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TREBALL INVISIBLE 
Intervenció amb les seleccions catalanes de basquetbol 
Joan Vives Ribó 
 
Durant la passada Setmana Santa es van celebrar a Blanes i Lloret els Campionats d’Espanya 
de Basquetbol de Seleccions Autonòmiques Mini i Infantil. Des de fa dues temporades, les 
seleccions catalanes compten amb la col·laboració d’un psicòleg de l’esport, que en fa el 
seguiment i assisteix als equips tècnics. 
 
La intervenció es desenvolupà segons les peticions dels seleccionadors, i començà des del 
moment en què es decidia quins jugadors havien de configurar les seleccions. El psicòleg 
acompanyava els seleccionadors en aquestes decisions, assessorant-los en la manera de 
comunicar la decisió als jugadors descartats i als seus pares, i gestionar els problemes que es 
poguessin derivar d’aquest fet. 
 
Durant els entrenaments de preparació, el psicòleg, a petició dels seleccionadors, podia 
treballar de cara a l’optimització dels entrenaments, avaluant i assessorant sobre els rols de 
l’equip tècnic, els processos i estils de comunicació, les càrregues psicològiques derivades de 
la metodologia seguida, i la gestió de l’activació i la concentració. L’objectiu d’aquest treball 
era millorar l’eficiència, ja que no es disposava de gaire temps per a construir l’equip, i 
millorar l’eficàcia en els nous aprenentatges. Per aconseguir això, el psicòleg analitzava la 
tasca de l’entrenador tenint en compte els processos psicològics dels jugadors. És un treball 
que només es pot fer “des de fora”, i que l’entrenador agraeix moltíssim. 
 
Una altra de les tasques va ser la d’assistir als fisoterapeutes, ja que alguns casos que 
tractaven eren realment complicats, no per la lesió en si, sinó per la quantitat de factors 
d’influència al voltant del jugador, i que calia gestionar i ordenar per a que el jugador no patís 
un estrès addicional. 
 
A l’hora de preparar la competició, el psicòleg va assistir els seleccionadors en la confecció 
del pla de viatge, els horaris, la gestió del temps lliure, les rutines pre-competitives, etc. Tot 
plegat és un treball “invisible”, però molt important de cara a garantir l’estabilitat anímica 
dels jugadors (i dels entrenadors). 
 
Un cop al campionat, el psicòleg treballava assessorant als seleccionadors en la preparació 
dels partits i en aquells problemes que anessin sorgint. Per a la preparació dels partits, es 
comentaven les expectatives i les conseqüències anímiques que podien originar, i els efectes 
relacionats en la concentració dels jugadors. Per gestionar això correctament, el psicòleg 
aconsellava (si calia) sobre com influir en la l’activació i la concentració dels jugadors a 
través dels comentaris previs o al llarg del partit, sense que es provoqués cap efecte negatiu 
(tensió, relaxació, baixa autoestima...). També era important controlar els efectes de les 
xerrades de valoració dels partits, ja que podien ocasionar conseqüències internes negatives 
que afectessin al jugador i el condicionessin per al partit proper. 
 
En campionats de varis dies és molt important recuperar anímicament els jugadors després 
d’una derrota o una mala actuació. Es pot donar el cas (i de fet així va ser en alguns casos), 
que la valoració que fa el jugador està condicionada per les seves expectatives i per les 
originades pel seu entorn familiar. Aquestes expectatives poden ser desmesurades o estar mal 



orientades, i malmetre el treball tècnic que s’ha fet al llarg del període de preparació. En 
aquests casos és important intervenir i corregir aquestes expectatives, treballar per la claredat 
d’objectius i de rol, i, molt especialment en aquestes edats, intentar els pares dels jugadors es 
comportin en la línia que interessa a l’equip tècnic, de cara a controlar les expectatives, no 
confondre el jugador i no crear conflictes pel paper que acaben fent els seus fills al llarg del 
campionat. Per això, en aquests passats campionats, es van fer unes reunions amb els pares 
dels jugadors, que van ajudar molt en aquest sentit. Va ser especialment útil la reunió amb els 
pares de la selecció Mini Femenina, ja que les jugadores havien manifestat des del primer dia 
un desajust emocional excessiu davant qualsevol percepció (que no realitat) de complicació o 
de mala actuació. 
 
Amb aquesta selecció, va caldre intervenir directament per corregir les reaccions 
emocionals de les jugadores davant qualsevol frustració. Com que s’havien d’aconseguir 
uns efectes ràpids, es va treballar generant uns anclatges entre la situació (ja reconeguda i, per 
tant, més fàcil de tolerar) i l’acció a seguir immediatament després. Cada jugadora va escollir 
la seva paraula clau (“endavant”, “força”, “segueix”, etc.), que aplicava en el moment de la 
frustració i l’ajudava a fer la conducta correcta i no caure en el desànim. Per practicar això, es 
va programar una sessió per treballar la visualització d’afrontament, i els entrenadors van 
aprofitar-ho per incorporar-ho en les seves instruccions. 
 
Curiosament, amb la selecció Mini Masculina, va caldre intervenir en sentit contrari, en busca 
de la contenció emocional positiva, és a dir, controlar l’eufòria manifestada pels jugadors 
durant els partits, ja que podia arribar a desconcentrar-los, i calia ajustar-los per a que això no 
passés en els partits importants. La manera de fer-ho no va ser coartant la seva expressivitat, 
sinó canalitzant-la i “pactant” els moments bons per a la manifestació de l’eufòria (quan el 
partit quedava aturat, i mai en marxa).  
 
Aquesta va ser una feina que varem comunicar als pares, per a que no s’estranyessin ni 
s’enfadessin perquè els seus fills deixaven de celebrar les cistelles (per exemple). Els vam 
explicar que calia corregir “l’efecte pèndol” de les emocions, i que limitaríem l’arc de les 
manifestacions emocionals. El resultat va ser molt positiu, i va permetre fins i tot que 
arribessin a guanyar la final de 20 punts sense alterar-se emocionalment.  
 
També cal comentar una cosa que va fer el psicòleg: no intervenir. És important no deixar-se 
endur per la temptació d’aplicar multiplicitat de tècniques que acaben per no servir de res 
(apart que ocupen el ja de per si escàs temps disponible). Cal tenir molt clar el terreny de la 
intervenció, si és necessària o no, i saber contenir-se si no es veuen clars els efectes, o si les 
condicions de treball no són les adequades. Encara que ho demanin, com va passar amb la 
selecció Infantil Masculina. Com que no s’havia intervingut en cap moment amb els jugadors, 
el psicòleg va declinar participar directament en les xerrades preparatòries. A canvi, es va 
assessorar els entrenadors sobre com fer-ho. I és que, en segons quins moments, la irrupció 
d’un estrany en el vestidor pot ser perjudicial. 
 
El que és important, és estar sempre disponible per quan et necessitin, i escollir la millor 
manera d’intervenir (si cal). Es pot estar en un segon terme durant molt de temps, fent la feina 
“invisible”, i passar el campionat sense rebre cap petició “especial”. Ara bé, si aquesta arriba, 
cal estar preparat i saber seguir treballant a l’ombra, fent de suport a l’entrenador, i tocant 
només aquelles tecles necessàries. Així va ser amb la selecció Mini Femenina, quan es van 
encendre tots els llums d’alarma davant les previsions de no poder-nos ni classificar per a les 
semifinals. L’entrenador va fer la petició oportunament, i llavors es va intervenir 
individualment sobre alguna jugadora, globalment i particularment sobre l’entorn (pares), i es 



va fer el treball grupal ja comentat anteriorment. Gràcies al treball combinat de tots plegats, es 
van poder superar els entrebancs i arribar a la final. 
 
Aquesta selecció va ser l’única de les quatre que no va guanyar el campionat. Va perdre de 
dos contra un rival molt més fort, i després de remuntar 12 punts els últims 3 minuts, 
demostrant una fortalesa psicològica de la qual, responsables tècnics, directius, pares, i el  
propi psicòleg, en van quedar molt satisfets. Potser més que dels tres campionats de les altres 
seleccions.  
 
Tal com es va comentar a la reunió amb els pares, de la medalla, si és de plata o d’or, al cap 
d’uns anys no se’n recordarà ningú. Però de les experiències viscudes i dels aprenentatges 
assimilats al llarg de tot el campionat, els jugadors segur que sí, i segur que se’n beneficiaran 
inclòs a curt termini. 
 
I una reflexió final, en forma d’imatge. En acabar els partits, l’eufòria es desferma. I llavors 
venen les celebracions, les fotos, els homenatges... I el psicòleg, fidel a la seva feina 
“invisible”, opta per seguir-ho sent també en aquestes circumstàncies...  
 


