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Aquests dies d’estiu, entre que la feina baixa i la calor puja, una de les millors maneres de 
passar la tarda és llegint aquells llibres que has anat acumulant al llarg de l’any i que no has 
tingut temps de llegir. Així ho he fet amb el llibre del nostre col·lega Chema Buceta, 
“Psicología del entrenamiento deportivo”, de l’Editorial Dyckinson. 
 
Els qui conegueu el Chema, no s’us farà estrany de llegir-lo. Molt en el seu estil, inconfusible, 
amarat de reminiscències cognitivo-conductuals, amb pretensions d’exhaustivitat analítica en 
els temes que toca. En aquest cas, crec que són temes imprescindibles per als psicòlegs que 
treballen per la via indirecta a través dels  entrenadors, i molt especialment en esports d’equip. 
 
El llibre fa un repàs exhaustiu, com ja he dit, a tot allò que un psicòleg ha de tenir en compte a 
l’hora de treballar o col·laborar amb un entrenador. En aquest sentit, la característica principal 
del llibre és que vincula l’actuació del psicòleg a la planificació, programació, metodologia i 
didàctica i direcció d’esportistes desenvolupada per l’entrenador. Com realment passa, o com 
hauria de passar, també a criteri meu, quan es treballa per via indirecta.  
 
Al llarg del llibre analitza els aspectes psicològics presents en l’entrenament esportiu, 
començant pel plantejament inicial d’objectius no només psicològics, sinó també físics, 
tècnics, tàctics i/o estratègics. D’aquí passa a considerar els aspectes psicològics rellevants en 
la planificació i programació d’entrenaments, per passar a fer unes consideracions pràctiques 
sobre l’adherència a l’entrenament. A partir d’aquí, comença a senyalar en alguns casos, i a 
desenvolupar molt concretament en altres, un veritable arsenal d’estratègies d’intervenció per 
a l’aprenentatge d’habilitats tècniques, i per a l’aprenentatge del comportament tàctic. És en 
aquest dos punts on l’autor s’aprofita al màxim de la seva experiència com a entrenador de 
bàsquet, i aporta nombrosos exemples viscuts en primera persona sobre la majoria de punts 
tractats. Després dels aspectes tècnics i tàctics, l’autor es centra ja en contingut purament 
psicològic, detallant les principals habilitats psicològiques per a l’esport de competició. Un 
cop fet el repàs, torna a les aplicacions conductuals amb la finalitat d’optimitzar els 
aprenentatges, i descriu com gestionar els assajos repetitius d’habilitats i conductes rellevants 
(de precisió i d’esforç), i com emprar l’exposició i assaig en les condicions de la competició. 
Seguidament passa al que és l’estabilització del rendiment en competició, gràcies a la 
preparació específica de competicions. I finalment, comenta la importància i dóna indicacions 
per orientar psicològicament de manera correcta l’avaluació de l’entrenament esportiu. 
 
En definitiva, un llibre absolutament recomanable pels qui treballeu amb entrenadors, encara 
més pels qui ho feu amb esports d’equip, i especialment pels qui seguiu o vulgueu conèixer o 
aprofundir la línia d’intervenció cognitiu-conductual. 
 
 


