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CRÒNICA DEL CLÍNIC DE FUTBOL 
Joan Vives Ribó 
 
El Clínic de Futbol celebrat el passat 11 de març al Seminari Diocesà de Vic, començà amb 
una visita a les instal·lacions, especialment aquelles dedicades al treball psicològic, de manera 
directa o indirecta (sala de relaxació, sala d’estudis, etc.).  
 
Seguidament, el psicòleg Julio César Figueroa va fer una introducció de la manera com 
treballen els aspectes psicològics al Centre Tècnic de l’Escola de Futbol d’Osona. L’objectiu 
general és optimitzar els recursos psicològics dels jugador per a que puguin desenvolupar amb 
un alt grau d’eficàcia les seves capacitats en l’entrenament i en la competició. Com a 
objectius específics, es revisen aspectes de salut i s’intervé amb els aspectes relacionats amb 
el rendiment; més concretament es treballa per “ajustar” el nivell d’activació del jugador, en 
diferents situacions, i aconseguir així una disponibilitat atencional òptima per a la tasca a 
desenvolupar en cada moment.  Apart de treballar amb els jugadors, també s’assessora als 
entrenadors sobre els aspectes psicològics presents en les dinàmiques d’entrenament. I 
finalment, també es treballa amb els pares, de cara a fer-los còmplices de la filosofia i la 
metodologia de treball. En definitiva, la funció del psicòleg es pot resumir amb una frase: 
“escombrar” el camí per a que l’entrenador pugui treballar millor. És a dir, si un nano té 
només disponibilitat per rendir en un X % (per les raons que siguin: cansament, exàmens, 
lesions, problemes, etc.), el psicòleg l’ajuda per a que almenys el jugador sigui capaç de donar 
el 100 % d’aquest X %. És a dir, treballa per estabilitzar la disponibilitat dels jugadors i 
d’aquesta manera  , l’entrenador sempre podrà introduir millor el seu treball tècnico-tàctic. 
 
Després d’aquesta introducció, es va passar ja al camp, on ens esperaven en Josep Colomer, 
l’entrenador ponent, i un grup de jugadors de l’Escola. El propòsit de l’entrenament comentat 
era mostrar com entrenador i psicòleg treballen plegats per optimitzar els aprenentatges, tant 
pel que fa a l’execució tècnica, com pel que fa a decisions tàctiques. Per assolir això, ells 
treballen amb l’aplicació de feedback intrínsec, en busca d’un autoentrenament,  i fomenten 
la lectura del joc per educar el jugador a escollir els paràmetres / estímuls idonis per a una 
bona decisió tàctica. 
 
Es van realitzar una sèrie d’exercicis senzills, amb objectius molt concrets, que serviren per 
veure precisament això. Entrenador i psicòleg aprofitaren l’avinentesa per alliçonar-nos sobre 
l’eficàcia metodològica, enfront de la vistositat organitzativa que alguns  entrenadors gasten. 
Realment, els exercicis plantejats eren molt senzills, els objectius molt clars, i precisament per 
això els jugadors els assolien. És a dir: APRENIEN, amb totes les conseqüències 
motivacionals que això implica: “Un jugador que percep que aprèn, és un jugador que es 
diverteix, i per això voldrà tornar”. 
 
Amb el primer exercici ja vàrem veure la connexió entre entrenador-psicòleg, a nivell 
instruccional. Als jugadors se’ls marcaven pautes atencionals / tècniques, que s’acabaven 
convertint en missatges intrínsecs clars, que els jugadors podien usar per autocorregir-se. I 
així ho anàvem veient els assistents al Clínic mentre preníem el  sol primaveral osonenc. 
Quan un entrenador està psicològicament ben orientat, com és el cas d’en Josep Colomer, i la 
resta d’entrenadors assistents al Clínic gaudeixen de les seves explicacions precisament per 
aquest motiu... això, amics, és una gran satisfacció pels psicòlegs. La nostra feina amb els 
entrenadors és molt important. Jo crec que fins i tot més important que el treball amb els 



jugadors. Aconseguir orientar un entrenador és la via més rentable, sens dubte, per influir 
indirectament de manera positiva amb els seus jugadors. Una altra cosa seran les urgències o 
les necessitats individuals específiques de cada nano, però d’on més profit poden treure els 
jugadors, amb la presència d’un psicòleg en els seus equips, és, sens dubte,  del treball 
desenvolupat amb l’entrenador. El mateix Josep Colomer reconeixia el paper d’en Julio 
Figueroa en aquest aspecte. 
 
Més indicis d’això. Els ponents ens parlaven de la coherència entre els objectius plantejats a 
cada exercici i les correccions fetes.  Certament, els entrenadors tendeixen a oblidar-se 
ràpidament del “per a què” plantegen els seus exercicis. Si es vol treballar un aspecte, s’ha de 
ser conseqüent amb això. I no només oferint la informació atencional adequada a aquell 
aspecte a treballar, sinó  després, corregint el compliment de manera exhaustiva. Només així 
s’aconsegueix una progressió real. Si no, senzillament s’ha practicat. Aquest punt és el que 
marca la gran diferència entre PRACTICAR I APRENDRE. 
 
Les correccions practicades pels ponents eren un exemple de coherència. Més lliçons per als 
assistents: “la coherència correctiva t’atorga autoritat de la bona davant dels jugadors”. Ells 
ens mostraven la seva coherència quan corregien els errors de concepte, i en canvi assumien 
com a normals els errors d’execució. Això proporciona al jugador una perspectiva correcte del 
significat de l’error. Permet assumir l’error com a necessari en el procés d’aprenentatge; 
permet fomentar l’atreviment entre els jugadors, les ganes de buscar l’èxit. Ara bé. Si l’error 
estava en relació amb l’objectiu plantejat (el que ells anomenaven un “error de concepte”), 
llavors no en passava ni una. Aplicaven el feedback necessari en busca de l’activació del 
feddback intrínsec, amb el propòsit que en la major brevetat possible, el jugador se 
l’autoapliqués i autocorregís aquell error.  
 
Varem acabar amb un exercici tàctic. Varem veure com el psicòleg podia treballar assistint als 
jugadors, oferint la informació atencional necessària per a que ells poguessin reconèixer les 
situacions de joc i decidir llavors de manera tàcticament correcta. Això ens va fer reflexionar 
sobre la progressió necessària que ha de seguir un jugador abans de jugar bé a futbol: primer 
ha de dominar els fonaments tècnics; aquests es convertiran en els seus recursos; només quan 
aquests recursos estiguin ben adquirits, el jugador podrà executar-los sense dipositar-hi 
excessiva atenció. Serà llavors quan el jugador podrà dipositar aquesta atenció en els estímuls 
del joc que li permetran prendre bones decisions tàctiques.  
 
És molt important que l’entrenador entengui els mecanismes atencionals del jugador, els 
gestioni de manera eficaç de cara a l’ensenyament dels recursos tècnics, i proporcioni després 
la informació correcte per educar el jugador en els aspectes tàctics, de manera coherent i 
progressiva. Això és la clau de l’èxit. Sembla senzill, però ben pocs entrenadors la tenen. El 
Clínic de Vic va servir per evidenciar això davant dels entrenadors assistents. També va servir 
per fer saber als entrenadors assistents que la informació necessària per tenir aquesta clau de 
l’èxit, la posseeixen i la treballen els psicòlegs de l’esport... 
 



“PRÉSTAME ESA FRASE, JULIO...” 
Per Joan Vives Ribó 
 
Qui em coneix ho sap. Sempre estic pensant (reconec que a vegades obsessivament) en un 
tema: “Com ho podem fer, els psicòlegs de l’esport, per vendre’ns?”. De quina manera, de 
quina punyetera manera (i perdó per l’expressió) podem aconseguir que el MERCAT (clubs, 
federacions, patronats, etc.) es fixi en nosaltres, i ens aculli com a uns professionals més (com 
els metges, preparadors físics i fisioterapeutes, que ja tenen els seu lloc)? Com ho podem fer 
per divulgar, clarificar i promoure la connexió entre unes necessitats reals i molt palpables, i 
la feina que desenvolupem (això potser menys tangible)? 
 
Estic a la Junta Directiva de l’ACPE en busca de la resposta. Millor dit, treballant per trobar la 
resposta. Tinc por d’esgotar les meves forces intentant trobar-la. Però em motiva enormement. 
Es tracta de la meva vocació, i això em salva de cremar-me. Tinc prou motivació interna com 
per no caure en el parany de valorar els resultats de tants anys de batalla. I no parlo dels meus, 
d’anys, que en porto pocs. Parlo dels anys que fa que companys i companyes ho estan 
intentant, i parlo de tanta gent que ha desistit... Gent molt vàlida, amb molts recursos, molt 
capacitada, i que ho ha deixat córrer. Si valorés què s’ha aconseguit fins ara, i d’això en 
depengués la persistència del meu esforç, ja podria plegar. La motivació interna em salva 
d’això. Però també fa que atribueixi internament les causes d’aquesta situació complicada. 
 
Hem de diferenciar la nostra capacitat tècnica, i la nostra capacitat comercial. Però hem de 
responsabilitzar-nos de les dues. Creure que no servim pel fet de no saber-nos vendre és una 
trampa que hem d’evitar, però reconec que no sempre ho aconsegueixo. 
Com fer-ho, doncs, per millorar la nostra capacitat comercial? Cap on hem de dirigir els 
nostres esforços en aquest sentit? Com podem rendibilitzar els esforços de molts de nosaltres, 
disgregats entre institucions, organitzacions, associacions diferents? Són preguntes que em 
faig. Són preguntes amb les que m’agradaria compartir les nits de  Pontevedra, durant el 
proper Congrés Nacional. 
 
Reconec que també miro per mi. I busco maneres de vendre’m, frases que em facin mostrar-
me segur quan algú em pregunta “i això que tu fas, de què serveix?”. Durant el dinar-tertúlia 
del Clínic de Futbol, en Julio César Figueroa va respondre aquesta pregunta. Li va fer un 
dels entrenadors assistents. I la resposta d’en Julio em va agradar molt, perquè és directe i 
senzilla, és entenedora i atractiva: “Yo le barro el camino para que vos, entrenador, podáis 
hacer mejor vuestra faena...”.  
 
Julio, des d’on sóc seguiré treballant per la Psicologia de l’esport, seguiré batallant per al 
reconeixement de la nostra disciplina, seguiré sospirant per a que hi hagi competència que ens 
mobilitzi i ens esperoni... Però mentrestant, “préstame esa frase, compañero”, perquè 
comercialment és una de les millors frases que he sentit i crec que amb ella podré transmetre 
el meu missatge amb el ganxo necessari per convèncer als entrenadors dels beneficis de 
treballar plegats. 
 


