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Una colla castellera és...



Una colla castellera també és...



Castells i Psicologia de l’esport
Els castells són una activitat de lleure seriós d’arrel tradicional 
i amb un component de treball físic

Tenen un component psicològic important

Hi ha 2 maneres de treballar la psicologia:
◦ ‘Canònicament’ o simptomatològica

◦A la recerca del benestar global



Algunes expressions que he sentit per 
assaigs i places...

• Els castells són 90% mentals 

• El problema és de motivació

• El secret és no tenir por / si tens por estàs perdut

• Aquest castell l’hem de fer passi el que passi

• Si hi hagués anat ‘fulanito/a’ no haguéssim caigut

• Jo vinc a tot sempre de 5è cordo i aquest que no ve mai ...

• ...

????



L’A-B-C (una proposta per treballar 
psicològicament la recerca del benestar global) 

A

• Esdeveniment 
activador positiu:

• Descarreguem 2 
castells de 9 en una 
mateixa actuació 

C

• Conseqüència 
positiva:

• No pararem de fer 
castells de 9

David, Lynn i Ellis (2010)



L’A-B-C (una proposta per treballar 
psicològicament a la recerca del benestar global) 

A
• Esdeveniment 

activador:

• Caiem en un dels
nostres castells més
fiables

C
• Conseqüència 

negativa:

• Desmotivació i 
pessimisme



L’A-B-C (una proposta per treballar 
psicològicament a la recerca del benestar global) 

A

Esdeveniment

B

Pensament

Constructiu

C

Conseqüència

Positiva

(B) Paper mediador

Anar més
sovint a assaig

Ens
aixecarem
més forts

Compromís



L’A-B-C (una proposta per treballar 
psicològicament a la recerca del benestar global) 

A

Esdeveniment

B

Pensament

Destructiu

C

Conseqüència

Negativa

(B) Paper mediador

Prendre’s una o 
dues setmanes

de descans

No 
remuntarem

Ràbia



La B pot ser... Demandes 
rígides

Terribilitzant

Baixa tolerància a 
la frustració

Fracàs

Pensament
destructiu

Preferències
flexibles

Anti-terribilitzant

Alta tolerància a 
la frustració

Acceptació

Pensament
constructiu



DESTRUCTIUS

Retirada de reforçament

Aïllament social

Ira física/verbal cap als
altres/un mateix

Participació en conductes
supersticioses

Evitació de situacions
temudes

Absència de comunicació

Recerca constant de 
seguretat

Negació de la 
responsabilitat

CONSTRUCTIUS

Reducció de la 
vulnerabilitat a 
patir trastorns

psicològics

Adaptació
davant

situacions
d'estrès

Acceptació 
d’un mateix

Paper
fonamental en 

l'assoliment
d'objectius

CONSEQÜÈNCIES DELS PENSAMENTS…



Dues fases per treballar:

1. Detecció de pensaments/creences 
individuals/col·lectives

2. Canvi de pensaments/creences individuals/col·lectives
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