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CRÒNICA DEL II WORKSHOP DE L’ENYSSP A GHENT 
Joan Vives Ribó 
 
Els dies 17 i 18 de novembre es va celebrar el II Workshop de l’ENYSSP (European Network 
of Young Specialists in Sport Psychology), a Ghent (Bèlgica). 
 
Aquesta associació, perdó, network, es va crear en el si del Congrés Europeu a Copenhagen, 
l’any 2003, i ja compta amb més de 130 membres. L’ACPE ha promogut des de l’inici 
aquesta iniciativa i, entre d’altres accions, beca a tots els socis d’ACPE que ho desitgin amb la 
quota anual de l’ENYSSP. 
 
Aquest Workshop partia amb el precedent de l’anterior, el primer, celebrat a Amsterdam el 
2004 (sempre coincidint amb el clàssic Madrid –Barça!). Aquella edició, més modesta però 
molt dinàmica, va marcar el camí a seguir en tant que programació i estructura. La resta l’ha 
marcat el creixement de la network, cosa que s’ha manifestat tant en l’organització (s’ha 
ampliat a dos dies complets) com en el nombre d’assistents (que ha arribat a 75 inscrits). 
 
El programa va combinar molt bé les tres àrees de treball de la network: investigació, 
ensenyament, i aplicació. Curiosament, l’àrea aplicada va ser la més ben representada. I dic 
curiosament perquè no passa així en la majoria de congressos. Per tant, els workshops de 
l’ENYSSP representen una ocasió excel·lent per conèixer de primera mà molts psicòlegs 
d’arreu d’Europa i la manera com treballen. 
 
De les ponències programades, vull remarcar-ne dues que em van agradar especialment. La 
primera, presentada per Fabrice de Zanet (Belgica), en la que exposava la seva manera de 
treballar centrada en la concentració en la tasca com a solució a problemes, enlloc d’intentar 
controlar els pensaments. Després de la seva exposició (i durant el sopar), vam tenir 
oportunitat de compartir idees i vam constatar molta afinitat en la forma de treballar. Centrar 
la concentració de l’esportista en la tasca com a solució és molt més fàcil que intentar evitar el 
problema (els pensaments negatius). A més, d’aquesta manera, psicòleg, entrenador i 
esportista treballen conjuntament amb el mateix llenguatge, amb els mateixos conceptes, 
només que orientats de tal manera que s’obtenen beneficis psicològics reals, molt més útils 
que la pràctica descontextualitzada de certes tècniques. Si esteu interessats en el que fa aquest 
home, podeu visitar la seva web: www.optimumcoaching.be 
 
Curiosament, l’altra exposició que vull remarcar anava en el mateix sentit. Però aquest cop no 
va ser un psicòleg, sinó un entrenador de vela, Luis Rocha, de Portugal. Va fer una exposició 
molt bona explicant-nos què volia ell del psicòleg de l’esport. I una cosa que va calar fons i 
amb la que estic totalment d’acord es pot resumir en una frase: “un entrenador de vela no 
necessita un campió del món de visualització; un entrenador de vela necessita un campió del 
món de vela”. Què volia dir amb això? Comentava la necessitat que per ell tenia que el 
psicòleg fos coneixedor de l’entorn i de les necessitats reals de l’esportista, així com els 
recursos propis de l’esport que l’esportista pot utilitzar fàcilment per treballar els aspectes 
psicològics. És a dir, integració del treball tècnic i tàctic amb el psicològic. Dues exposicions 
en la mateixa línia i que reconforta escoltar d’altres professionals, d’altres llocs d’Europa, i 
que t’indiquen la bona línia. Això és una de les coses que més valoro d’anar a congressos i 
seminaris arreu del món:  conèixer noves visions, però també reafirmar i inclòs matisar el que 
estàs desenvolupant... Créixer, en definitiva. 



 
Però com sempre, els congressos (o workshops) no s’acaben en allò programat, sinó que són 
les estones compartides al voltant d’una taula, d’un cafè o d’una copa, les que t’acaben 
enriquint més. I això, els “Joves” ho saben més que ningú, i per aquest motiu van pensar que 
seria bo fer activitats per a fomentar l’esperit col·lectiu als matins, abans del workshop 
(jogging, tai chi, aerobics...), i organitzar sopars cada nit, amb alguna norma especial, com la 
de canviar de lloc cada plat, i així poder parlar i conèixer gent diferent en una mateixa nit. 
 
En definitiva, joves de l’ACPE: animeu-vos l’any vinent, que val molt la pena. A més, el 
2006 es farà a Lisboa, i això ens cau molt a prop. L’únic requisit: estar obert a noves 
coneixences (científiques i personals) i tenir el nivell d’anglès suficient. I si això últim fos un 
problema, des de l’ACPE estem pensant en iniciatives que ens poden ajudar, com per exemple 
la creació de grups de conversa (sobre psicologia de l’esport) en anglès. A veure si ho acabem 
de perfilar... 
 
Finalment, destacar el gran treball que el nostre company Xavi Sànchez està fent com a 
president de l’ENYSSP, dirigint el grup d’entusiastes i brillants joves europeus que 
conformen el seu Managing Council. Us recomano fer una ullada per la seva web: 
www.enyssp.org 
 


