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Introducció. 
El títol del meu treball de recerca és La part fosca de l’esport professional. L'estudi               
es basa en l'evolució del dopatge al llarg de la seva història. Encara que també hi                

hagi altres subtemes com els efectes secundaris tant en homes com en dones o              
també les històries dels esportistes que han sigut penalitzats per l'associació           

mundial antidopatge, la WADA. Així doncs el meu treball s'adscriu majoritàriament a            

l'àmbit bioquímic, ja que parlaré de les diferents substàncies utilitzades en el            
dopatge i també històric, ja que intentaré fer una recerca profunda del dopatge i la               

seva història. Començant des dels antics grecs que utilitzaven dietes especials per            
guanyar els tornejos en el segle VI, fins als canvis genètics que es comencen a fer                

en el segle XXI. 

He escollit aquest treball per satisfacció personal bàsicament, ja que no en tenia cap              
mena d'idea del tema, i un dia el meu padrastre em va explicar la seva carrera de                 

ciclista professional. Durant la nostra conversa va esmentar algunes de les           
substàncies que s'utilitzaven per tenir una cert avantatge respecte els rivals, com            

podia ser un simple Ventoline, per tenir més capacitat respiratòria fins a arribar a              

substàncies com la testosterona o l'EPO que més tard us explicaré més            
detingudament. Em va interessar de seguida el tema i vaig tenir ganes d'investigar i              

aprofundir els meus coneixements. Al Netflix vaig trobar dos documentals que es            
van fer sobre el cas de Lance Armstrong i el cas de Rússia a les Olimpíadas de                 

Sochi, dos dels millors documentals que he vist en la meva vida. Aquests expliquen              

detalladament el sistema de dopatge que va tenir la Federació Russa durant els             
Jocs Olímpics de Sochi i com s’hi va veure implicat el govern rus, fent que Vladimir                

Putin estigui directament relacionat. Aquesta història em va fer decantar          
definitivament per fer un treball tan important com el Treball de Recerca sobre el              

Doping.  

Un altre motiu de l'elecció del tema era perquè no sabia de que fer el treball i                 
m’interessaven diversos temes filosòfics, sobre l'univers, però vaig pensar que seria           

un tema bastant difícil de desenvolupar. També vaig valorar temes esportius per            
parlar de l'anatomia de la natació o també sobre els banyadors dels nedadors             

professionals i com han anat evolucionant al llarg dels últims segles i parlar de              

l'equipament en general.  
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Però no va ser fins a veure aquests dos documentals que no em vaig decantar pel                
tema definitivament i també perquè engloba tant el tema de l’esport que era un dels               

temes que volia parlar,  tan com temes químics, que em fascinen. 
Els objectius principals del meu treball són: 

● Saber més sobre el tema, satisfacció personal. 

● Investigar detalladament la història del dopatge. 
● Donar a conèixer a la gent les substàncies que s'utilitzen. 

● Fer un seguiment ordenat de l'evolució de les substàncies. 
● Conèixer fets poc investigats sobre el dopatge i curiositats. 

● Parlar sobre els suplements alimentaris i explicar el que realment són. 

● Conscienciar a la gent com ha canviat l’esport durant els últims anys. 

La metodologia que he utilitzat per fer aquest treball ha sigut la següent: m'he anat               

empapant d'informació de diverses pàgines webs, documentals anteriorment        
esmentats, notícies que han sortit al llarg del temps, llibre sobre el tema, etc. També               

per trobar la informació m’agradaria consultar, a dos experts als quals els hi faré una               

entrevista per separat, un és metge el qual feia controls antidopatge a ciclistes             
espanyols com Alberto Contador o ciclistes locals de Palafrugell els quals anaven a             

fer curses o campionats importants arreu del món. Aquests ciclistes havien de            
presentar un informe a principi de mes amb totes les localitzacions en les que              

estarien cada dia perquè en qualsevol moment un metge pugui fer un control             

antidoping quan menys s’ho esperin. Un altre expert que m’agradaria entrevistar és            
a l’excompany d'equip de Lance Armstrong, que han estat coneguts personalment i            

han estat competint per el mateix equip, el Discovery Channel, però no sé si ho               
aconseguiré ja que serà difícil contactar amb ell. 

La bona disposició del temps en aquest treball és la clau de l'èxit. He dividit el meu                 

treball en dues parts, la primera part és la recerca de la informació en general,               
consultar webs, llibres, documents, arxius, documentals. Aquesta part del treball la           

faré al llarg de tot el curs. La part més pràctica que és la recerca d'informació als                 
testimonis d'aquest món del dopatge l'he decidit fer a l'estiu del 2020, ja que és quan                

una de les persones que penso entrevistar i extreure informació estarà disponible,            

l'excompany d'equip de Lance Armstrong.  
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1. Què és el dopatge i la seva història. 
El diccionari català ens defineix el dopatge com a "acció de dopar o de dopar-se". La                
paraula dopatge precedeix de la paraula dopar que significa "administrar estimulants           

antireglamentàries" amb la intenció d'augmentar el rendiment en una competició          
esportiva. La paraula “dopar” procedeix de la paraula dope de l'anglès que significa             

drogar, també hi ha fonts que citen que la paraula dopatge deriva de la paraula dop                
de l'holandès, la qual era una beguda alcohòlica que feien servir els guerrers Zulus              
per a millorar les seves destreses en batalla. En si el dopatge o més conegut com a                 

doping, és una droga, que en comptes de portar pèrdues a l'organisme en el sistema               
nerviós (que també les comporta però són a llarg termini), aporta beneficis en el              

nostre cos, per ser més forts, tenir més massa muscular o tenir més resistència.              

Beneficis que o serien impossibles d'adquirir o costaria molt de temps i esforç. Per              
fer nos una idea, sense cap mena de medicaments, adquirir una forma d'un atleta              

professional, es triguen anys, o fins i tot hi han algunes persones que no la podran                
aconseguir mai, ja que només els que estan dotats genèticament tenen l'oportunitat            

d’aconseguir-ho. Però gràcies al dopatge la forma de l'atleta professional amb mig            

any i sense cap mena d'esforç es pot aconseguir amb relativa facilitat. Això sí amb               
molts de diners, ja que els medicaments que la gent utilitza per dopar-se són molt               

cars. El preu d’un curs de EPO està al voltant dels 500€. Aquests són el principals                
beneficis, però també tenen efectes secundaris que explicaré uns quants apartats           

més endavant. 

La història del dopatge ve des dels antics grecs. Evidentment no tenien cap mena              
de substàncies ni medicaments que aportaven més força o més resistència, però            

eren grans coneixedors dels beneficis de cada aliment, per tant feien servir dietes             
altes en hidrats de carboni i proteïnes les quals els hi ajudaven per enfortir-se i tenir                

més energia.  

Més tard, en el s.XIX quan encara no havien inventat substàncies químiques, els             
ciclistes que havien de recórrer llargues distàncies o esportistes de resistència en            

general, consumien estricnina la qual tenia una funció d'anestèsic local i feia que es              
notés menys el dolor intramuscular. També utilitzaven cafeïna en altes quantitats,           

cocaïna i alcohol. Això provocava una alteració del sistema nerviós, i disminuïa la             

percepció dels sentits, fent que el dolor no es notés tant en l’organisme.  
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Una curiositat és que en el 1904 Thomas Hicks va aconseguir guanyar una marató              
gràcies a ous crus, injeccions d'estricnina i dosis de brandi que s'anava administra'n             

al llarg de la carrera. (Agència andorrana antidopatge, 2016, 6-7) 
La utilització de les substàncies químiques va aparèixer en el s.XX quan els genets i               

els entrenadors de cavalls en els Estats Units injectaven o administraven mitjançant            

via oral, substàncies exògenes o altres substàncies artificials que es donava al            
cavall per emocionar-lo i reforçar la seva resistència al llarg de la cursa. Aquesta              

substància afecta negativament a la salut del cavall.  
L'any 1903 la informació sobre les substàncies va aparèixer en els periòdics russos i              

europeus, i el comitè de carreres de cavalls va acordar perseguir i penalitzar aquest              

fenomen. El primer corredor penalitzat per la utilització d'aquestes substàncies va           
ser Frank Starr, en el seu cavall li van trobar una mena d'"elixir" que emocionava al                

cavall. Frank Starr va se sancionat amb la prohibició de competir oficialment de per              
vida. 

En l'any 1928, la IAAF(federació internacional d'atletisme) va ser la primera           

Federació Internacional que va prohibir l'ús de substàncies estimulants, però          
aquesta prohibició no va ser gaire efectiva, ja que no es feien controls. A més a més                 

es van inventar les hormones sintètiques l'any 1930, cosa que va afectar            
negativament a les federacions dels diferents esports. El dopatge humà no es va             

donar a conèixer fins els anys seixanta, i va causar un gran boom en els Jocs                

Olímpics de Roma al mateix any. Un ciclista va morir a causa de l’utilització              
d'estimulants molt forts, que combinat amb la gran calor que feia en aquells jocs              

Olímpics, van ser dos factors mortífers per en Knud Jensen. Uns anys més tard va               
morir el ciclista Tom Simpson en el Tour de France, a causa de dues caigudes molt                

doloroses, després de la segona caiguda, els intents de reanimació no van            

funcionar. (Agència andorrana antidopatge, 2016, 6-7) 
 

 
                            Fig-1.1.Caiguda  del corredor Knud Jensen.                                                Fig-1.2.Intents de reanimació de Tom Simpson. 
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No va ser fins a l'any 1966 que l'UCI (federació de ciclisme) i la FIFA (federació de                 

futbol) no van incorporar els primers controls de dopatge en els seus respectius             

mundials, seguits l'any 1967 pel COI (Comitè Olímpic Internacional) la qual va crear             
la Comissió Mèdica que va fer la primera llista de substàncies prohibides. Es van              

començar a fer els primers controls antidoping en les Olimpíades d'hivern a            
Grenoble i als Jocs Olímpics de Mèxic de 1968. 

1.1 La lluita contra el dopatge. 

Tal com he explicat en l'apartat anterior, no va ser fins a l'any 1966 que algunes de                 
les organitzacions mundials de l'esport no va incorporar els primers controls           

antidoping en el món de l'esport. Aquest control consistia en simples anàlisis            

mèdiques de l‘esportista. Per tant fins a aquell moment només es podia suposar que              
alguns esportistes prenien alguna mena de substància prohibida. A principis dels           

anys setanta l'ús dels esteroides i anabolitzants va començar a ser més comú en el               
món de l'esport. La COI quan s'hi va adonar d'això, no es podia permetre que els                

esportistes utilitzessin fàrmacs que milloressin la seva resistència i la força, per tant             

en l'any 1974 es van desenvolupar els primers controls antidopatge segurs i            
efectius. Més tard, l'any 1976 els esteroides van ser afegits en la llista prohibida de               

substàncies de la COI, i ja semblava ser que cada vegada l’esport s’està tornant              
molt més net.  

No gaire més tard es va donar a conèixer el cas de la República Democràtica               

Alemana, que va propagar el dopatge en els seus esportistes mitjançant l’implicació            
del govern. Es calcula que al voltant d'uns 100.000 atletes van ser dopats en algun               

moment, sense que els controls de antidoping ho detectessin. (Agència andorrana           
antidopatge, 2016, 7-8) Un cas molt semblant es va donar a Rússia l'any 2014 en               

les Olimpíades de Sochi, en el qual el govern rus va participar per amagar totes les                

proves de dopatge positives, amb l’objectiu de que Rússia es veiés superior            
respecte els altres països.  

El següent pas va ser eliminar el dopatge sanguini que utilitzaven la majoria             
d’esportistes de l’època. Aquesta pràctica tan famosa de dopatge es portava utilitza            

des-de l'any 1970. La transfusió de sang augmenta els nivells d'hemoglobina en            

sang. Això fa que el cor, al bombejar sang en moments de màxim rendiment,              
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distribueixi sang amb una quantitat d’oxigen superior, que de costum. Això fa que             
l’organisme tingui molta més capacitat de recuperació, per tant molta menys fatiga.            

Aquest mètode de dopatge va ser afegit a la llista prohibida del COI l'any 1986. Uns                
anys més tard van afegir un altre substància anomenada EPO, que proporciona un             

efecte molt semblant, però no es van començar a fer controls eficaços fins a l'any               

2000 en les Olimpíades de Sidney. A diferencia de la transfusió de sang, la EPO fa                
que el cos augmenti els nivell de hemoglobina per el seu propi conte. 

La hormones de creixement van ser afegida l'any 1989, però el control no es va               
aprovar fins a l'any 2004. Un cas especial de dopatge que va ser molt famós en                

l'època era mitjançant esteroides especialment dissenyats per Víctor Conte, que els           

va proporcionar a esportistes com Marion Jones, C.J. Hunter i Tim Montgomery.            
Aquest esteroide era conegut com a invisible (clear), ja que no va ser detectat pels               

controls d'aquella època. Tant els esportistes com el doctor Conte van ser            
sancionats i enviats a presó. (Agència andorrana antidopatge, 2016, 9-10) 

No va ser fins l’any 1994 quan totes les organitzacions mundials esportives no van              

començar a fer testos eficaços els esportistes. Però com sempre, hi havia gent que              
s'escapava. Per això va ser creada la WADA (Word Antidoping Agency), el 10 de              

novembre de l'any 1999. La WADA era una organització sostinguda per la COI, que              
va decidir crear, pels millors esportistes de tot el món, un sistema que facilita la               

localització dels esportistes: el sistema d'informació de paratges. 

Aquest nou sistema obliga els esportistes a enviar, per a cada trimestre, dades             
relatives a la seva localització. I moments abans de la realització del control, en una               

franja horària de 60 minuts, tenen que enviar una ubicació precisa on s'havien de              
trobar per poder-los provar. 

Tots els esportistes tenien un dret essencial, el dret del tractament mèdic ideal, per              

tant hi havia esportistes que per alguna causa o altre, necessitaven algunes            
substàncies que estaven afegides a la llista del COI de les substàncies prohibides.             

Normalment era per tractar alguna malaltia o infecció. La WADA va crear l'estàndard             
internacional d'excepcions d'ús terapèutic (TUE), per intentar proporcionar aquest         

dret excepcional. (Agència Andorrana antidopatge, 2016, 20-21) 

Alguns esportistes utilitzen agents estimulants de l'eritropoesi, transfusions de sang i           
altres substàncies i mètodes prohibits per a la millora de la transferència d'oxigen,             

bàsics per al rendiment en la majoria d'esports. Algunes d'aquestes substàncies i            
mètodes poden augmentar el rendiment fins a un 30%. Aquestes substàncies i            
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mètodes tenen una finestra de detecció molt estreta, de vegades menys de 24 h i,               
fins i tot, algunes són impossibles de detectar, si no es fa un seguiment de l’atleta.                

L'AMA va decidir implementar el Passaport Biològic de l'Atleta, per intentant resoldre            
aquest problema. El pla era establir perfils de biomarcadors per a cada esportista             

per tal de controlar aquells paràmetres com a marcadors indirectes del dopatge. Es             

feia a partir del fet que tota la ingesta de drogues provoca modificacions en el cos,                
és a dir: mirar les conseqüències (efectes), versus mira només la substància            

(causa). Si es controlen alguns paràmetres sanguinis com hemoglobina, hematòcrit i           
els reticulòcits i és crea un perfil individual per a l'esportista, es pot demostrar una               

pràctica de dopatge independentment del tipus de substàncies i mètodes prohibits           

utilitzats. El mateix s'aplica als perfils longitudinals dels paràmetres esteroides          
endògens en orina. 

A continuació mostraré una imatge d'un passaport biològic i faré una breu anàlisis. 

 
                                                    Fig-1.3.Passaport biològic d’un atleta sense dopar. 

HGM-Hemoglobina: una proteïna vermella responsable del transport d’exposoxigen        
a la sang dels vertebrats. La seva molècula comprèn quatre subunitats, cadascuna            

que conté un àtom de ferro lligat a un grup hemo. 
RET%- Percentatge de reticulòcits: són glòbuls vermells immadurs (RBCs). En el           

procés d’eritropoiesi (formació de glòbuls vermells), els reticulòcits es desenvolupen          

i maduren a la medul·la òssia, i després circulen durant un dia aproximadament al              
torrent sanguini abans de desenvolupar-se en glòbuls vermells madurs.  
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ABPS- Perfil de sang anormal  
Off-score-La funció calcula el valor de la puntuació OFF-hr (o OFF score), una             

combinació del nivell d’hemoglobina i el percentatge de reticulòcits, utilitzat per           
detectar el dopatge en sang. (World Anti-Doping Agency, 2014, 8-10) 

Definits tots els elements que surten en el gràfic, passem a l'anàlisi. Cada gràfic ens               

mostra els valors màxims i mínims que pot tenir cada persona d'una substància             
qualsevol. Aquests valors estan representats en línies vermelles. Les línies blaves           

són els valors de l'esportista, aquests no sempre es mantenen constants, ja que             
poden variar segons l'esforç físic que es fa, els aliments ingerits, el cansament, etc.              

Quan un valor sobre passa qualsevol de les dues línies vermelles i no està explicat               

degudament (potser degut alguna malaltia i l’esportista ha de fer ús de certs             
medicaments) amb l'estàndard internacional d'excepcions d'ús terapèutic (TUE), es         

pot arribar a una conclusió de què l’esportista ha utilitzat substàncies prohibides. A             
més si sabem els valors sobre els que ronda l’esportista, i en el gràfic hi ha una                 

anomalia, es pot concloure, que hi ha hagut algun mètode de dopatge. 

Bé, segons aquest gràfic podem arribar a la conclusió que l'esportista no ha utilitzat              
cap mena de substàncies, ja que està en el rang de lo normal excepte en un                

moment, quan el percentatge de reticulòcits sobrepassa el límit. Per tant es pot             
afirmar que l'esportista no està dopat. Ara passarem a veure un Passaport Biològic             

d'un atleta que sí ha pres alguna substància prohibida. 

 

 
                                                            Fig-1.4.Passaport biològic d’un atleta dopat. 
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En comparativa amb el Passaport Biològic del primer atleta, en aquest podem veure             

que els valors molt sovint sobrepassen el límit. També podem observar que els             
canvis de substàncies són molt bruscos, això és degut al fet que l’esportista s'ha              

injectat sang pròpia que ha ha extret mesos abans i l’ha guardat, o ha fet una                

injecció d'EPO. També veiem que no hi han cap interval de valors sobre els que               
ronda l’esportista, i aquests te uns alt i baixos constants. 

En el nostre organisme hi ha un temps d'absorció on els nivells es mantindran              
intacts, però després d’un temps, arribarà al nivell màxim. Quan els efectes passin             

tornarà a baixar el nivell hemoglobina de la sang fins a una nova ingesta. 

1.2 Qui és qui en el món del dopatge. 

El treball de les organitzacions i de les legislacions antidopatge són claus en la lluita               

contra el doping, ja que són els que s'encarreguen entre un munt d’organitzacions a              

prevenir el dopatge esportiu tant a nivell professional com a nivell d'aficionat. Com             
he dit abans hi ha moltes organitzacions antidoping, les quals tenen cada una, una              

funció diferent, aquí exposaré les més importants. 

1.2.1 Agència Mundial Antidopatge (AMA). 

Més coneguda com a WADA, és una organització mundial d'antidopatge creada el            
10 de novembre del 1999 a Suïssa, Lausana. Va ser creada com una agència              

independent i finançada pel moviment esportiu i els governs internacionals. Té una            
funció principal, prevenir el dopatge esportiu. Per això desenvolupa una quantitat           

d'activitats clau com poden ser; investigació científica, educació, desenvolupament         

de capacitats antidopatge i supervisió del Codi Mundial Antidopatge. Aquest codi es            
va proposar per primera vegada l'any 2003 i va entrar en vigor l'any 2004, i es va                 

anant modificant a partir del 2009. El CODE com també és conegut és el document               
que harmonitza les polítiques antidopatge a tots els esports i a tots els països.              

L'AMA va ser recolzada des de el primer moment pel Comitè Olímpic Intencional,             

que més tard seran les dues principals potències que lluitaran contra dopatge. Al             
llarg de la història l'AMA ha tingut diversos presidents, l'actual és Craig Reedie i té la                

seva seu a Canadà, Tour de la Bourse. (World Anti-Doping Agency, 2020) 
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1.2.2 Comitè Olímpic Internacional (COI). 

El Comitè Olímpic es va crear el 24 de juny de 1894 a Suïssa, Lausana. Creada per                 
Pierre de Coubertin i Demetrios Vikelas, amb l'objectiu de restablir els antics Jocs             

Olímpics de Grècia que es celebraven entre 776 aC fins a 396 dC. Actualment el               

COI és l'organitzadora dels Jocs Olímpics, els d'estiu que se celebren el primer any              
de cada Olimpíada i els d’hiverna que se celebren el segon any de cada Olimpíada.               

En el món del dopatge és la que responsabilitza del control dels esportistes en els               
Jocs Olímpics i Paralímpics respectivament, mitjançant el CODE de l'AMA. El           

president actual és Thomas Bach i la seu és a Suïssa, Lausana. (Wikipedia, 2020) 

1.2.3 UNESCO. 

La Organització de les Nacions Unides per l'Educació, la Ciència i la Cultura, va ser               
establida com una organització internacional per les Nacions Unides l'any 1946 per            

promoure internacionalment la cultura, educació, ciència i comunicació. En         

l'actualitat hi ha 193 estats que són membre de la UNESCO i 7 estats que són                
membres associats. La presidenta actual és Audrey Azoulay, i la seu és a París,              

França. En el món del dopatge la UNESCO és responsable del desenvolupament i             
la implementació, juntament amb els governs nacionals, de la Convenció          

Internacional contra el dopatge en l'esport. (UNESCO, 2020) 

1.2.4 Tribunal d'Arbitratge de l'esport (TAS).  

El TAS és una associació arbitràriament independent creada l'any 1984, per resoldre            
els conflictes entre les organitzacions internacionals des d'un punt de vista esportiu i             

jurídic. Aquest organisme es va posar a prova l'any 1984 en els Jocs Olímpics i va                

tenir molt d'èxit. Actualment té una seu a Suïssa, Lausana i dues subseus a New               
York i Sidney. Compta amb 150 àrbitres que analitzen cada situació detingudament i             

55 països involucrats. En el món del dopatge funciona com un organisme            
independent que simplement ajuda a triar una solució més correcta i oportuna als             

altres organismes. Actualment és recolzada pel COI. Una de les seves decisions            

més importants va ser la prohibició de competir a Sun Yang, un nedador xinès que               
en el 2014 va donar positiu en els tests de dopatge i en el 2018 va destruir les seves                   

proves de sang amb un martell. (TAS, 2020) 
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                                                                 Fig-1.5.Sun Yang en el tribunal del TAS. 

1.2.5 RUSADA. 

Per últim m'agradaria parlar de la RUSADA, és l'agència rusa d'antidopatge creada            

el gener de l'any 2008 i afiliada a l'AMA. El seu president actual és Yuri Ganus i la                  
seu és a Moscú actualment. Doncs perquè he destacat la RUSADA i no la USADA               

(E.E.U.U) per exemple? Doncs per una simple raó, la RUSADA va ser culpable             
d'uns dels escàndols del dopatge més grans de tota la història de l'esport. El 9 de                

novembre del 2015 l'AMA va acusar la RUSADA de l'ocultació massiva de les             

proves dels seus esportistes, de la seva destrucció i substitució per proves netes. A              
més va deixar competir a atletes que encara no els hi havia acabat la data de                

prohibició per competir. El líder de la RUSADA va ser acusat de frau. El gener de                
2016, el cap de RUSADA Grigory Rodchenkov va fugir als EUA, després va explicar              

al New York Times com va participar en la substitució de mostres a Sochi i va                

desenvolupar un "còctel" de substàncies prohibides per a esportistes. ( RUSADA,           
2020) 

1.3 Codi Mundial Antidopatge. 

El Codi Mundial Antidopatge, o més conegut com a CODE, és el document             
fonamental i universal en el qual es basa el Programa Mundial d'Antidopatge de             

l'esport. Va ser creat l'any 2004 per l'AMA amb l'objectiu principal de prevenir el              
dopatge mitjançant aquest codi. El CODE conte 25 articles amb diferents           

declaracions cadascun, on s’explica detalladament les polítiques, normes i         

regulacions antidopatge a les organitzacions esportives i entre les autoritats          
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públiques de tot el món. Aquest funciona conjuntament amb sis estàndards           
internacionals que pretenen fomentar la coherència entre les organitzacions de          

dopatge en diverses àrees: proves, laboratoris, excepcions d'ús terapèutic, la llista           
de substàncies i mètodes prohibits, la protecció de la privacitat i la informació             

personal, i per últim el compliment del CODE per part dels signats. 

D’ençà que va entrar en vigor ha demostrat ser una eina eficaç i potent. Això ho ha                 
demostrat mitjançant el gran suport que ha rebut dels diferents governs i dels             

esports, a més del creixent organisme de jurisprudència del Tribunal d'Arbitratge per            
a l'Esport (CAS). Fins a la data, més de 660 organitzacions esportives han acceptat              

el Codi Mundial Antidopatge. Aquestes organitzacions inclouen el Comitè Olímpic          

Internacional (COI), el Comitè Paralímpic Internacional (IPC), totes les Federacions          
Internacionals (IF) i totes les IF reconegudes pel COI, els Comitès Olímpics i             

Paralímpics Nacionals, les Organitzacions Nacionals Antidopatge. L'adaptació del        
CODE va comportar diversos avenços en el món del dopatge, inclosa la            

formalització de determinades normes i l'aclariment de les responsabilitats dels          

grups d'interès. A més a més aquest nou enfocament del món del dopatge va              
aportar d'una certa manera consciència a un sistema anterior totalment desvinculat. 

El codi també ha sigut una eina fonamental per introduir el concepte de les              
violacions de regles "no analítiques" és a dir, era una mena de sanció que permetia               

culpar a un esportista per la utilització de certes substàncies ingerides sense cap             

mena de prova realitzada, però amb casos evidents. Per exemple a través d'una             
combinació de tres proves perdudes / fallades, proves longitudinals, proves          

aportades a través d'una investigació). 
El CODE mai ha sigut un document que s'ha mantingut estàtic. Al llarg dels últims               

setze anys ha tingut una actualització permanent, a mesura que es desenvolupaven            

les diferents tàctiques de dopatge, també ho feia el CODE, tractan de mantenir-se             
sempre actualitzat respecte a les noves notícies i descobriments en el món de             

l'antidoping.  
Durant aquests últims anys el CODE ha sigut actualitzat 5 cops, la primera             

actualització va ser l'any 2006 on la WADA va iniciar una actualització per revisar el               

CODE. El procés de revisió va ser un procés totalment col·laboratiu que va             
involucrar tota la comunitat antidopatge, totes elles buscant un codi millorat que            

beneficiés atletes de tot el món. La segona actualització s'ha dut a terme l'any 2007               
en la tercera Conferencia Mundial sobre Dopatge a l'Esport a Madrid, Espanya, es             
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va fer una reunió per aportar unes noves actualitzacions respecte a les proves de              
antidoping, es va fer amb una presència de 1500 delegats el 17 de novembre de               

2007, però no va ser fins al any 2009 que aquest nou CODE va entrar en vigor.                 
L'any 2011 es va fer la tercera reunió per aportar una sèrie de canvis al CODE. Es                 

van presentar a prop dels 2000 canvis nous, després de ser revisat va ser aprovat               

per unanimitat el 15 de novembre de 2013 a la Conferència Mundial de Dopatge a               
Esport a Johannesburg, Sud-àfrica.  

Aquest procés de revisió del codi ha sigut una eina molt forta i molt robusta per la                 
protecció dels drets dels atletes nets arreu del món. El novembre del 2017 es va dur                

a terme una altra reunió per fomentar una sèrie de canvis relacionats específicament             

amb el compliment del CODE. En la mateixa reunió, el Consell va aprovar el              
llançament d'una revisió de codi més àmplia que culminarà a la Cinquena            

Conferència Mundial de Dopatge a l'Esport el novembre de 2019 a Katowice,            
Polònia, aquesta reunió va ser produïda amb èxit i fins ara són els últims canvis               

produïts en el CODE. ( Agència Andorrana antidopatge, 2016, 13-14) 

 
            Fig-1.6.Reunió per la revisió del CODE 2013.                  Fig-1.7.Reunió per la revisió del CODE 2019. 

La pròxima reunió per la revisió del CODE està programada l'estiu de l'any 2020 a               
Sant Petersburg, Rússia. 

2.El test de dopatge. 

2.1 Història dels controls d’antidopatge. 

Els test antidopatge ha sigut la primera mesura i la més eficient per detectar que un                
esportista utilitza alguna mena de substància o no. La gent es comença a adonar              

que el rendiment dels esportistes era massa elevat al principi del segle XX,             
concretament en l’any 1928, quan la IAAF, Federació Internacional d'atletisme,          
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juntament amb la Federació Esportiva Internacional, van prohibir el ús de           
substàncies estimulants, però no van aplicar cap control perquè això sigui controlat i             

sancionat d’alguna manera. A més a més en el mercat entraven cada vegada més              
tipus d’estimulants, com les hormones sintètiques, que van ser creades l’any 1930. 

El que va fer augmentar la pressió, per crear una prova de antidoping que funciones               

realment, va ser la mort del ciclista Knud Enemark Jensen, l’any 1960 en els Jocs               
Olímpics de Roma. Aquest va morir per sobredosis de anfetamina, que es va             

descobrir gràcies a l’autopsia realizada després de la mort. (Agència Andorrana           
antidopatge, 2016, 16) 

 

      Fig-2.1.Ciclista Knud Enemark Jensen.     Fig-2.2 Diari que va publicar els resultats de l’autopsia del ciclista. 

 

Com he dit en els apartats anteriors, no va ser fins l'any 1966 que la COI i la FIFA                   
van posar en marxa les primeres proves antidopatge, que consistien en una anàlisi             

mèdica de l'esportista juntament amb la Comissió Médica que el any següent, és a              

dir, en el 1967 va fer la primera lista de les substàncies prohibides. Però no va ser                 
fins l'any 1974 que es van crear els primers controls d’antidopatge segurs i eficients.              

Aquests eren molt necessaris, ja que en els últims anys s’havien mort esportistes             
com: 

● Alessandro Fantani: en el any 1961, va caure durant la volta ciclista            

d'Alemanya, i es va fracturar el crani. A causa de la quantitat de anfetamina              
ingerida no es va poder fer l'operació i va morir de un vessament cerebral. 

● Tom Simpson: el qual va morir l’any 1967, en la competició reina del ciclisme,              
le Tour de France. Va morir per una sobredosis d’anfetamina i un cop de              

calor, que van provocar una caiguda mortal de la bicicleta. 

● Roger De Wilde: en el any 1967, per una sobredosis de anfetamina. 
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Després d'això, es va dur a terme una desqualificació massiva dels esportistes            
detectats amb substàncies prohibides, sobretot en esports de força, com el           

aixecament de pes o llançaments. 
Un nou repte per l'antidopatge va ser durant els anys 1970-1980, ja que es pensava               

que hi havien països que promulgaven el dopatge pels seus esportistes, fet que la              

República d'Alemanya ho va confirmar. Els arxius, van confirmar, que hi havia entre             
un 10.000 a un 100.000 esportistes que utilitzaven substàncies prohibides sense           

que ells ni ho sabessin, ja que aquests medicaments eren distribuïts per el govern. 

2.2 Procés d’obtenció de mostres. 

Explicada la història del test d'antidopatge, parlem del mateix test, és a dir, el procés               

de control del dopatge, que inclou; els tipus de mostres, els controls que es fan               
dintre i fora de la competició, com es notifica l'esportista, com s'obtenen les mostres,              

l'anàlisi al laboratori i per últim l'obtenció dels resultats. 

En l'actualitat només s'han inventat dues maneres d'obtenció de mostres per una            
futura anàlisi en el laboratori. Són les anàlisis de sang i d'orina, però la que s'utilitza                

en el major dels casos és l'obtenció d'orina, ja que la mostra s'obté amb molta més                
facilitat i rapidesa. L’esportista que se li fa aquesta prova se li obtenen dues              

mostres, Mostra A i Mostra B, les quals seran enviades a un laboratori.  

En la prova de l'orina es detecten gairebé totes les substàncies de la llista de               
fàrmacs prohibits de la WADA. En canvi, en les proves de sang el que es detecten                

són substàncies específiques com la hormona de creixement, o també coneguda           
com GH, i també la CERA que deixa rastres molt dèbils pels controls, ja que només                

necessita dues injeccions mensuals, per tant és de llarga duració. (Comissió           

Europea, 2012) 
Els esportistes que realitzen el control antidopatge durant una competició, són           

escollits totalment aleatòriament en la majoria dels casos, excepte en alguns dels            
casos concrets, com per exemple quan un esportista realitza un rècord del món, o              

simplement realitzen un control als tres primers finalistes, etc... També es podria fer             

un control a un participant que per exemple, que sigui molt jove, i estigui competint               
amb gent de categories majors. És el cas de Michael Phelps, per exemple, que als               

15 anys va anar a les seves primeres Olimpíades i va competir amb esportistes de               
20-30 anys, el que fa saltar les alarmes dels controls de dopatge. Aquests             
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esportistes que es sotmeten als controls d’antidopatge són seleccionats per la           
Federació Internacional del país pertinent o per a l'organisme que regula           

l'esdeveniment. 
Per altra banda també hi ha controls que es poden fer fora de competició. Aquests               

controls poden ser realitzats a una hora determinada del dia, qualsevol dia i a              

qualsevol lloc. Per tant, poden fer un control quan l'esportista està a casa seva, quan               
està en un restaurant amb els seus amics, el centre on entrena o fins i tot el lloc on                   

treballa. Per realitzar aquest control, l'esportista proporciona un informe a          
l'organització pertinent, és a dir, la OAD. En aquest informe l'esportista ha de dir              

amb antelació on estarà tal dia a tal hora, i en cas d’algun canvi, notificar-ho               

immediatament a l'OAD, perquè l'agent de control del dopatge pugui trobar           
l'esportista en qualsevol moment. El OAD serà l'organisme que determina quan es            

fa cada control de dopatge fora de competició. 
L'esportista, que sigui sotmès al control d'antidopatge sera avisat el més aviat            

possible. Normalment s’avisa per trucada o fins hi tot pot ser quan l'agent de control               

de dopatge estigui en les instal·lacions on està l'esportista. Durant la competició            
l’esportista es notificat pels organismes que regulen cada esdeveniment, quan la           

competició ja s'hagi acabat, fora de les àrees públiques, és a dir, en privat. 
Una vegada l'esportista es notificat que és sotmetrà a una prova de dopatge, es              

sotmès a la pròpia prova. En aquesta prova l'esportista ha de rentar-se les mans, i               

en presència d'un agent de control de dopatge, del mateix sexe que l'esportista, ha              
d'orinar en un recipient, amb una quantitat mínima de 90 ml, però sempre             

s'aconsella que l'esportista buidi tota la bufeta. Després d'això, tant l'agent, com            
l'esportista han de tornar a l'àrea de processament, on l'esportista, davant de tot             

l'equip d'antidopatge, tindrà que triar entre tres equips per a dipositar les mostres.             

En cada equip hi ha dues ampolles petites, la Mostra A, on es diposita una quantitat                
mínima de 60 ml d'orina, i la Mostra B, on es depositara una quantitat mínima de 30                 

ml d'orina. Aquestes dues ampolles seran segellades mitjançant un sistema segur,           
que consisteix en una tapa, que una vegada tensada, es podrà destapar amb una              

màquina especial, aquestes mostres seran enviada a un laboratori acreditat per la            

WADA. Després de tot el procés, s'omple un formulari, on l'esportista és la última              
persona en signar la conformitat del formulari. ( Icarus, 2017) 

Quan les proves arriben al laboratori, a partir de alla és tot confidencial, ja que el                
laboratori ha de respectar l'estàndard internacional per a controls i investigacions. 
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L'únic que se sap, és que la Mostra A, amb la quantitat més gran d'orina, passa a                 
ser analitzada en el laboratori, en canvi la Mostra B es guarda en un lloc segur i                 

fresc, en el cas que s'hagi de fer una segona anàlisi. Els resultats s'envien a la                
WADA i a l'Organització d'Antidopatge. 

Els resultats poden ser de dos tipus, o positius, o negatius. En el cas de que siguin                 

positius, o hi hagi un resultat analític advers (RAA), es notificarà a l'esportista del              
RAA, i s'analitzarà la Mostra B. En el cas de que la Mostra B confirmi el RAA de la                   

Mostra A, l'esportista serà sancionat d'alguna manera o altre. Si la Mostra B no              
confirma el RAA, no hi haurà cap mena de sanció. En el cas que el resultat de la                  

prova sigui negatiu, és a dir el resultat és favorable, es notifica el esportista del               

resultat de la prova. (Baggi Case, 2018) 
 

 
                                Fig-2.3.Mostra A i B del control de antidopatge i el pot d’orina. 

3.Les substàncies dopants. 
La incorporació de substàncies que milloren el rendiment esportiu en el món de             
l'esport ha sigut un gran boom per la indústria. Per això es va crear la llista mundial                 

d'antidopatge, la qual és actualitzada amb els últims descobriments de la WADA.            
Les primeres llistes van ser creades per diferents organitzacions esportives, ja que            

antigament encara no existia en CODE de la WADA. Actualment, és el CODE el que               

recull totes les substàncies prohibides. 
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L'any 1966 es van crear dues llistes diferents, la llista del Consell Europeu, que              
contenia algunes substàncies com els narcòtics, l’anfetamina, l'estricnina, la         

trinitroglicerina, etc... 
I l'altre llista que va ser pública pel Comitè Olímpic Internacional, que també incloïa,              

l'alcohol, els vasodilatadors i els esteroides anabolitzants, que era la gran novetat            

dels anys setanta. Algunes de les substàncies anteriorment mencionades, podien          
ser utilitzades en el cas que algun metge ho sol·licités. Com he dit abans existeix un                

estàndard internacional d'excepcions d'ús terapèutic (TUE), del qual alguns dels          
esportistes abusaven, amb l’objectiu de rebre un prospecte mèdic per poder utilitzar            

alguna substància. Els anys següents hi va haver diverses actualitzacions de la            

llista, ja que cada vegada, hi havia més i més substàncies noves, les quals se               
n'anaven descobrint a poc a poc. Aquestes substàncies acostumaven a ser derivats            

de les que ja existien.  
La segona actualització que va publicar el Comitè Olímpic va ser l'any 1968, en la               

qual van afegir substàncies com estimulants, analgèsics, antidepressius i         

tranquil·litzants.  
La tercera actualització va ser l'any 1972, on van afegir gairebé tots els derivats de               

les substàncies anomenades en la llista de l'any 1968. En l'any 1980, van afegir per               
primera vegada l'estimulant cafeïna, que l'any 2005, va ser eliminat de la llista. En              

l'any 1988 el COI va afegir a la llista de les substàncies prohibides els              

betablocadors. En les llistes posteriors es van afegir algunes substàncies com           
l'EPO, o les hormones peptídiques. 

Una vegada explicada la història de la llista de les substàncies prohibides, anem a              
parlar de les mateixes substàncies prohibides. Hi ha 4 grans grups de substàncies             

prohibides que explicaré seguidament. També parlaré d'un repte pel futur, que és el             

dopatge genètic, i també faré una breu pinzellada dels suplements alimentaris com            
la proteïna en polvo, la creatina, els BCAA, etc... Ja que crec, que hi ha una falsa                 

concepció del que realment són. I per acabar parlaré sobre la transfusió sanguínia i              
l'EPO que són els mètodes de dopatge sanguini més habituals. 
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3.1 Hormones.  

Les hormones és el tipus de substància prohibida més comuna en el món de              

l'esport, ja que és bastant fàcil d'aconseguir, i a més proporcionen efectes molt             

positius en l’organisme. Hi podem diferenciar dos grans blocs d'hormones; les           
hormones amb estructura esteroidal i les hormones sense estructura esteroidal. La           

diferència entre aquests dos grans grups són la presència o no d'una estructura             
esteroidal, derivada del colesterol, en elles. 

3.1.1 Hormones esteroidals. 

Les hormones esteroidals llavors, procedeixen de la conversió de molècules de           
colesterol en esteroides, pel que són liposolubles i capaços de difondre lliurement a             

través de les membranes plasmàtiques de les cèl·lules, com a hormones esteroidals            

podem trobar les: glucocorticoides, mineralocorticoides, hormones sexuals, etc.  

3.1.1.1 Testosterona. 

En el grup d'hormones esteroidals, l'hormona que predomina més sobre les altres            
en el àmbit del dopatge és la testosterona. La testosterona és l'hormona que és              

present tant en el sexe masculí com en el femení, però en el femení són quantitats                

molt petites, gairebé nul·les. Aquesta hormona és la que s'encarrega de           
desenvolupar i mantenir les característiques sexuals masculines, com el cabell          

facial, la veu profunda i el creixement muscular, per això en el sexe femení la               
quantitat de testosterona és inferior. En l'àmbit de la sanitat aquesta hormona            

s'utilitza per corregir alguns problemes hormonals masculins, pel retard de la           

pubertat en els adolescents i per la pèrdua de massa muscular per alguna malaltia.              
En l'àmbit del dopatge la testosterona s'utilitza per guanyar massa muscular o per             

millorar el rendiment. La testosterona es pot ingerir per via oral, mitjançant gels que              
s'apliquen a la pell o injeccions directes als músculs, aquestes injeccions poden ser             

locals, és a dir, als músculs com els bíceps, o injeccions en el pompis. (Mayo Clinic,                

2019) 

3.1.1.2 Androstendiona. 

Un altre tipus d'hormona esteroide és la Androstendiona, una hormona que           
mitjançant la síntesi de substàncies en el nostre organisme es converteix en            
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testosterona. Aquesta hormona permet als atletes entrenar molt més dur, i tenir una             
recuperació molt ràpida. (Mayo Clinic, 2019) 

3.1.1.3 Hormona de creixement humà. 

Un altre hormona esteroidal és l'hormona de creixement humà. Normalment, quan           

un atleta es dopa fa una combinació d'hormona de creixement i de testosterona, ja              

que les dues fan una funció semblant, però una respon quan les càrregues són              
baixes-altes que és el cas de l'hormona de creixement i la testosterona respon quan              

les càrregues són altes-màximes. L'hormona de creixement humà, en l'àmbit de la            
sanitat, s'utilitza pel tractament dels nens que presenten deficiència d'hormona de           

creixement, trastorns amb baixa estatura. En canvi en els adults, en pèrdua de             

massa muscular per culpa del VIH, o pel tractament de la síndrome de l'intestí curt.               
(Mayo Clinic, 2019) 

 

3.1.2 Hormones no esteroidals. 

Les hormones no esteroidals procedeixen d'aminoàcids i proteïnes modificats, són          

més grans que els esteroidals i la seva naturalesa és hidrofílica, pel que requereixen              

mecanismes actius per poder entrar a l'espai intracel·lular. 
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Hormona de creixement Testosterona 

Carga mitjana i baixa 80%-40% Cargas altes 80-90%  

Temps de estímul mitja 8-12 reps/      

30-50’’ 

Temps de estímul baix 4-7 reps/ 6-12’’ 

Temps de recuperació curt, inferior     

a 90’’ 

Temps de recuperació alta 120’’-180’’ 

Velocitat baixa-alta Velocitat alta máxima  

Exercicis: força hipertrofia,   

desplaçament ràpids amb distància    
mitjana-alta. 

Exercicis: força explosiva amb cargas     

altes, potencia, desplaçaments ràpids    
amb distància mitjana-curta 

Volum alt  Volum mitjà, baix. 

Exercicis analítics i globals  Exercicis globals. 
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3.1.2.1 Oxitocina. 

La primera hormona amb estructura no esteroidal de la que vull parlar és l'Oxitocina,              
també anomenada l'hormona de l'amor, que pot ser el doping legal del futur.             

Aquesta hormona el que fa és promoure relacions inter-socials, fan que les            
persones s'agradin entre una i l'altre, explicat d'una manera molt poc científica. Una             

mare que acaba de tenir un fill té un munt d'Oxitocina, igual que una parella que                

s'acaba de formar, per tant podem dir, que l'Oxitocina serveix per vincular i             
consolidar una relació. Però la gran pregunta és, que tenen en comú una mare que               

acaba de tenir un fill, i un grup de futbolistes que donen patades a una pilota? Bé,                 
diversos estudis realitzats recentment, confirmen, que la celebració d'un gol en una            

tanda de penals, per exemple amb els braços aixecats, augment els nivells            

d'Oxitocina en el cos de l'esportista, això provoca una major efectivitat en el tir que               
quan no se celebra. Tot això són estudis que estan fets a partir de la probabilitat,                

però el que els científics saben segur, és que aquesta hormona millora les             
interacciones persona a persona, i com ja sabem, en l'esport és important per             

entendre el llenguatge corporal dels companys o els contrincants per poder           
reaccionar ràpidament. (Pijama Surf, 2012) 

3.1.2.2 Adrenalina. 

Un altre hormona no esteroidal és una que tothom coneix: l'Adrenalina. Aquesta            
hormona el que fa és dilatar els vasos dels bronquis i accelerar el bombeig del cor                

per distribuir sang per tot el cos. Aquest tipus d'hormona és ideal pels asmàtics que               
són esportistes, ja que dilatar els vasos dels bronquis ajuda a la correcta distribució              

de l'oxigen per tot el nostre organisme. Diverses investigacions ens han demostrat            

que l'adrenalina és com una clau que obre diversos panys i que no tots els teixits                
tenen els mateixos panys. És lògic, perquè cal combinar la relaxació del múscul del              

bronqui amb la relaxació de les artèries que porten sang als músculs que ens              
facilitaran l'atac o la fugida de la contracció dels músculs de les artèries, dels òrgans               

que no necessitem en aquest moment i dels mateixos músculs en acció, inclòs el              

cardíac. En els bronquis abunden els que produeixen relaxació de la seva            
musculatura, anomenats beta-2. S'ha comprovat que en humans els beta-2 fan           

perdre greix i guanyar múscul. Pel que sé, els beta-2 exerceixen la seva acció sobre               
les fibres musculars anomenades ràpides, les que es fan servir per moure pesos i              

no depenen de l'oxigen. A més, en els músculs de resistència produeixen una             
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transformació de les fibres, de manera que moltes es fan de força. Per això prenent               
adrenalina, en principi, augmenta la força al cost de disminuir la resistència. Però si              

es pren el beta 2 i es fa exercici aeròbic, alhora que s'augmenta la massa muscular,                
es preserven les fibres musculars de resistència, fins i tot, es milloren. (Carlos Sainz              

Karting, 2018) 

3.1.2.3 Hormona luteïnitzant i la Gonodotropina. 

I per últim un altre hormona no esteroidal és l'hormona luteïnitzant. Aquesta            

hormona en el sexe masculí el que fa es estimular la secreció de testosterona en les                
cèl·lules de Leydig en els testicles. En el sexe femení aquesta hormona no es              

considera com a una substància dopant, però la que fa un efecte semblant a              

aquesta hormona és la Gonadotropina coriónica humana, o més coneguda com a            
hCG. Aquesta hormona en el sexe femení el que fa és estimular la secreció              

d'estradiol en els ovaris, que és l'hormona femenina més important. Aquesta           
hormona regula el colesterol, augmentant el colesterol bo, també té efecte en el             

metabolisme de les grasses i per últim ajuda a fixar el calci en els ossos per                

prevenir-los de fractures. De totes dues la més utilitzada és la luteïtzant, ja que              
augmenta els nivells de testosterona en els mascles. (Carla Vilar Caritg, 2014) 

3.2 Estimulants.  

Els estimulants en el dopatge són unes substàncies que augment el nivell d'activitat,             
per tant augmentant el rendiment físic i mental a curt termini i et fan sentir més                

despert i disminueixen la fatiga (World Anti-Doping Agency, 2019). Alguns dels           
exemples d'estimulants són: 

● Cafeïna: la cafeïna va ser una substància dopant fins a relativament poc, fins             

a l'any 2005. Es considerava que la cafeïna una substància dopant, ja que en              
quantitats molt grans actua com una mena de droga en el sistema nerviós             

central, augmentant la resistència de l'esportista a curt termini. Com ha           
mencionat l’exciclista anònim,la cafeïna és una substància que et permet          

esprémer totes les forces al màxim. Personalment, tinc el costum de beure un             

cafè sol 15 minuts abans d'alguna prova que em toca nedar, i la diferència és               
bastant notable, el problema és que arriba a un punt òptim en els primers 15               

minuts, però després fa una baixada d'energies considerable. 
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● Amfetamina: actua d'una manera semblant a la cafeïna i és la droga            
preferida, amb diferència, en el dopatge dels ciclistes, ja que aquesta           

augmenta el nivell de resistència i la potència explosiva i disminueix el nivell             
de cansament. Té un efecte més durador que el de la cafeïna. 

● L'efedrina: aquesta substància és una estrella en el mercat negre del           

dopatge, ja que és molt difícil de detectar pels controls, perquè no deixa cap              
rastre. Això és degut al fet que afecta el sistema nerviós simpàtic, en comptes              

el sistema nerviós central ja que és difícil per a les molècules travessar la              
barrera hematoencefàlica que envolta el sistema nerviós central. 

● Cocaïna: aquesta droga té un efecte addictiu molt elevat, per això és            

utilitzada per molts esportistes d'elit com en el seu temps va ser Diego             
Armando Maradona. Es utilitzada en el món del dopatge perquè disminueix el            

nivell de fatiga i augmenta a nivells extraordinaris la capacitat de treball,            
mentre que duri l'efecte, ja que actua directament en el sistema nerviós            

central. 

Per últim vull remarcar que els estimulants són utilitzats d'una manera massiva en el              
dopatge, ja que fan un efecte de curt termini, i quan es realitza un test de dopatge la                  

substància pot haver desaparegut completament de l'organisme. 

3.3 Diürètics.  

Els diürètics solen ser utilitzats en esports que depenen del pes corporal, ja que              

cremen la grassa molt ràpidament. Esports com el boxa, judo, lluita lliure, etc. En              
aquests esports es divideix en categories pel pes que té l'esportista perquè sigui             

més igualat.  

També serveix per "netejar" el cos d'altres substàncies prohibides, com les           
hormones, per exemple. Molts esportistes utilitzen un suplement alimentari         

anomenat el "Fat Burner", i després donen positiu en el control d'antidopatge. Això             
és degut al fet que alguns d'aquests suplements, contenen diürètics, perquè el            

suplement alimentari sigui molt més efectiu. Un exemple d'esportistes que van ser            

detectats amb presència de diürètics en la sang són: César Delgado, Javier Toledo.             
Dos futbolistes llatinoamericans que van ser sancionats per presència de diürètics           

en sang. ( Alan Carter Pharm. D, 2019) Algun del diürètic més utilitzat és: 
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● Hidroclorotiazida: aquest diürètic provoca l'augment de la quantitat d'orina,         
per tant l'organisme deixa anar tota l'aigua de l'organisme acumulada en els            

músculs. En la medicina s'utilitza per tractar hipertensió arterial, insuficiència          
cardíaca... Un esport en la que és molt utilitzada és en el culturisme, en              

l'etapa de definició, per reduir la major quantitat de líquid en els músculs             

possible. 

3.4 Betablocadors.  

Aquesta substància el que fa es disminuir els batuts del cor, provocan que             

l’organisme humà s’estabilitzi. Això fa que els moviments siguin molt precisos.           
Alguns dels betablocadors actuen d'una manera local, és a dir, només afecten el             

cor, d'altres també actuen sobre els vasos sanguinis, dilatan-los o contreien-los,           
segons la necessitat de cadascun. 

En el món de la medicina s'utilitzen per tractar malalties com: Migranya, atacs             

cardíacs, ritmes cardíacs irregulars, insuficiència cardíaca, etc. 

Per altra banda en el món de dopatge són utilitzats per arquers o per tiradors, ja que                 

necessiten una precisió en els seus moviments exacta.(Mayo Clinic, 2019) Alguns           
dels tipus de betablocadors més utilitzats són: 

● Ace Butanol: és un fàrmac cardioselectiu que bloqueja els receptors 𝞫₁. Per            

tant només afecta el cor. En el món de la medicina s'utilitza per tractar              
pacients amb asma o malalties pulmonars cròniques. 

● Atenolol: aquest s'utilitza per tractar la hipertensió i per prevenir les angines i             
pel tractament d'atacs cardíacs. Fa una funció reguladora de l'organisme. 

● Bisoprolol: aquest és el que s'utilitza més en el dopatge, ja que la seva funció               

és relaxar els vasos sanguinis i disminuir la freqüència cardíaca per millorar el             
flux sanguini. 

3.5 Transfusió de sang.  

La transfusió de sang s'utilitza per millor el rendiment dels esportistes. L'esportista            
es transfereix sang "neta" que conté una major quantitat de glòbuls vermells, ja que              

aquestes cèl·lules milloren el transport de l'oxigen des dels pulmons fins als músculs             
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i una major concentració en la sang pot millorar el treball aeròbic i la resistència d'un                
atleta. La sang que es transfereix l'atleta pot ser sang seva, quan ell estava en un                

moment òptim, o sang de qualsevol altre individu del mateix grup sanguini. Per             
detectar la transfusió de sang, s'utilitza el Passaport Biològic de la WADA. Aquesta             

analitza les mostres de sang de l'esportista al llarg de molt de temps i en períodes                

diferents, i si hi ha un augment considerable de glòbuls vermells, l'esportista és             
sancionat. 

 

                         Fig-3.1. Esquiador que va ser descobert en plena transfusió de sang per la WADA. 

3.6 EPO. 

L'EPO, o també coneguda com a eritropoetina, és una hormona glicoproteica la qual             
estimula la producció d'eritròcits, també té altres funcions que tenen a veure amb la              

mort cel·lular i la resposta del cervell en moments de falta d'oxigen. 

Aquesta substància la trobem de manera natural en el nostre organisme, ja que és              
la que s'encarrega de la producció de glòbuls vermells en moments de pèrdua             

sanguínia, disminuint l'arribada d'oxigen als teixits. Aleshores el que passa és que,            
arriba un senyal des de el cervell, perquè els ronyons i en menor quantitat el fetge,                

produeixin eritropoetina. Aquesta EPO serà alliberada a la sang, i enviada a la             

medul·la òssia. Però pel dopatge, i pels usos terapèutics s'ha creat l'EPO sintètica,             
la qual s'injecta en el nostre organisme. 

En la medicina l'EPO s'utilitza per al tractament de l'anèmia en els pacients de              
diàlisi, algun tractament de tumors, i en programes de donació de sang. En el              

dopatge en canvi, millora el rendiment de l'esportista. Ja que aquesta el que fa és               

augmentar la massa eritrocitària, i això el que provoca és que més quantitat de              
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glòbuls vermells amb oxigen arribin als músculs en moments d'alta necessitat, així            
disminuint la freqüència cardíaca i la fatiga muscular. (Alberto Morán, 2013) Alguns            

dels esportistes que han sigut sancionats per l'ús d'aquest medicament són: 
● Lance Armstrong. 

● Johann Mühlegg. 

● Mikel Astarloza. 

3.7 Suplements alimentaris.  

Aquest és un tema del qual realment volia parlar en aquest treball. És el tema dels                

suplements alimentaris o també coneguts com a complements dietètics. Els          
suplements alimentaris són aliments dels quals nosaltres mengem avui en dia, però            

descomposats pels seus nutrients, com la proteïna, els lípids, els hidrats de carboni,             
etc. Depèn dels nostres requeriments alimentaris, el nostre organisme necessita          

més proteïna. Per exemple, si som esportistes necessitarem molta més proteïna de            

lo normal, ja que una persona que trenca fibra necessita proteïna per reconstruir el              
múscul i fer-lo més gran. Si tenim un dèficit d'hidrats de carboni en la nostra dieta,                

perquè fem molt d’esport, els podem ingerir fàcilment mitjançant un batut o una             
píndola, i és molt còmode. A més aquests no provoquen cap efecte secundari si no               

s’abusa d’ells. Per tant, està demostrat científicament, que els suplements          

alimentaris són la millor opció per fer un aport òptim de vitamines i minerals. 

                                         
                                            Fig-3.2. Les dues maneras de ingerir algún suplement alimentari. 

 

El món dels suplements és un món molt ampli i és impossible resumir-ho en un sol                

apartat d'un treball sobre el dopatge, per tant aquí aporta-re els conceptes bàsics             
que he anat descobrint personalment al llarg d'utilització d'aquests suplements. He           

decidit fer un apartat per parlar sobre aquest tema, perquè la gent, es pensa que els                
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suplements són dopatge, i m'agradaria aclarir, que no ho són. El que si és veritat és                
que alguns d'aquests suplements, contenen alguna substància que està prohibida          

per la WADA, però hi han d’altres que passen nombrosos controls de qualitat abans              
de poder ser distribuïts, amb l’objectiu de detectar i eliminar qualsevol substància            

dopant.  

Les substàncies com la proteïna, la Creatina, BCAA, Citrulina, etc. Són un exemple             
d’aquestes substàncies que passen els controls. Tots aquests es poden obtenir           

mitjançant la dieta, però el problema és que a mesura que ingereixes aquests             
nutrients, alhora també estas ingerina d’altres que potser que no n’has de prendre             

en aquell moment. Així els esportistes d’elit que han de menjar cada cosa en un               

moment determinat, saben que només prenen lo que ells realment necessiten.           
Aquest és un problema per exemple pels culturistes, en època de definició, ja que              

els hi interessa ingerir només la substància que ells necessiten i molt poques             
calories, perquè una sola caloria per ells ja és un gran canvi en la seva dieta i en el                   

resultat final. I aquesta és la gran diferència entre un suplement i els esteroides, i a                

més, si no s'abusa de la quantitat, no hi ha cap mena d'efecte secundari, demostrat               
per més de 1500 estudis. Els suplements més utilitzats en el món de l'esport són: 

● La proteïna Whey: són molècules formades per cadenes d'aminoàcids. Hi ha           
diversos tipus de proteïnes en el món dels suplements, però la Whey és la              

més eficaç. Aquesta prové del sèrum de llet, i ajuda a complir els             

requeriments de proteïna necessaris per a la bona recuperació dels músculs. 
● La Creatina: la creatina és el suplement que més eficaç és, i el més utilitzat               

pels esportistes. En els aliments es troba en la carn i en el peix, i participa en                 
l'elaboració d'energia en l'organisme i a més omple d’aigua els músculs, el            

que fa semblar més fort a una persona. És el suplement més barat en el               

mercat i el més eficaç. 
● Els BCAA: és un compost químic format per tres aminoàcids no essencials.            

Aminoàcids que el nostre organisme no els pot sintetitzar, per tant els hem             
d'ingerir mitjançant la dieta o els suplements. Estan compostos per la           

L-Leucina, la L-Isoleucina i la L-Valina, i poden ser de diferents tipus (2:1:1,             

4:1:1, 8:1:1) depèn de la quantitat cada aminoàcid que hi hagi. Ajuden a fer la               
correcta recuperació dels músculs i protegir-los de lesions. 
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● The Gainer: és un compost que és utilitzat pels culturistes en l'etapa de             
volum, o per persones que volen augmentar de pes. Aquest suplement conté            

una quantitat immensa de kcal, en 30 grams de polvo conté sobre les 1500              
kcal. 

Tots aquests suplements poden ser mesclats en aigua o en llet. 

3.8 Dopatge genètic.  

El dopatge genètic és el futur repte pels controls d'antidopatge, ja que encara no              

s'ha creat cap manera per detectar un canvi en els gens d'algun organisme. El              

dopatge genètic consisteix en el ús no terapèutic de material genètic per millorar el              
rendiment esportiu. L'origen del dopatge genètic prové de la teràpia genètica, encara            

que les finalitats són completament diferents. Recordem, la teràpia genètica s'utilitza           
per al tractament d'algunes malalties mitjançant la inserció de gens, cèl·lules o            

alguns teixits. Per altra banda, el dopatge genètic té com a finalitat millor el              

rendiment esportiu mitjançant la inserció de gens concrets. 
Com he explicat en els 7 apartats anteriors, les substàncies esmentades ajuden a la              

recuperació muscular, incrementen la força que en el major dels casos comporta a             
un creixement muscular i fins i tot, la recuperació d'alguna lesió. Una bona part, però               

d'aquests processos els gens hi actuen aportant una gran importància. En una            

cèl·lula hi ha uns 25.000 gens, que no només s'ocupen del creixement dels músculs              
o de la correcta recuperació dels organismes, sinó que també determinen la nostra             

personalitat i les característiques intel·lectuals. Els gens estableixen un patró          
corporal, que després s'acabarà redefinint i modificant mitjançant l'entrenament, la          

nutrició, el règim, etc... així, una persona que té un bon potencial atlètic, es              

converteix en un esportista competitiu. Com que els gens modifiquen el nostre            
potencial atlètic, està clar que si modifiquem els nostres gens el nostre potencial             

genètic acaba millorant sigui com sigui. ( Agència Andorrana Antidopatge, 2016, 21)  
Parlar de canvi de gens, sembla una cosa que serà en un futur o bé una cosa irreal,                  

però amb els avenços de la medicina s'ha demostrat que es poden introduir gens              

normals en alguns dels teixits, corregint així malalties que hem heretat dels nostres             
pares, per exemple. Però és obvi que si es poden introduir nous gens per corregir               

malalties hereditàries, es podran introduir gens per millorar el nostre rendiment,           
d'això es denomina dopatge genètic. 
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De moment, com que no és un mètode de dopatge molt desenvolupat, només hi ha               
possibles suposicions de com es pot detectar aquest dopatge. En aquests controls            

el que es busca és un genoma alterat, comparat-ho amb un altre genoma que està               
en condicions normals. (Germán Casabó Vallés, 2019) L'opció més probable i la que             

transmet més confiança és la de l'anàlisi del DNA o RNA de la sang de l'esportista, i                 

té els següents processos: 
 

● Extracció de DNA O RNA de la sang o d'algun teixit de l'organisme. 
● Amplificació mitjançant una reacció en cadena de la polimerasa o          

transcripció-PCR. 

● S'analitza les seqüències d'interès mitjançant sondes, marcadors,       
polimorfismes d'un sol nucleòtid. 

 
Fig-3.3. Funcionament del dopatge genètic. 
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4.Dopatge mecànic. 
La història del dopatge mecànic és molt recent, ja que fins fa poc la gent ni                
s'imaginava que hi hagués alguna altra manera per millorar el rendiment d'un            

esportista sense utilitzar cap mena de fàrmacs. Ha sigut un gran descobriment pels             
esportistes i per la cultura en general, ja que d'aquesta manera no hi ha cap efecte                

secundari sobre l'organisme de l'esportista. També va ser afegit a la llista de la              

WADA. 
Una possible definició de doping mecànic, és la següent: s'entén com una activitat             

il·lícita que no afecta directament a l'esportista, com si fan les substàncies prohibides             
per la WADA, però sí que afecta el seu rendiment en sentit beneficiós.  

El cas més conegut de dopatge mecànic consisteix en un motor camuflat en una              

bicicleta, que funciona com una bateria que ajuda, no substitueix, el pedaleig del             
ciclista. Es creu que el primer esportista que va recórrer a aquesta metòdica va ser               

Lance Armstrong que va utilitzar un motor, a més a més d'utilitzar substàncies             
il·legals, per competir en les millors condicions en les millors competicions ciclistes            

arreu del món, proclamant-se, un dels millors, si no el millor ciclista de la història del                

ciclisme. 
Un altre cas de dopatge tecnològic va ser el cas de l'esportista Eliud Kipchoge. És               

un cas que no molts consideren com a dopatge, ja que és molt discutible si es                
sancionable o no. En aquest cas el maratonià Eliud Kipchoge, va utilitzar unes             

vambes especials de la marca Nike, les quals, segons el seu propis fabricants,             

disminuïen la fatiga de l'esportista un 4%, fent que així la millor marca personal de               
l'esportista sigui millorada per 1 minut i 18 segons. El secret d'aquestes vambes era              

la làmina de fibra de carboni que està incrustada dintre de la sola de la vamba, fent                 
que cada trepitjada de l'esportista sigui molt més lleugera. 

Un altre cas del qual m'agradaria esmentar és el cas de Chris Froome en el Tour de                 

France de 2017, ja que va utilitzar un teixit molt polèmic, que millora la seva               
aerodinàmica, i així permet assolir velocitats majors. No només ell va ser descobert,             

sinó que 4 companys més del seu equip utilitzaven un teixit idèntic. El teixit utilitzat               
s'anomena Vòrtex, el qual feia que el cos sigui molt més aerodinàmic i comprimit el               

màxim. A resposta d'això l'UCI (Unió de Ciclistes Internacional) els va prohibir l'any             

següent. 
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Un últim cas de dopatge mecànic que va ser molt polèmic, va ser en el món de la                  
natació. La marca de material de natació Speedo, juntament amb la NASA, van             

dissenyar un banyador el qual comprimeix els músculs de tal manera que el cos              
sigui molt més hidrodinàmic, fent que els nedadors que el tenen, tinguessin una cert              

avantatge respecte a els altres. La federació internacional de natació (FINA) els va             

acabar prohibit, tot i que en les Olimpíades del 2008 encara hi havia nedadors que               
els utilitzaven. 

  
 Fig-4.1. Presentació del banyador Speedo amb tecnología de la NASA. 

5. Efectes secundaris del dopatge. 
Per desgràcia el dopatge mitjançant l'ús de medicaments o altres elements que            
afecten directament l'organisme, causa molts efectes secundaris, la majoria dels          

quals són a llarg termini. Això és degut a l'abús massiu de substàncies, les quals ja                

estan presents en el nostre organisme de forma natural, és a dir, que el nostre               
organisme les produeix per ell mateix. Nosaltres només hem de nodrir-nos i            

mitjançant l'alimentació el cos obté energia i substàncies necessàries per a           
l'elaboració d'aquests elements. Normalment, tots els esteroides o anabolitzants que          

nosaltres ingerim de forma oral, se sintetitzaran en el fetge, el qual quedarà molt              

afectat per l'ús d'aquestes substàncies. 
En la meva opinió s'ha de fer una diferència de les persones que prenen aquestes               

substàncies per millorar el seu rendiment esportiu entre les persones que prenen            
aquests medicaments perquè són necessaris per mantenir la funcionalitat d'un          

òrgan. Crec que s'ha de diferenciar un de l'altre perquè una persona que tingui              

aquesta malaltia estarà sempre en desavantatge respecte del qual no la tingui. És a              
dir, un asmàtic per exemple, una persona que necessita inhaladors per evitar la             
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bronqui-reacció de les seves vies aèries necessitarà un període d'adaptació i un            
mètode d'entrenament diferent d'una persona sana. A més a més poden necessitar            

un cuidat especial pre, durant i post de l'activitat física, per no patir una obstrucció               
pulmonar. En conclusió, l'ús d'alguns fàrmacs d'esportistes no suposen un avantatge           

sobre un altre, només si és per tema de salut. 

Totes les persones que ingereixen aquests anabolitzants poden tenir efectes          
secundaris. Aquests depenen sobretot del gènere, però hi han alguns dels efectes            

que són comuns en els dos gèneres. Aquí faré una llista englobada dels possibles              
efectes secundaris, ja que aquests depenen de cada substància que es pren. Pel fet              

que no és el mateix prendre testosterona, que prendre hormona de creixement.            

També depèn de la salut de cada un i de la genètica, de com respon el cos d'un                  
respecte l'ús d'aquests fàrmacs i la qualitat d'aquests fàrmacs i sobretot les dosis.             

És a dir, una persona pot tolerar molt millor les dosificacions de testosterona, que              
una altre, fent que es sintetitzi millor i no produeixi efectes tan negatius. 

Els efectes secundaris que són presents en tots dos gèneres són: 

● Ictus, coagulació de la sang. 
● Acne facial i dorsal. 

● Malalties de cardiovasculars. 
● Calvície. 

● Problemes de creixement. 

● Efectes psicològics com l'augment de l'agressivitat, fúria, manies, etc. 
● Intoxicació per sobredosis. 

● Tumors primaris. 
● La mort. 

5.1 Homes. 

El sexe masculí és el sexe més afectat pel dopatge, ja que l'organisme d'un home               
és molt més resistent a l'hora de rebre altes dosis de substàncies il·legals, el que fa                

que les dosis siguin el doble o el triple que en el sexe femení. Els efectes secundaris                 

més importants en els homes són els següents: 

● Mal de cap. 

● Ginecomàstia. 
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● Impotència. 
● Atrofia testicular. 

● Reducció del número d'espermatozoides. 
● Hipogonadisme. 

5.2 Dones.  

Com he mencionat en l'apartat anterior el dopatge en el sexe femení és molt més               
inusual que en el sexe masculí, i encara que hi sigui present, les dosificacions són               

molt diferents respecte a les masculines. Els efectes secundaris del dopatge femení,            

més comuns són les següents: 

● Masculinització de la veu. 

● Augment de cabell facial i corporal. 
● Problemes menstruals. 

● Hipertròfia del clítoris. 

● Reducció del contorn del pit. 

6. Els esportistes penalitzats pel dopatge. 
Al llarg de tota la història del dopatge hi ha hagut molts esportistes que han utilitzat                
algunes substàncies per millorar el seu rendiment. Això és degut a l'alt nivell de              

condició física que s'ha de tenir per realitzar un esport i per competir entre els               

millors. Personalment crec que la majoria dels atletes actuals utilitzen alguna mena            
de substància, això ja ho explicaré més tard, concretament en les conclusions del             

meu treball, ja que és una de les conclusions que n'he obtingut. 
El món del dopatge va cada vegada més enllà, innovant-se i millorant-se, per             

sempre estar a un pas més endavant del control antidopatge, perquè si no, quin              

sentit tindria utilitzar aquestes substàncies si saps 100% segur que un test acabarà             
detectant totes les substàncies que has pres? Aquest és un risc al qual se sotmeten               

els que es dopen, mai se sap si el tractament que han pres serà detectat o no. En el                   
cas que els valors obtinguts en el control estan per sobre del màxim, i no hi ha cap                  

justificant mèdic que ho testifiqui, es pot suposar que hi ha un abús d'alguna              

substància que fa saltar els valors fora de lo normal. 
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En aquest apartat mencionaré alguns dels atletes que han sigut descoberts al llarg             
de la seva carrera, fins i tot alguns, com el cas de Lance Armstrong, que han sigut                 

descoberts al final de la seva carrera o anys després. O fins i tot, tota una                
organització d'esportistes, finançada pel govern, que ha sigut detectada i          

penalitzada, com es el cas de Rússia en les Olimpíades de Sochi, l'any 2014. Tots               

els esportistes mencionats, han causat un gran impacte en cada esport que            
practicaven, millorant dràsticament els resultats i proclamant-se campions del món,          

fins al dia que el test els va detectar, alguns d’ells tenen rècords mundials, que en                
l’actualitat encara segueixen inbatibles. A part d'aquests casos, hi ha hagut molts            

més, com els que he anat mencionant al llarg del meu treball, però hi ha alguns que                 

no han sigut descoberts mai i segurament tampoc es poden descobrir. Esportistes            
que han anat sempre un pas més enllà dels controls, aquests són els esportistes              

que mai han sigut descoberts. Per desgràcia, s'han emportat grans reconeixements i            
molts premis, sense fer el mateix esforç que han fet els que sí que no han pres res.                  

En el dia d'avui encara no se sap res d’aquests casos i n'estic segur que els                

esportistes d'avui en dia, també prenen alguna cosa, però amb el gran mercat de              
l'esport, que maneja tanta quantitat de diners, no són descobert. 

Els casos de dopatge més revolucionaris de la història del dopatge són els             
següents: 

6.1 Lance Armstrong. 

Segur que si pensem en el ciclisme la primera persona, o una de les primeres que                
ens venen al cap relacionat amb aquest tema és Lance Armstrong. 

Lance Armstrong és un ídol del ciclisme, o per alguns ho ha deixat de ser, per la                 

gran decepció que va causar en descobrir que utilitzava substàncies il·legals, quan            
ell mateix ho va admetre en una entrevista. L'interessant és que Lance, va ser              

l'esportista més controlat a la història del dopatge, arribant a donar negatiu en més              
de 400 testos que li van fer. 

Lance Edward Armstrong va néixer Austin, Texas el 18 de setembre del 1971. La              

història comença a partir de l'any 1999, allà és quan es comença a sospitar de               
Lance, ja que en el ciclisme era el que dominava totes les carreres. Armstrong va               

arribar a guanyar 7 Tour de France consecutius, i una medalla de bronze en els jocs                
Olímpics de Sydney en l'any 2000. Ell sempre negava que es dopava, en             
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nombroses entrevistes, va acabar denuncia per difamació de la informació. Però va            
arribar la data clau, una data en la qual la UCI, l'any 2012, li va retirar totes les                  

medalles guanyades en el Tour de France. Això va ser a causa que la USADA, va                
revelar clares proves que Armstrong era un ciclista que formava part d'un programa             

de dopatge molt sofisticat per aquella època. Però anem per ordre, segons les             

investigacions realitzades, es creu que Lance Armstrong es dopa coma mínim des            
de l'any 1993. En aquesta temporada Lance va guanyar a Miguel Indurain,            

conquistant així el campionat Mundial d'Oslo. Després de guanyar el campionat del            
món, proclama-se campió del món, va anar guanyant carrera per carrera, o com a              

mínim estava en posició de podi. Carreres com la Clàssica de San Sebastià l'any              

1995, o l'etapa final de Limongues en el Tour de France. (Carlos Arribas, 2012) 
La temporada de l'any 1996 va proclamar un abans i un després en la vida de                

Lance. A principis de temporada va guanyar la Flecha Valona, siguen el primer             
estatunidenc en guanyar aquesta carrera, però des d'aquell moment, el seu           

rendiment va començar a empitjorar carrera per carrera. Això va ser degut a un              

càncer, més concretament el càncer testicular amb metàstasis pulmonar i cerebral.           
Va superar aquesta malaltia al desembre de l'any 1966, i de seguida va posar-se a               

entrenar, recuperan el seu estat de forma que tenia a principi de temporada i              
perfeccionant-lo al màxim. L'any 1999 amb la millor física que mai, va córrer el Tour               

de France, aquest el va guanyar set anys consecutius, és a dir, fins a l'any 2005,                

quan va enunciar la seva retirada (més tard tornarà, l'any 2008 i es tornarà a retirar                
en el 2011). Les acusacions de dopatge van començar l'any 2001, ja que Lance,              

col·laborava amb el doctor Michael Ferrari, el que en teoría, el preparava físicament             
i l'aconsellava. No va ser fins a l'any 2006 quan l'UCI va retirar les seves acusacions                

a Lance, però aquest mateix any, un excompany de l'equip, i la seva dona van               

assegurar, amb un jurament, que sabien que Lance prenia substàncies des de que             
va batre el càncer, des de l'any 1996. Però aquesta idea no va ser recolzada per cap                 

mena d'organització per falta de proves, per tant Lance va sortir il·lícit. El cas no va                
acabar aquí, com he dit abans, la USADA va aportar una sèrie de proves en les                

quals, es veu clarament que Armstrong va utilitzar substàncies il·legals. Més tard se             

li va retirar totes les medalles del Tour de France i la medalla olímpica. Lance més                
tard va afirmar en una entrevista, que eren certes les seves acusacions. 
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                       Fig-6.1. Entrevista a Lance Armstrong .                                Fig-6.2.Doctor Michael Ferrari. 

6.2 Rússia Jocs Olímpics Sochi. 

Rússia ha sigut un dels casos de dopatge més recents en l'àmbit del dopatge. Però               
no va ser el primer cas de dopatge rus que va causar molta controvèrsia i escàndols                

a escala mundial, i n'estic segur que tampoc serà l'últim cas del dopatge rus. Per               
Rússia, el doping és una cosa de naturalesa sistemàtica, és el país que té més               

casos de dopatge de tot el món, i amb diferència. 

Es creu que els primers casos de dopatge rus són en les Olimpíades de Moscú de                
1980, segons diversos estudis Australians de l'any 1989, els quals també són            

anomenats Jocs dels Químics, per la tan alta quantitat de casos positius de dopatge. 
Uns altres documents que es van obtenir l'any 2016, demostren que als Jocs             

Olímpics de l'any 1986, a Los Angeles, el govern soviètic havia implantat un             

programa d'esteroides i diversos additius perquè els esportius puguin millorar el seu            
rendiment esportiu fins uns límits sobrehumans. Aquests programes van ser dirigits           

pel doctor Sergei Portugalov, que també va participar en la implantació dels casos             
de dopatge rus abans del 2016. Això es va descobrir gràcies a la realització de               

testos amb caràcter retroactiu, és a dir, realitzar controls a mostres d’orina antigues             

amb controls actuals. 
Un altre estudi realitzat, va analitzar les mostres de sang que es van extreure              

d'esportistes entre els anys 2001 i 2009. En total hi va haver 7289 mostres de sang                
de 2737 esportistes diferents. D'aquest estudi es va treure que hi havia un país en el                

qual hi havia una diferència notable de casos positius de dopatge, aquest país va              

resultar ser Rússia. A causa d'això, l'any 2009 el secretari general de la IAAF              
(Federació Internacional d'Atletisme Amateur) Pierre Weiss, va escriure al president          

de la Federació d'Atletisme Russa, que els valors d'alguns paràmetres de la sang,             
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eren els més alts que es van registrar en tota la història del dopatge, amb una clara                 
presència de dopatge sanguini, de transfusió de sang i EPO. 

L'últim cas de dopatge més recent que ha sigut descobert de Rússia ha sigut del               
que parlaré ara, el dels Jocs Olímpics de Sochi del 2014. En aquest cas de dopatge                

el govern va ser el que va promoure el programa de substàncies, que facilitava              

gratuïtament pels esportistes russos a canvi que ells liderin el medaller dels Kocs             
Olímpics. A conseqüència així va ser, durant els Jocs Olímpics de Sochi, l'equip             

nacional de Rússia va aconseguir 33 medalles en total, de les quals 13 eren d'or, en                
total hi va haver 46 atletes que es van dopar. 

L'any 2016, Grigori Rodchenkov va donar una entrevista al New York Times en la              

qual va desvelar tot el sistema de dopatge rus. Segons Rodchenkov, exdirector del             
laboratori de la RUSADA, que eren els responsables en realitzar els controls durant             

la competició, el govern va ser el que promocionar el programa de dopatge en              
l'àmbit nacional. Rodchenkov va declarar al New York Times que va ser un             

programa que es va elaborar durant anys i tenia com a objectiu l'èxit en els Jocs                

Olímpics. Rodchenkov va ser l'encarregat d'elaborar «el coctel» de 3 substàncies           
diferents que va administrar als esportistes amb una petita quantitat d'alcohol. 

Per falsificar els controls de dopatge, membres del FSB i experts de sobre             
l'antidopatge, a la nit en el mateix laboratori el que feien era intercanviar els pots               

d'orina “bruta” per pots d'orina “neta”, dels mateixos esportistes extretes mesos           

abans. Com que hi havia membres de la WADA en el laboratori, controlant tots els               
processos, feien un intercanvi de mostres mitjançant un forat de la ventilació de la              

paret. En total es van arribar a intercanviar unes 100 mostres, i segons Rodchenkov              
tot funciona com un rellotge suís, ja que estaven totalment equipats i tenien tots els               

coneixements. Per testificar tot això Rodchenkov va facilitar diversos documents i           

correus al diari com a mostra de testimoni. ( Bryan Folge, 2017, Icarus)  
Després d'aquesta entrevista a Rodchenkov, el COI va qualificar aquesta revelació           

com a molt important i com a molt preocupant, fent que l'AMA investigui aquest cas i                
sancioni els esportistes implicats immediatament. A causa d'això totes les medalles           

van ser tretes i la Federació Russa va ser exclosa dels Jocs Olímpics pels següents               

quatre anys. Només esportistes que poguessin testificar que eren “nets” podien           
competir, sota una bandera neutral. Actualment Grigori Rodchenkov està exiliat no           

se sap on, però es creu que està en Gran Bretanya, on recentment ha publicat un                
llibre en el qual detalla i profunditza mes en el cas de Rússia, i fins i tot parla de Ben                    
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Johnson, del qual parlaré més tard. Ell afirma que Ben Johnson ja va donar positiu               
per Estanozolol en el 1986, dos anys abans del que va ser descobert, però van               

tapar els seus resultats. (Jesús Mínguez, 2020) 

 

    Fig-6.3. Reunió de Grigori Rodchenko amb la WADA, per parlar sobre el cas de dopatge rus en els EE.UU. 

6.3 Ben Johnson. 

Benjamin Sinclair Johnson és un exatleta canadenc conegut mundialment pel seu           

cas famós de dopatge en els Jocs Olímpics de Seül, l'any 1988. També va guanyar               

dues medalles de bronze en els Jocs Olímpics de Los Angeles en l'any 1984. 
La carrera la qual he esmentat anteriorment es va considerar com la carrera del              

segle durant només 48 hores, ja que si analitzem la carrera, veiem que Ben Johnson               
va ser un clar guanyador de la carrera, derrotant el seu contrincant principal, Carl              

Lewis, excampió olímpic amb molta facilitat. A més a més, Ben, va batre el seu propi                

rècord del món, corrent la prova reina de l'atletisme en 9,79 segons (l'anterior             
resultat estava en 9,83 segons), un resultat completament inalcançable per a           

aquella època. Aquesta carrera va resultar un gran impacte sobre el món de             
l'atletisme, ja que el dopatge per a aquella època era una cosa totalment inusual, i               

tots els esportistes que utilitzaven alguna mena de substància no ho deien i ho              

mantenien en secret. Vull aclarir que Ben Johnson no va ser el primer atleta que va                
ser descobert per utilitzar substàncies amb efectes anabòlics, ja que en els anys             

vuitanta, ja s'havien descobert a atletes que abusaven d'alguna de les substàncies.            
Es parla tant del cas de Ben, perquè es va dopar en la prova reina de l’atletisme, els                  

100 metres llisos, per això va causar tal impacte en l'atletisme. (Andreas Schirmer,             

2018) 
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Dies després de la carrera, quan Ben va ser descobert, ell mateix va admetre-ho,              
però va dir que tampoc era l'únic que es va dopar per a aquella carrera, però ningú                 

el va escoltar. Anys després es va descobrir que 5 atletes més es van dopar en                
aquella mateixa carrera i va passar de la carrera del segle a la carrera més bruta de                 

la història. Finalment la medalla Olímpica va ser cedida a Carl, ja que ell, juntament               

amb el seu compatriota van ser els únics que no van ser detectats com a atletes                
nets. 

Ben va admetre que s'havia dopat per guanyar el seu contrincant Carl Lewis, ja que               
aquest va triomfar en els últims Jocs Olímpics, concretament en els de Los Angeles,              

on va quedar primer en nombroses proves. Després d'aquells jocs del 1984, Ben             

havia quedat com en un segon pla, ja que ell havia quedat tercer en la mateixa                
prova, i va prometre que guanyarà a Carl en els següents jocs, sigui com sigui.               

Després d'això Ben va batre nombroses vegades a Carl, el qual ja se suposava una               
cosa estranya i deia, indirectament, que hi havia atletes que es dopaven i que calia               

perseguir-los. Més tard les seves suposicions es van complir, ja que Ben va donar              

positiu en Stanozolol, un anabolitzant que augmenta la massa muscular. 
Ben Johnson va intentar tornar en els Jocs Olímpics de Barcelona del 1992, després              

d'haver superat la seva sanció de dos anys sense poder competir. Però no va ni               
passar a la final, ja que en les semifinals es va ensopegar en la sortida, així doncs                 

quedant últim de la carrera. En resum, mai va tornar a ser el mateix. (Miguel Ángel                

García, 2016) 

6.4 Marion Jones. 

Un altre cas de dopatge en el món de l'atletisme és el cas de Marion Louis Jones,                 

que va ser una exatleta i exjugadora de bàsquet estatunidenca. En els anys 90 va               
començar amb el bàsquet, on no va assolir un nivell gaire alt en l'àmbit esportiu,               

però més tard va passar-se a l'atletisme en pista, on si va triomfar. Va guanyar la                
medalla d'or en els 100 metres llisos en els Campionats del Món d'Atletisme els              

anys 1997 i 1999. També va participar en els Jocs Olímpics de Sydney l'any 2000,               

on va ser un dels atletes més destacats dels jocs, guanyat tres medalles d'or i dos                
de bronze, que més tard li van treure perquè ella mateixa va admetre que va utilitzar                

esteroides. 
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Segons les declaracions de la pròpia Marion Jones fetes l'any 2007, que van ser              
publicades per primera vegada pel diari de Washington D.C ella havia consumit            

esteroides amb la finalitat de tenir l'èxit en els Jocs Olímpics de Sydney. Ella es va                
presentar culpable davant dels agents federals, per haver-los mentit d'haver abusat           

de substàncies. Aquesta assegura que durant dos anys seguits va estar prenent            

esteroide anomenat “The Clear” , el seu nom el defineix bastant bé, va ser un               
mètode de dopatge el qual els controls de dopatge no poden detectar. La substància              

va resultar ser la Tetrahidrogestrinona que era una hormona de disseny. Aquesta            
substància li va ser proporcionada pel seu entrenador Trevor Graham, que segons            

ella, li va presentar com una mena de suplement alimentari. 

Un dels motius principals pels quals Marion Jones va admetre l'ús d'esteroides va             
ser perquè es va veure involucrada en el cas Balcano, on més d'un vintena d'atletes               

d'alt nivell van ser involucrats per l'ús de l'hormona de disseny Tetrahidrogestrinona.            
El mateix que va inventar aquesta hormona, Victor Conte va acusar Jones, així             

doncs ella va haver d'admetre que l'utilitzava. (Ángel Cruz, 2017) 

6.5 Alberto Contador. 

El cas de Alberto Contador, també conegut com a Caso Contador és el cas de               

dopatge del ciclista espanyol, Alberto Contador, el qual en l'any 2010 en el Tour de               

France més concretament, va donar positiu en Clembuterol. Aquest és un fàrmac            
indicat per al tractament de malalties respiratòries, ja que efectua com un            

broncodilatador, el qual dilata els pulmons i permet més capacitat pulmonar, el que             
dóna cert avantatge respecte a els altres esportistes que no utilitzen la substància. A              

més és una substància que l'organisme no pot fabricar per ell mateix, per això ha               

degut ser ingerida sí o sí. 
Aquesta mostra d'orina va ser analitzada el 21 de juliol del 2010 i immediatament va               

ser comunicat el positiu en aquesta substància. L'interessant de tot això, és que             
Contador, va ser sotmès a 8 controls de dopatges consecutius, el primer el 5 de               

juliol i l'últim el 25 del mateix mes. Els primers quatre controls fets entre les dates 5 i                  

20 de juliol, van donar negatiu, és a dir, va sortir net. En canvi els controls realitzats                 
des de el 21 fins al 25, tots ells van donar positiu en Clembuterol, cada dia amb                 

quantitats menors, va començar amb una quantitat de 50pg/ml i va acabar amb 17              
pg/ml (Fixeu-vos en la capacitat que té l'organisme en eliminar la substància de             
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l'organisme, i la facilitat en donar negatiu en un control si es fa d'una manera               
correcta i hi ha la sort de no caure en un control de dopatge sorpresa). (Tomas                

Marti, 2020) 
El que ha causat l'aparició d'aquesta hormona en la sang de Alberto Contador pot              

ser: 

● Una contaminació alimentària: segons el mateix Alberto Contador, que va          
aparèixer davant la premsa el mateix dia, va assegurar que va sofrir una             

intoxicació alimentaria perquè havia ingerit carn que estava engreixada         
il·legalment, causant l'aparició d'aquesta substància. 

● Una transfusió de sang: l'Équipe que és un diari esportiu francès de gran             

importància, va comentar que en la seva orina es va detectar restes de             
plàstic, el que podria haver sigut la prova definitiva per demostrar que Alberto             

s'havia dopat. 
● Actovegin: es un substància la qual està present en la carn de vedella. 

Finalment el van sancionar amb dos anys sense poder competir, però igualment a             

dia d'avui és un cas molt estrany i que no se sap del tot el que va passar realment. 

6.6 Sun Yang. 

Sense cap mena de dubte, si se li pregunta a un amant del món de la natació sobre                  

el dopatge en la natació, el primer nom que ve al cap és el nom de Sun Yang. 
Sun Yang, és un nadador de procedència xinesa que actualment és el que posseeix              

el rècord del món del 1500 metres lliures, a més a més va competir en els Jocs                 
Olímpics de Pequín en el 2008, els Jocs Olímpics de Londres en el 2012 i els Jocs                 

Olímpics de Brasil del 2016. Durant totes aquestes competicions ha pogut obtenir            

dues medalles d'or, dues medalles de plata i una de bronze. 
Amb només 17 anys, el jove Sun va començar a triunfar en el món de la natació,                 

començant a devorar les competicions i guanyant tot el que veia per davant. Va              
arribar als Jocs Olímpics de Londres, on en teoría s'acomiadava a Michael Phelps,             

en un estat físic en plena esplendor, guanyant 2 medalles d'or i 1 de bronze. Tot                

això era gràcies a la seva genètica, tenia un cos el qual era molt semblant al del                 
Michael Phelps, un cos fet per la natació. Mesura gairebé 2 metres, i la llargada dels                

seus dos braços formava més de l’altura del seu propi cos. Se'l va denominar com al                
pròxim denominador de fons. Però per desgràcia la seva carrera va començar a             
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decaure a partir de l'any 2013, on el van detenir per conducció en un estat ebri. Més                 
tard en el 2014 se li va fer una prova d'antidopatge en la qual va donar positiu per                  

trimetazidina que era un estimulant que millorava la circulació sanguínia. Va ser            
sancionat durant tres mesos sense poder competir, i va posar l'excusa que aquest             

estimulant estava present en algun aliment que havia menjat prèviament, i que            

tindrà més atenció la pròxima vegada. Però com veurem més tard, no es va              
emportar cap mena de lliçó i va seguir pel mateix camí. (Tracey Holmes, 2020) 

L'any 2018 se li va realitzar un altre control de dopatge, el qual per causes               
desconegudes, Sun Yang el va trencar a cops de martell i el va destruir totalment.               

Se suposa que era un control, en el qual ell havia de donar positiu i per això el va                   

trencar. Segons el mateix Yang, ho va fer perquè els metges violaven les regles del               
comitè antidopatge. La FINA (Federació Internacional de Natació), va donar suport a            

a Sun Yang i li va deixar tornar a competir. En les competicions els altres nedadors                
van començar a ignorar a Sun, i molt d'ells van decidir no sortir al podi amb ell. Això                  

va causar que el TAS, revisi un altre cop el cas d’en Sun Yang, i van acabant-lo                 

sancionant per vuit anys, la màxima sanció possible. Això va suposar el fi de la               
carrera d'un dels atletes més perspectius i prometedors del món de la natació. 

7. Part pràctica. 

7.1 Introducció de la part pràctica. 
La meva part pràctica està dividida en tres grans blocs. El primer bloc consisteix en               
fer un estudi a un individu que s’ha estat dopat durant 8 setmanes. En aquest               

període de temps ha estat utilitzant substàncies com la Metandienona i el Winstrol.             
Aquest estudi consisteix en l'anàlisi dels seus entrenaments i com ha incrementat la             

seva força durant aquests dos mesos d’entrenament. També comparare les          

mesures corporals, abans i després del cicle, dels bíceps, el pit, quàdriceps i els              
bessons. 

Els altres dos blocs són dues entrevistes que s’han realitzat a persones que han              
estat relacionades d’alguna manera o altre en el món del doping. La primera             

persona entrevistada, el doctor Daniel Castillo Isern, ha sigut un doping control            

officer, és a dir, ha fet controls de dopatge tant fora de competició, els famosos               
controls sorpresa, tant com en períodes de campionat.  

 
44 



La part fosca de l’esport professional. 
 

L'altre persona entrevistada ha sigut un exciclista professional, la qual ha estat en             
contacte amb el dopatge gairebé tota la seva carrera com a ciclista. Aquest ha              

utilitzat aquests fàrmacs, tal com ell afirma al llarg de la seva entrevista. No revelaré               
la seva identita, ja que va participar en curses ciclistes molt importants al llarg de la                

seva carrera i mai ha donat positiu en cap control d’antidopatge. 

7.2 Estudi del cas de dopatge. 

Aquest cas de dopatge és el cas de un amic meu que s’ha estat dopant durant dos                 

mesos. Ell practica culturisme i el seu objectiu en aquest cicle ha sigut el d'augment               

de massa muscular, tan com el seu volum, com en el augment de força. 
Encara que en el culturisme professional el dopatge es legal, crec que pot ser un               

estudi bastant interessant sobre com ha augmentat la seva força al llarg del cicle              
que ha tingut i la seva massa muscular. Bàsicament per poder mostrar en un cas               

particular l’efecte d’aquestes substàncies i com beneficia i perjudica al mateix temps            

l’organisme. 
Les substàncies que ha utilitzat són la Metandienona, també conegut com a            

Dianabol en el culturisme. Aquest és un anabòlic oral provinent d'Alemanya el qual             
ha sigut introduït al culturisme a finals del anys seixanta. Aquest produeix un potent              

efecte metabòlic en les proteïnes, és a dir, augmenta la síntesi proteica el que              

produeix un augment de massa muscular. El que fa que, desde fora, l’organisme es              
vegi molt més gran i una mica inflat. 

 
Fig-7.1. Abans i després d’un cicle de Dianabol. 

L’altre substància utilitzada ha sigut el Winstrol o també conegut com a Stanozolol,             

que pot ser tant com oral, com a intramuscular. Aquest esteroide va ser             
desenvolupat els anys seixanta als Estats Units amb l'objectiu de tractar el dèficit de              

 
45 



La part fosca de l’esport professional. 
 

massa muscular en els malalts. Com passa amb la majoría dels fàrmacs va             
convertir-se en un dels esteroides més utilitzats per els esportistes que necessitaven            

una elevada potencia muscular, i a mes, al seu un derivat de la testosterona,              
augmenta la massa muscular (recordem que Ben Johnson, el exatleta canadenc va            

donar positiu en aquesta substància). Aquest elimina tots els líquids de l'organisme i             

deixa els músculs molt marcats. 

 
Fig-7.2.Stanozolol i Dianabol utilitzats en el cicle de dopatge. 

L’edat de l'individu és de 17 anys i l’altura es de 1.87 metres, i el sexe és masculí.                  

No revelare la identitat de l'individu per petició seva. Primer de tot m’agradaria             

presentar el seu programa d'entrenament per després poder comparar els seu           
progrés abans, i després del cicle.  

Entrenava 5 cops per setmana en el mateix horari sempre. De promig l’entrenament             
durava unes dues hores. La intensitat era d’un 95 % del total del organisme. 
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Dilluns. Entreno de cames. 
Femoral estirat- 4 series de 10 rep. 
Pes mort- 4 series de 10 rep. 
Extensions quàdriceps- 4 series de 10 rep. 
Pres de cames- 4 series de 10 rep. 
Gambades- 4 series de 10 rep. 
Abductors- 4 series de 10 rep. 
Hitrust- 4 series de 10 rep. 
Extensions de bessons- 4 series de 10 rep. 

Dimarts. Entreno de esquena i bíceps. 
Fita al pit obert-  4 series de 8 rep. 
Fita al pit tancat- 4 series de 8 rep. 
Rem en un banc- 4 series de 8 rep. 
Rem als abdominals- 4 series de 8 rep. 
Rem invers- 4 series de 8 rep. 
Super set de bíceps- 4 series de 40 rep. 
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Les mesures del esportista abans de realitzar el cicle són:  

● Bíceps- 32 cm. 
● Pit- 101 cm. 

● Quàdriceps- 47 cm. 

● Bessons- 35 cm. 
El pes era de 69.00 kg i la quantitat de kcal ingerides per dieta eren 2500. La                 

quantitat de kcal ingerides s’han mantingut estables al llarg de tot l'experiment. 
A més dels anabòlics, s’han pres suplements alimentaris com la Creatina, proteïna            

en polvo, glutamina i el The Gainer. 

Dividiré l'estudi en 3 parts ja que el cicle s’ha dividit en 3 etapes, en dosificacions                
diferents de les substàncies. 
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Martells de bíceps- 4 series de 10 rep. 
 

Dimecres. Entreno de pit. 
Pres de banca- 4 series de 8 rep. 
Pres militar- 4 series de 8 rep. 
Pecdek- 4 series de 8 rep. 
Elevacions frontals- 4 series de 8 rep. 
Fondos- 4 series de 8 rep. 
Pres tancat- 4 series de 8 rep. 

Dijous. Entreno de cames. 
Femoral estirat- 4 series de 10 rep. 
Extensions quadriceps- 4 series de 10 rep. 
Pres de cames- 4 series de 10 rep. 
Gambades- 4 series de 10 rep. 
Hitrust- 4 series de 10 rep. 
Extensions de bessons- 4 series de 10 rep. 

Divendres. Entreno de pit i trìceps. 
Pres de banca- 4 series de 8 rep. 
Pres militar- 4 series de 8 rep. 
Pecdek- 4 series de 8 rep. 
Elevacions frontals- 4 series de 8 rep. 
Encongiments laterals a una mà- 6 series de 8 rep. 
Fondos- 4 series de 8 rep. 
Super set de trìceps- 4 series de 40 rep. 
Extensions corda- 4 series de 10 rep. 



La part fosca de l’esport professional. 
 

7.2.1 Primera etapa del cicle. 

La primera etapa del cicle es va dur entre els dies 19 d’octubre fins el 1 de                 

novembre del 2020 i la dosis diaria era la de 20 mg de Winstrol, es a dir dues                  
píndoles. Una es dosificava al de matí, amb l'estómac buit i l’altre abans del              

entrenament, també amb l’estómac buit. L’altre anabòlic, el Dianabol es prenien           

dues dosis de 20 mg abans de l'entrenament.  
Les primeres dues setmanes han sigut dues setmanes d'adaptació del cos a            

aquestes substàncies, més per veure com reacciona el cos als anabòlics, ja que al              
ser el primer cicle del pacient pot patir molt efectes secundaris.  

Per tant, al ser dosis molt baixes el cos no ha patit cap canvi, i tant la massa                  

muscular com la força s’han mantingut sense canvis. 

7.2.2 Segona etapa del cicle. 

Durant la segona fase del cicle, s'ha augmentat les dosis dels dos anabòlics, al              

veure que l’organisme reacciona correctament. Aquest cicle ha durat desde el 1 de             
novembre fins el 28 de novembre, és a dir, quatre setmanes. En el Winstrol s’ha               

afegit una dosis. Per el de matí eren dues dosis de Winstrol i abans de l'entrenament                
una. En el cas del Dianabol eren tres dosis abans de l'entrenament.  

En aquesta fase si que s’han observat augments de força i de massa muscular de               

l'organisme, bastant considerable.  
Per fer els gràfics de cada exercici agafare la última sèrie de cada exercici, ja que en                 

el culturisme és la sèrie més efectiva, i en la que més pes s’aixeca. 
 

Evolució de l’entrenament de cames dilluns: 
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Evolució de l'entrenament d’esquena i bíceps dimarts: 

 

 

 
Evolució de l’entrenament de pit dimecres: 
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Evolució de l’entrenament de cames dijous: 
 

 

 
 

Evolució de l’entrenament de pit i tríceps divendres: 
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Les unitats dels resultats són en quilograms. Veiem que hi ha un augment constant              
de uns 4.7 quilograms de promig entre tots els exercicis. ( els gràfics es poden veure                

en major detall en els annexos) 

El pes amb el que va començar era de 69.00 quilograms de massa muscular. El 31                
d’octubre el pes de l’atleta era de 69,3 kg en dejuni. El 7 de novembre el pes era de                   

70,4 kg. El 14 de novembre el pes havia augmentat gaire bé un quilogram, el pes                
era de 71,10 kg. El 21 de novembre el pes era de 72,2 kg i l’última setmana del                  

segon cicle el pes era de 72,8 kg.  

Veiem un augment net de 3.5 quilograms de massa muscular pura, respecte a la              
primera setmana.  

7.2.3 Tercera etapa del cicle. 

La tercera i última fase del cicle, és la fase de descàrrega dels anabòlics. En la qual                 
les dosis disminueixen però la intensitat de l'entrenament segueix la mateixa.           

Aquesta etapa dura dues setmanes i es semblant a la primera, però aquesta a              
diferencia de la primera és molt més efectiva. Això és degut a que l’organisme de               

l’esportista està acostumat a les dosis. Aquesta fase per tant comença el 28 de              

novembre i acaba aproximadament el 11 de desembre. 
En aquesta fase les dosis de Winstrol eren les mateixes que les primeres dues              

setmanes, una dosis de 10 mg per el de matí, i una altre abans de l’entrenament.                
Per altre banda el Dianabol era també com en les primeres dues setmanes del cicle,               

dues dosis de 10 mg cadascuna, abans de l’entrenament.  

Recordem que partirem del pes de 72.8 kg de massa muscular, per desprès veure              
l'augment que hi ha en aquestes dues setmanes de cicle.  
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Evolució de l’entrenament de cames dilluns: 

 

  

Evolució de l’entrenament d’esquena i bíceps dimarts: 

 

 
 

 
 

 
52 



La part fosca de l’esport professional. 
 

Evolució de l’entrenament de pit dimecres: 

 

 
Evolució de l’entrenament de cames dijous: 
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Evolució de l’entrenament de pit i tríceps divendres: 

 

 
Finalitzat el cicle el divendres dia 11 de desembre, passem als resultats del cicle.              

Com a efecte secundari s’ha vist un acné en l’esquena de l'esportista. A més els               

músculs facials han quedat una mica inflats per el abùs de substàncies. La pell s’ha               
tornat molt més fina, el que s’anomena en el culturisme “pell de paper” i la majoria                

de la grasa que tenia s’ha convertit en múscul.  
El pes el dia 12 de desembre era de 73,4 kg. Per tant podem veure un increment de                  

0.6 quilograms de massa muscular. Les mesures dels músculs el dia 12 de             

desembre són les següents: 
● Bíceps: 35 cm. (+ 3 cm) 

● Pit: 100 cm. (- 1 cm) 
● Quàdriceps: 54 cm. (+ 7 cm) 

● Bessons: 36 cm. (+ 1 cm) 

7.3 Entrevista a Daniel Castillo Isern. 

La primera persona entrevistada ha sigut Daniel Castillo Isern. En Daniel és un             

metge especialista en l'activitat física i de l'esport (desde el 2007) el qual actualment              

està treballant en una unitat de medicina de l'esport, la Clínica Bofill. A més a més                
en Daniel es troba dintre del staff clínic del Girona Futbol Club i a vegades col·labora                
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amb la UDG. He decidit enfocar l'entrevista amb en Daniel per parlar de temes poc               
coneguts, i sobretot per parlar sobre les seves experiències en aquest món.  

El dopatge és una clara branca de la medicina de l'activitat física i de l'esport. En                
Daniel s'hi va veure implicat gràcies als esportistes que ell seguia, i que ell havia de                

aconsellar perquè no donguessin positiu en els controls de dopatge. A més va estar              

treballant amb una empresa germànica anomenada Professional Worldwide        
Controls, durant tres anys, a càrrec de doping control officer realitzant controls de             

dopatge a esportistes professionals. 
Els controls de dopatge. 

Amb en Daniel vam començar parlant sobre els controls de dopatge que ell             

realitza-va als esportistes. Segons ell m’explica hem de diferenciar dos grans grups            
de controls, el de fora de competició i els de durant la competició. Els controls que                

es realitzen durant l'esdeveniment solen ser únicament d'orina, i es fan en la             
mateixa competició, després de realitzar el propi esdeveniment. Fora de competició,           

en canvi, es realitzen tant controls d'orina com de sang, això depèn del que marqui               

cada federació. En l'actualitat gairebé tots els controls presenten controls de sang, ja             
que serveixen per emplenar el Passaport Biològic de l'esportista. Aquest passaport           

inclou paràmetres puntuals, que no es tenen en compte durant en la mateixa prova              
sinó que, es comparen per detectar un possible augment d'hemoglobina o del            

hematòcrit, per exemple en sang. Els controls d’orina es segueixen fent perquè            

tenen alguns avantatges respecte els de sang, com poden ser: la facilitat d’obtenir             
les mostres i la rapidesa.  

Gairebé totes les substàncies que es poden detectar en sang també es poden             
detectar en orina, però els valors d’aquests varia segons el medi on es trobi. És a dir                 

la quantitat de Winstrol detectat en orina pot ser menor que la quantitat detectada en               

sang. Això és degut a que el nivell de filtració és molt major en l'orina que en la                  
sang. Això fa que els valors dels positius per alguna substància varia segons el medi               

per on s'ha tret la mostra. Però la fiabilitat dels resultats és la mateixa. 
Aquests controls fora de competició, es poden realitzar qualsevol dia, a una hora             

determinada que hagi triat l'esportista, en la qual han d'estar sempre localitzable. En             

el cas que l'esportista no hi sigui en el lloc acordat, se li posa un warning. Aquest és                  
com una mena d’advertencia. Amb la suma de tres warnings es considera com un              

cas positiu. En el cas que un esportista no vulgui realitzar el test, se li adjunta un                 
document que ha de signar i serà tramitat cap a la federació de l'esport, se li posa                 
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un warning, com en el cas de no ser en la seva localització, i al cap de tres és                   
sanció, i es considera un cas positiu. 

Els drets dels esportistes durant els controls d’antidopatge.  
Segons les afirmacions del doctor Castillo, quan l'esportista és sotmès al mateix            

control, aquest té una sèrie de drets i obligacions. Aquests drets se li presenten en               

forma escrita abans de realitzar qualsevol control, els quals ell ha de llegir i signar,               
conforme ell està d’acord amb el que posa en el paper. Alguns d'aquest dret              

envaeixen alguns drets fonamentals humans, com el dret de la privadesa. Una de             
les condicions és que, el doping control officer ha de tenir sempre el esportista a la                

vista, fins i tot quan aquest ha d’orinar en el pot de 90 ml. Això és degut a que s’han                    

trobat casos de penis falsos que van conectats mitjançant un tub a una bossa amb               
orina “neta”, així falsificant els resultats dels controls.  

Possibilitats d’error dels controls. 
Un altre tema tractat va ser la probabilitat de donar negatiu en un control siguent               

positiu, ja que al llarg de la història s'han vist casos de positius que donaven negatiu                

en els controls. Això és degut a les substàncies que hi han avui en dia, va afirmar                 
Dr. Castillo. Aquestes estan sempre un pas més endavant que els controls, és a dir,               

les substàncies que es detecten en els controls són fins a cinquena generació per              
exemple, però en el mercat ja hi han les mateixes substàncies però de setena o de                

vuitena generació. A més hi ha substàncies que s'anomenen enmascaradors, que           

també es consideren positives, però esborren el rastre de les altres substàncies,            
com són els diürètics. A més si el dopatge està organitzat en l'àmbit estatal, les               

organitzacions poden estar comprades, i utilitzar mostres d'orina o sang "netes",           
com va passar amb el cas de Rússia. 

La distribució del dopatge. 

Segons en Dr. Castillo el dopatge pot estar distribuït tant en l'àmbit d'equip com en               
l'àmbit personal. El dopatge que es duu en l'àmbit d'equip, normalment són            

proporcionats pel metge de l'equip, i no pel mateix entrenador, per això en els casos               
positius normalment es van a buscar als metges. Però també hi ha casos de              

dopatge que són involuntaris, per exemple quan es tracta alguna malaltia, com la             

faringitis, s'utilitza el corticoide, el qual es considera com a dopatge. Per això sempre              
s'han de fer els informes mèdics, per a després no caure en un positiu. 

 
 

 
56 



La part fosca de l’esport professional. 
 

El dopatge legal. 
En el món de l'esport actual, hi ha substàncies o mètodes que ajuden a millorar el                

rendiment de l'esportista o afavorir la seva recuperació, com poden ser els            
suplements alimentaris; com la Creatina, els aminoàcids, la proteïna, però és com            

una mena de frontera que està justa al límit, que si la superem es podria considerar                

com a dopatge, considera Dr. Castillo. Els altres mètodes que ajuden a recuperar,             
els quals són molt habituals en el món del ciclisme, són la crioteràpia amb              

combinació de teràpia amb pressió. Aquesta combinació ajuda a la recuperació           
muscular i l’eliminació de l’àcid làctic de l’organisme. A més existeixen altres            

recuperadors, com el Magnesi o el Triptòfan, però està en la mateixa frontera que              

els altres suplements, potser que en uns anys siguin il·legals. Ara mateix no estan              
afegits en la llista de les substàncies prohibides, per tant no es consideren dopatge,              

però això no vol dir que en un futur no s'afegeix o hi hagi una quantitat limitada, com                  
passa amb el Salbutamol. També passa amb el cas d'entrenaments en alçada, el             

que fan és estimular la producció d'EPO en l'organisme, i això a la llarga augmenta               

el rendiment i dona cert avantatge respecte els esportistes altres esportistes. 
Les substàncies més habituals. 

Les substàncies que s’utilitzen depenen de cada esport, ja que els requeriments són             
diferents. Els esportistes que practiquen esports de resistència el que faran és            

consumir substàncies que augmentin la seva capacitat anaeròbica, com l'EPO o la            

IGF-1. En canvi els que els interessa un augment de massa muscular i de força               
explosiva, normalment prendràn esteroides anabolitzants, afirma Dr. Castillo. 

El futur del dopatge. 
El futur del dopatge és el doping que no afectarà tant l'organisme com el de les                

substàncies i els medicaments ja que a la llarga això passa factura en l’organisme.              

Segons Dr. Castillo el doping genètic és un mètode de dopatge molt costós, i molt               
difícil de realitzar. I per això seria molt difícil de detectar, ja que es necessitaria un                

mapa genètic de cada esportista per controlar les seves alteracion. Per tant de             
moment no és una tècnica molt viable, segons les consideracions d’en Dr. Castillo.             

En canvi el dopatge mecànic, sí que podria ser una tècnica viable. Un exemple              

podria ser el banyador sobre el que he parlat en els apartats anteriors, o els petits                
motorets que es posen en les bicicletes. Un altre material el qual s'ha parlat molt en                

el món del ciclisme és el grafè, el qual repel·leix la pluja i podria fins i tot, juntament                  
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amb censors fer una anàlisi del cos i informar de la condició física per així poder                
regular les forces durant la carrera.  

Els esport on el dopatge és més comú. 
Els esports on és molt comú el dopatge són el ciclisme, l'atletisme, o l'halterofília.              

Aquests són els que el abús de substàncies és molt més habitual. Per això les               

federacions d’aquests esports intenten augmentar la quantitat de controls de          
dopatge durant la temporada, arribant fins a set o vuit controls fora de competició.              

També hi han esports en els quals no hi ha un mètode de dopatge habitual, com pot                 
ser el futbol o el bàsquet. En aquests esports també influeix-en altres factors com              

pot ser la punteria, o la visió de joc, etc. 

7.4 Entrevista a l’exciclista profesional. 

L'altre entrevista que he realitzat ha sigut a un exciclista profesional de la selecció              

ucraïnesa de ciclisme. M'ha demanat realitzar la seva entrevista en anònim, per tant,             

no mencionaré el seu nom al llarg de l'entrevista. Aquesta entrevista l'he fet amb              
l'objectiu de saber que és el que sentia una persona quan es dopava, les seves               

males o bones experiències. També per fer una mena de comparativa entre la             
persona que caçava els esportistes que es dopaven, que és el cas del doctor              

Castillo, i la persona que s'escapa d'aquest control, com és el cas d'aquest             

esportista. 
Joventut i primers moviments en món del dopatge.  

Durant els anys noranta, en la selecció ucraïnesa, i sobretot en la de cadets no es                
parlava de dopatge, ni es coneixia el que era. En aquells temps el que es feia era                 

utilitzar substàncies com la cafeïna, que afecta el sistema nerviós i els alterava, o el               

Metamizol, el qual fa de funció d'un potent analgèsic, per alleujar els grans dolors              
musculars que ells sentien, explica l’esportista. Però sí que es van començar a             

detectar coses estranyes dels esportistes que entrenaven en altres països i venien a             
competir a Ucraïna. Aquests m’algrat tenir la mateixa edat, semblaven inalcançables           

i estaven en un altre nivell. Però com que ningú sabia res sobre el dopatge doncs ni                 

s’ho podien imaginar. Aquesta mena de tabú es va anant descobrint per si sol, ja               
que venien rumors desde fora del país.  
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Categoria absoluta i les primeres substàncies dopants. 
El fort canvi va venir en el pas de categoria júnior a absoluta, on es van començar a                  

mostrar signes de dopatge. La primera substància que va ser utilitzada per            
l’esportista que es considera com a dopatge va ser el Meldonium, el qual es va               

afegir recentment en la llista de substàncies prohibides de la WADA, l'any 2016.             

Aquest és un modulador metabòlic, semblant a la insulina, que millora el rendiment             
de l'esportista. En la història del dopatge rus, el Meldonium ha sigut una de les               

substàncies més utilitzades, pels seus efectes beneficiosos. Però això depèn molt           
de les qualitats físiques de l’esportista, a alguns esportistes els hi afecten d’una             

manera beneficiosa, i d’altres no els hi afecta de cap manera. Segons l’atleta, a ell               

l'afectava positivament, amb una ingesta de Meldonium amb Glucosa, produïa una           
millora en el rendiment.  

El dopatge massiu. 
El dopatge massiu, tal com ell afirma, va començar quan va anar a una consulta               

d’un metge en la capital de Ucranïa, Kíev. Aquest metge consultava els esportistes             

d'elit, com el cas del Dr. Ferrari d'en Lance Armstrong, i a més va estar treballant                
amb l’equip nacional de l'URSS, on feia consultes als esportistes de la selecció.             

Aquest tenia una espècie de còctel, el qual estava format per dues substàncies,             
l'EPO i la Somatropina, un derivat de l'hormona de creixement humà, que augmenta             

els volum dels músculs i la força. Per altre banda l'EPO, que millorava la capacitat               

anaeròbica de l'organisme. Aquesta injecta es feia sota la pell, i s’havia de             
compensar amb una sèrie de vitamines que també s'injecten en altes quantitats com             

la B12, la Glucosa, etc. Les injeccions se les feien els mateixos esportistes, tal com               
ell afirma. Després d'això és quan realment es va notar el gran canvi, amb un               

augment de força i resistència descomunals i amb temps de recuperació molt més             

ràpids, comenta l’atleta. 
Una nova etapa, en un nou equip. 

Després de recórrer diferents Tours com el Tour de Romandia, Tour de Turquia, el              
fitxa un equip italià amb el qual van al Giro del Vall d'Aosta, que és com un Tour de                   

France, però amb gent més jove, on només es podia participar fins als vint-i-dos              

anys. Aquesta carrera era una cursa molt dura on hi havia molt de nivell, i amb                
molts alts i baixos i velocitats molt elevades, destaca l’atleta.  

 
 

 
59 



La part fosca de l’esport professional. 
 

El cas de dopatge del company d’equip. 
Com a curiositat l’atleta va destacar un cas de dopatge del seu company d’equip.              

L’atleta entrevistat, per aquell temps era un dels millors ciclistes de tota Ucraïna,             
però tot hi ser-ho no podia seguir al seu company polonès d’equip. Aquest             

aparentment era molt més fluix en els entrenaments, però en la cursa no hi havia               

ningú que l’atrapés. Va acabar en el cinquè lloc en la classificació general. L’atleta              
comenta que quan ell anava al lavabo per les nits, es trobava sempre al polonès               

vomitant, i això era degut a un dopatge molt intens, i un abús de substàncies. El                
mateix esportista ho va confessar dies després. Aquest ho havia fet per entrar en els               

sis primers de la classificació general, i així que el fitxes un equip professional, ja               

que la seva situació familiar estava a la corda fluixa.  
El nostre protagonista esmenta que el nivell d’hemoglobina i l'hematòcrit, de l’atleta            

polonès, havien arribat a nivells tan baixos, que en estat normal tenia de mitjana 30               
pulsacions per minut, i quan s’adormia encara li baixaven més. Això va fer que un               

doctor el supervisés per les nits. Quan les pulsacions d’aquest baixaven més de 30,              

el doctor el despertava i el feia entrenar a sobre d'una bici estàtica per augmentar               
les seves pulsacions, perquè si no podria tenir un par cardíac. 

Substàncies més utilitzades per l’atleta. 
Segons les afirmacions de l’atleta, les substàncies com l'EPO, el Meldonium són les             

que ell més utilitzava. També s'utilitzava molt la cafeïna. Concretament un tipus de             

cafeïna, anomenada Durvitan, la qual podia tenir fins a 1 gram de cafeïna, que              
equival a 10 cafès llargs, i l'efecte durava de sis a set hores. Això provocava una                

alteració del sistema nerviós, i un insomni que podia durar dies. Un altre substància              
destacada ha sigut el Trigon Depot, el qual és corticosteroide amb un intens efecte              

antiinflamatori. Aquest podria donar un efecte gairebé momentani, d’un dia per           

l’altre, la fatiga disminuïa i la recuperació era molt més ràpida.  
Les substàncies més habituals en el ciclisme. 

Segons les afirmacions de l’atleta, les substàncies més utilitzades en el món del             
ciclisme, són l'EPO i el Melodium, precisament les que ell prenia. L'EPO tenia un              

efecte recuperador sorprenen, podies esprémer les teves forces al màxim, i amb            

l’ajuda de l’EPO, l'organisme tardava en recuperar segons, i tornava estar al 100%.             
Sent un corredor de pla, podies estar al mateix nivell que els millors corredors de               

muntanya, i seguir-los i fins i tot guanyar-los, considera l’atleta. 
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Conclusions. 
Tot el meu treball s'ha basat en l'estudi de la història del dopatge i l'anàlisi dels                
diferents aspectes que inclouen aquest tema, com són els controls de dopatge els             

esportistes, les substàncies dopants, el futur del dopatge i alguns dels casos més             
coneguts de tota la història del doping. El que he intentat demostrar durant tot              

aquest treball és lo injust que arriba a ser l'esport actual i l'esport de fa uns anys.                 

També la facilitat que te dopar-se i passat desapercebut i guanyar un munt de diners               
i fama, a canvi de perdre salut i anys de vida. El que primer m'agradaria fer és                 

repassar els meus objectius de l'introducció i veure si els he complert o no. 
El primer objectiu era saber que és el dopatge, i poder parlar d'aquest tema i tenir un                 

cert domini. Sense cap dubte crec que aquest objectiu és el que he complet al               

100%. Amb els diversos estudis llegits, informes i webs consultades crec que he             
après bastant. A més les entrevistes m'han ajudat a saber fets curiosos del dopatge,              

i les fonts videogràfiques que he consultat m'ha resultat molt interessants per            
conèixer el dopatge des d'un punt de vista més cinematogràfic. 

Un altre dels meus objectiu era estudiar detingudament la història del dopatge i la              

seva evolució. Crec que la història del dopatge és un apartat al qual es podria               
profunditzar molt més, i la informació que hi ha a l'internet no és del tot certa o no és                   

suficient. La realitat de com han sigut creades aquestes substàncies, com afectaven            
els esportistes al principi i com els afecten en l'actualitat, per poder fer una              

comparació de com ha sigut l'evolució, la informació d'això no està del tot en              

internet, ja que és un tema tabú. També m'hauria agradat saber de quina manera              
s’han descobert els diversos efectes beneficiosos que mostra el dopatge, a base de             

experiments? 
El meu tercer objectiu era donar a conèixer a la gent les substàncies que s'utilitzen               

al dopar-se i demostrar com d’evolucionada está la medicina per aconseguir crear            

fàrmacs de diferents generacions amb l'objectiu de no donar positiu en un control.             
També en un futur, quan el dopatge genètic es començarà a utilitzar, serà un gran               

boom en la indústria del dopatge. Tal com ho ha dit el doctor Castillo, és una tècnica                 
de dopatge molt sofisticada i molt cara, però si hi ha gent que la pràctica en                

l'actualitat, és impossible que alguna organització ho detecti, per moltes proves de            

dopatge que es realitzin, ja que és una modificació d'una proteïna pròpia, i no surt               
afectada en els controls de dopatge. Crec que en aquesta afirmació el doctor             
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Castillo està totalment en el cert, ja que el nivell el qual està l'esport és molt elevat, i                  
cada vegada sorgeixen diferents patrocinadors per a esportistes joves, els qual són            

finançats amb projectes molt prometedors. Això provoca que els esportistes que           
estan patrocinats amb molts calers puguin sotmetre a programes de dopatge molt            

cars, com podria ser el dopatge genètic. 

El quart objectiu, és un dels objectius que crec que menys he assolit. Un estudi de                
totes les substàncies que hi ha al mercat i estudiar la seva evolució és molt               

complicat, ja com ha esmentat el doctor Castillo en l'entrevista, les substàncies            
evolucionen constantment, i és possible que en l'actualitat hi hagi substàncies que            

no es detectin en els controls de dopatge i s'estiguin utilitzant. Com diu el doctor, les                

substàncies del dopatge estan sempre un pas endavant dels propis controls. 
El cinquè objectiu crec que l'he anat complint al llarg de tot el treball. He conegut                

moltes substàncies noves que ni m'imaginava que existeixen, he parlat de casos els             
quals hi ha investigacions del FBI, que segueixen obertes, com és el cas de Lance               

Armstrong, o el cas de Rùssia en els Jocs Olímpics. A més he conegut gràcies a la                 

segona entrevista a l’exciclista com eren els seus sentiments i les vivències les que              
te un esportista al dopar-se. O també la interessant feina que feia el doctor Castillo               

com a doping control officer. 
Un altre objectiu que tenia era parlar dels suplements. Aquest és un tema que ha               

anat sorgint al llarg de les dues entrevistes i a més li he dedicat un apartat en el qual                   

he escrit sobre les meves pròpies experiències. Quan un esportista està competint a             
nivells estatals, tot el que fas i el que menges, quedara plastificat en el resultat final,                

que es veurà reflectit en una competició o un campionat. Com diu el meu pare, quan                
ets un esportista d'elit, l’organisme ha de funcionar com un mecanisme, i tot ha de               

anar sobre rodes. Per això quan una persona està competint a nivell professional             

cada cosa que menja importa, i els suplements el que ajuden es a donar aquest               
“afegit legal” per poder portar el teu cos a un altre nivell. Això fa que els suplements                 

ajudin a donar un plus molt petit però important en els esportistes d'elit. En              
l'entrevista amb el ciclista els suplements ell es refereix com a menjar, de fet en rus,                

els anomena com berenars. Segons ell els suplements és com un berenar que ha              

de fer cada esportista, ja que les necessitats dels esportistes són molt diferents dels              
de les persones normals. Això provoca necessitat d'ingerir més glúcids, més           

proteïna i més creatina, si ho resumim. Si un esportista ho intenta ingerir tot per               
l'alimentació, acabarà ingerint més coses de les quals necessita, i això s'ha d'evitar.             
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El doctor Daniel en canvi es refereix als suplements com una mena de barrera entre               
el il·legal i el legal, però personalment creu que també s'han d'ingerir. Ell els              

subministra als seus esportistes. Per tant entre les meves experiències i les dels             
experts, crec que he aconseguit explicar el que són realment. 

Com a últim objectiu que tenia, era demostrar lo injust que arriba a ser l’esport               

actual. Crec que és un objectiu que le complert, ja que la persona que llegeixi               
aquest treball podrá adonar-se d’això. L’esport ha passat de considerar-se una cosa            

sana que millora la qualitat de vida, a ser una manera de guanyar diners, on els                
esportistes fan tot el que poden per poder guanyar. 

Durant el meu treball he tingut diversos imprevistos, o canvis fets a última hora. Al               

principi les entrevistes estaven planejades al doctor Castillo i a Yaroslav Popovych,            
un excompany de l'equip de Lance Armstrong, però en contactar amb ell ha negat              

fer l'entrevista, ja que és un cas molt delicat. Ell me va comentar en privat que                
recentment el va parar un cotxe de la FBI en els Estats Units i li van fer un                  

interrogatori sobre el cas de Lance Armstrong. La majoria dels esportistes           

professionals que he contactat, s’han negat en fer l'entrevista per la delicadesa del             
tema, ja que encara es considera com un tema tabú. Una altra de les dificultats que                

he tingut és trobar la informació, ja que per exemple les combinacions que es fan               
entre substàncies (cicles) no es diuen, i només ho saben molt pocs. La solució l'he               

trobat amb paciència i persistència, he contactat amb diferents esportistes fins que            

algú m'ha respost. La informació sobre les substàncies l'he sapigut gràcies a les             
entrevistes que he realitzat. 

Crec que en resum tota la informació que he trobat i els resultats obtinguts han sigut                
els esperats. Ha resultat un bon treball en el qual crec que he explicat informació               

bastant interessant i el recomanaria a llegir a la gent que està en el món de l'esport, i                  

tingui un coneixement mínim de què és el dopatge. Recomano molt la visualització             
dels documentals que he citat en la webgrafia, ja que si us agrada l'esport pot               

resultar molt interessant. A més hi ha molta més informació de la que he pogut               
exposar en aquest treball, ja que al tenir un límit no he pogut aprofundir una mica                

més del que m'hauria agradat. M'hagués agradat parlar una mica més sobre les             

diferents substàncies dopants, com poden ser els diferents derivats de la           
Testosterona o de la hormona de creixement, etc. 

I per acabar amb el meu treball, m’agradaria esmentar les meves pròpies            
conclusions, que he pogut extreure al llarg d’aquest treball. Crec que en la societat              
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que vivim actualment el poder ser millor que un altre és una cosa que està molt                
sobrevalorada. Tothom té ganes de ser millor que els altres i de destacar sobre els               

altres, i crec que aquesta és la causa que comporta a un ús de substàncies dopants.                
El fet de ser millors que els altres ens comporta felicitat i benestar, i ho podem donar                 

tot, per poder ser millors que els altres i que tothom parli de nosaltres, fins i tot ens                  

podem arriscar en empitjorar la nostra salut per ser millors que els altres. 
També penso que l’esport actual és molt poc just. És veritat que mou molts de               

calers el dia d'avui, però els esports que queden reflectits més són el futbol, i el                
bàsquet com a molt, però i què passa amb els altres esports? Crec que la gent no                 

es conscient de l'esforç físic i mental que fa cada atleta per arribar a competir a un                 

nivell altíssim, amb molt de sacrifici i esforç. I en la meva opinió, ens hem de                
conscienciar que existeixen més esports apart del futbol, i obrir la nostra ment a              

conèixer altres esports. 
També posaria la mà al foc, de que hi han esports en el qual el dopatge és present                  

en l’actualitat. Hi han atletes que mostren uns resultats bastant sorprenents i que             

fins i tot són millors que els dels atletes que es dopaven en l’antiguitat. Sí que és                 
veritat que els coneixements són molt més avançats, i els entrenaments són cada             

vegada més peculiars, però em sembla molt estrany que els rècords s’estiguin            
batent amb relativa facilitat, per atletes molt joves. Això em comporta a pensar que              

el dopatge és encara present en l’actualitat, i que cada vegada hi han tècniques de               

dopatge més sofisticades, que els controls actuals no són capaços de detectar. 
I com a última conclusió que he extret, és el gran impacte que ha causat el dopatge i                  

la injustícia que això comporta. Crec que l’esport cada vegada va decaient, és a dir,               
ara l’esport no es basa amb qui té més potencial, i qui entrena més dur, sinó qui es                  

pren més anabòlics per mostrar resultats sobre humans. En la meva opinió l’esport             

actual està deixant de ser el mateix. Els esportistes actuals estan mostrant una             
imatge de que tot es pot aconseguir si entrenes i et cuides, però en realitat no és                 

aixì. L’esport actual està fent que moltes persones que estan entrenant amb            
l’objectiu de fer-se un nom en el món de l’esport, comporti a aquestes persones              

prendre decisions com la de prendre anabòlics, fer aixì que l’esport es torni cada              

vegada molt més injust. 
Per concloure el treball, m'agradaria donar la meva valoració personal del meu propi             

treball. Crec que ha sortit un bon treball en el qual la informació proporcionada és               
bastant interessant. Estic bastant content de com ha quedat el meu treball en             
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general i feliç del que he fet, ja que ha suposat molt de treball i moltes hores                 
dedicades per escriure'l. 

Agraïments. 
Fa més d'un any ja gairebé, que em vaig asseure davant d'un professor de filosofia               

en la meva primera classe de treball de recerca, sense saber ni el que feia allà ni                 

com encarar un projecte tan gran com pot arribar a ser el meu treball de recerca. Un                 
projecte que em valia la vida o la mort, ja que és una nota importantíssima pel meu                 

futur. Per tant a la primera persona que m'agradaria donar les gràcies és a en Diego                
Mestre, el meu tutor del treball de recerca. Gràcies per ajudar-me constantment i             

orientant-me correctament, ja que ha sigut una feina essencial per fer el treball. 

Una altra persona a la qual m'agradaria donar els agraïments és al meu pare, Andriy               
Korolyov, ja que gràcies a ell he arribat a contactar amb persones tan interessants,              

com les que han aparegut al meu treball. I sobretot agrair-li per el seu suport               
constant i per l'ajuda. 

També m'agradaria agrair la col·laboració d'en doctor Daniel Castillo Isern, qui m'ha            

proporcionat informació essencial per dur a terme un treball interessant i ple            
d'informació. 

M'agradaria també agrair a en Mikhailo Khalilov, qui m'ha concedit una entrevista            
des d'Itàlia i ha decidit parlar d'aquest tema tan incòmode com és el dopatge sense               

pèls en la llengua. 

I per últim m'agradaria agrair a l’exciclista anònim, per la informació tan important             
que ha explicat. Sobretot gràcies a ell he pogut saber com se sent una persona que                

practicava aquestes tècniques de dopatge, ja que molt poques persones parlen           
d'aquest tema. 

Finalment gràcies a totes les altres persones que han participat en aquest projecte             

d'una manera indirecta. 
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Annexos. 

Entrevista a Daniel Castillo Isern. 

En Daniel Castillo Isern, és un metge especialista de l’activitat física i de l'esport.              

Aquesta entrevista es va realitzar per vídeo trucada. Vaig contactar amb en Dr.             

Castillo mitjançant les xarxes socials i després d’una llarga espera vaig obtenir            
resposta. Personalment vaig conèixer a en Dr. Castillo quan em van realitzar una             

prova d’esforç físic en l’hospital de Palamós, i ell va ser el que me la va realitzar. Al                  
tenir amics en comú amb el meu pare, van parlar del tema dopatge durant la meva                

prova i ara, anys després me’n vaig enrecordar d’aquella tarda i vaig pensar que              

seria interessant de fer-li una entrevista. 
● Preguntes d'iniciació i de presentació: 

A què et dediques actualment i a on treballes? 
Estic treballant en una una unitat de la medicina i de l’esport a la clínica Bofill,                

que es diu Bofill Esport, sóc el coordinador mèdic d‘aquesta unitat. A més             

estic dintre del staff mèdic del Girona Futbol Club, portant el primer equip i els               
del futbol base. Ia vegades colaboro amb la UDG, amb alguna assignatura            

optativa de la unitat de l’activitat física i de l’esport. 
Quants anys portes dedicant-hi a això? 

Deu fer a prop de 13 anys que sóc metge especialista en medicina de              

l’esport.  I que m’hi dedico exclusivament a aquest ambit són ja 10 anys. 
Que vas estudiar per dedicar-t'hi a això? 

El grau de l’activitat física i de l'esport.  
Com és que vas arribar a treballar en l'àmbit del dopatge? 

Es una branca clara de la de l’activitat física i de l'esport. I vaig entrar-hi per                

dues branques, per esportistes que jo aconsello i dels que sempre he de             
estar pendent, perquè no donin positiu en algun control. A més durant un             

període de uns tres anys vaig estar treballant per una empresa alemana, la             
qual es dedicava a fer controls a esportistes professionals. Jo era un doping             

control officer i feia controls als esportistes tan de sang com d’orina. Tan fora              

de competició, els coneguts controls sorpresa, com dintre. Fins el moment           
que vam establir un conveni amb la Clínica Bofill amb un equip professional i              

vaig deixar de fer controls. 
 

74 



La part fosca de l’esport professional. 
 

● Preguntes sobre els controls de dopatge: 
Com eren i en què consistien els controls antidoping? 

Cal distingir dos tipus de controls, els de fora de competició, i els de dintre de                
competició. Els de dintre de competició solen ser unicamnet d’orina, i es fan             

al acabar la prova o la competició. Els controls de fora de competició poden              

ser tan de sang com d’orina, segons la federació el que demani. Ara en              
l’actualitat gaire bé tots inclouen controls de sang, amb l’objectiu d’emplenar           

el passaport biològic de l’esportista. Aquest té valors que es tenen en compte             
al llarg del temps i no en moments puntuals ón es busca l'hematòcrit             

l’hemaglobina, etc. Però hi han esportistes que ja tenen un hematòcrit al de             

per sí, per tant una presa puntual pot ser positiu, però si al llarg del temps es                 
veu que te el hematòcrit, sempre alt doncs serveix com a justificació. I els              

d’orina perquè són fàcils i ràpids de fer.  
Hi ha alguna diferència de fiabilitat entre els dos tipus de controls? 

No. Els controls son iguals de fiables.  

Es detecten les mateixes substàncies? 
No, i a més els valors solen variar. La quantitat d’una substància que arriba a               

l’orina, és molt més baixa que en la sang. Per això els valors de casos               
positius en sang són més alts que en l’orina. És per tema de filtració, ja que a                 

l’orina esta molt més filtrada que la sang. 

Quins drets té l'esportista durant la realització del control? 
Una de les coses que s’han de fer sempre, per part del doping control officer,               

es fer que l’esportista llegeixi el paper amb els seus drets i les seves              
obligacions. I després les ha de signar conforme ell està d'acord. Hi han             

algunes de les obligacions que choquen contra els drets humans          

fonamentals, però al signar això, els esportistes renuncien a aquest dret. Per            
exemple, el moment d'extracció d’orina, el doping control officer ha de veure            

en tot moment com l’orina surt de la huerta. Ja que san trobat casos de penis                
falsos, que van conectats a una bosa amb orina neta. Això per exemple pot              

envair el dret de la privadesa, però és l'única manera de testificar que l’orina              

és de l’esportista. 
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El meu pare em va explicar que els esportistes professionals haurien de            
presentar un planning de la seva localització, amb una antelació d'un mes            

perquè es pugui realitzar un control a qualsevol moment. Com funciona           
aquest planning? 

Tu pots anar en qualsevol moment, en una franja horària que ells escolleixen,             

però en aquesta han de estar sempre localitzables. Mitjançant un programma           
esportiu anomenat ADAMS, en el qual ells introdueixen la seva adreça.  

Que passava si algun esportista no estava en la localització indicada? 
Si tu vas a la adreça i a la hora que ells han dit i no hi són, es pot considerar                     

com un cas positiu. És a dir, se’ls hi dona com un avís, i amb la suma de tres                   

avisos es considera com un cas positiu, lligat a una sanció. 
Al llarg de la història s'han vist esportistes que han pogut ometre o falsificar              

els resultats. Es pot ocultar l'ús d'alguna substància perquè no es vegi reflectit             
en el control? 

Això s’ha fet gràcies a que l’industria del dopatge sempre va un pas més              

enllà que la industria d’antidopatge. Per exemple, si els controls detecten           
EPO de cinquena generació, el que es vol dopar utilitza EPO de setena o              

vuitena generació, la qual encara no es detecta. També es poden fer proves             
a mostres amb caràcter retroactiu, és a dir, utilitzar mostres d’orina antigues            

de l’esportista, en epoquès que encara no se dopava. 

Com es pot fer això? Hi ha alguns medicaments que ajudin? 
Sí. Hi han substàncies, que es consideren positives, que borren el rastre            

totalment de qualsevol substància. 
El dopatge és proporcionat pels mateixos entrenadors? O és l'esportista que           

s'encarrega de dopar-se? 

Hi ha una mica de tot. I moltes vegades i ha un dopatge inconscient. Per               
exemple el Corticoide, que s’utilitza per tractar diferents inflamacions, si es           

pren abans d’un test de dopatge, i tu el prens amb bona fé, perquè tens mal                
de coll o altres motius, això et donarà positiu. Per això es necessita un metge               

que ho testifica.  

Segur que hi han esportistes que prenen d’amagat alguna substància. Però           
no crec que els entrenadors siguin els que proporcionin el dopatge, sinó els             

metges de l'equip. Per això quan es detecta un cas positiu normalment es             
busca primer al metge i després l’esportista, ja que és qui te el producte. 
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● Preguntes sobre els mètodes de dopatge: 
Quins són els mètodes de dopatge més comuns en el món del dopatge             

actual? 
Això depèn molt de l’esport, és a dir de la seva tipologia. No utilitza el mateix                

un ciclista que un boxejador. Els esportistes de resistència utilitzaran EPO i            

IGF-1, en canvi els que busquen més múscul utilitzaràn més els esteroides            
anabolitzants. Però les més utilitzades són aquestes, l’EPO, la IGF-1 i la GH i              

també els esteroides anabolitzants. 
El futur de dopatge sense dubte és el dopatge genètic, em pots explicar en              

què consisteix i si s'ha inventat alguna manera de detectar-lo? 

Amb això no hi estic tan posat. Però igualment crec que en l’actualitat no hi               
ha ningú que l’estigui utilitzant. Però el tema genètic com ques es un tema tan               

regulat i tancar, els avantatges del dopatge genètic no és gaire beneficios, i             
encara està per descobrir. El que s’està fent en l’actualitat es jugar amb el              

gen que fabrica l’EPO i el gen que s’encarrega de la GH, però sobre tot               

s’utilitza per tractar malalties. 
El que passa es que a nivell de detecció és molt complicat ja que has de tenir                 

un mapa genètic de l’esportista previa a doparse, i anar fent mapas genètics             
cada vegada que es realitza un control. Però és molt car i molt poc              

beneficios.  

En principi aquest no ha de tenir cap efecte secundari, ja que estas fent un               
canvi en la proteïna que produeix el mateix esportista. A no ser que es              

modifiqui alguna proteïna amb altres objectius que no estiguin ja predestinats. 
I el dopatge mecànic? És gaire habitual? Quins són els seus beneficis? 

Aquest és un mètode de dopatge que ja és una realitat i pot ser el futur. Està                 

present en esports que no només depèn de l’esportista, com el ciclisme. En el              
ciclisme es parla molt del motorets molt petits que es posen a la bici. O en la                 

natació fa uns anys que es va parlar molt dels banyadors que repelen l’aigua,              
i que el nedador no tenia que fer cap mena d’esforç per nadar sobre de               

l’aigua. Aquests es van prohibir.  

En el atletisme s’han parlat de les vambes que s’han utilitzat per baixar el              
rècord del món de la marató, les qual també han sigut prohibides.  

També materials que s’utilitzen per fer camisetes, com el grafè, que poden            
tenir moltes aplicacions. Aquests poden repelir l’aigua, te poden donar          
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informació del teu estat físic, etc. O el pes de la raqueta d’un tenista. És el                
camp en el qual ha de treballar el món del dopatge. 

Hi ha dopatge que es consideri legal? Els suplements com creatina,           
glutamina o BCAA, es consideren com a dopatge? 

Sí. Hi han productes que han demostrat que poden arribar a augmentar el             

rendiment, i estan permesos, com la creatina els aminoàcids. És com una            
mena de frontera. 

A més hi han mètodes de recuperació que també són legals, però també està              
a la mateixa frontera. Com pot ser las teràpies de fred i pressió que són molt                

habituals en el ciclisme. Aquestes ajuden molt a recuperar. També          

recuperadors com el Magnesi o el Triptòfan. 
Però això no vol dir que d'aquí uns anys siguin prohibits.  

Quins són els esports on el dopatge és més comú? 
Els esports on s’utilitza més el dopatge són els esports de llargues distàncies,             

com el ciclisme, l'atletisme o halterofilia. Sobretot aquest criteri es degut a            

que les diferents federacions de cada esport, lluiten molt més que els altres             
per poder detectar els casos de dopatge. 

Un ciclista fora de temporada pot arribar a passar 7 o 8 controls fora de               
competició, sense tenir en compte els esports dintre de competició.  

Sempre ha sigut el ciclisme l’esport on hi ha hagut més casos de dopatge,              

però hi havia èpoques en les quals l’atletisme va estar per davant. La             
halterofilia sempre ha sigut un esport on el dopatge ha estat present, ja que              

els resultats són ràpids d'obtenir i la tentació és molt alta. A mes esports on               
no es realitzen tants controls, o esports on no hi ha un dopatge clar. Com pot                

ser el futbol, en el qual no hi ha una substància que et farà millor jugant a                 

futbol i marcaràs molts més gols.  
Però els tres grans esports serien aquests, el ciclisme , l’atletisme, halterofilia,            

alguna disciplina de esquí de fons, etc. 
● Experiències personals i conclusió 

Quan realitzen aquests controls sorpresos, hi ha hagut alguna vegada que           

algú hagi donat positiu? 
No ho saps. Quan tu fas el control, vas obtens la mostra i l’envies al laboratori                

amb la seva codificació, ja que es anònima. Cada esportista te un codi de              
barres, que el representa. Aquestes mostres s'envien als laboratoris que són           
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acreditats per la WADA, on s’analitza. En el cas de que el resultat és positiu               
se li comunica al esportista i a la federació de l’esport corresponent. Per tant,              

jo mai sabía qui ha donat positiu. Només per la premsa i ja està. 
Quins són els esportistes als quals has arribat a realitzar controls           

antidopatge? 

Aquesta no te la puc respondre ja que es una cosa confidencial. Normalment             
eren persones que havien quedat dels primers en alguna competició, o           

esportistes quel la WADA em proporciona. 
Alguna vegada algun esportista s'ha negat o ha intentat escapar-se d'alguna           

manera de control? 

Si que m’ha passat. Jo el que vaig fer és donar-li un document, el qual ell                
havia de signar conforme es nega a fer-se la prova. Quan passa això se’ls hi               

posa un avís, com en el cas de l'absència  del esportista en el lloc indicat. 
Aquest és un dret però té conseqüències.  

Entrevista a l’exciclista ucraïnès. 

Aquesta entrevista va ser realitzada en rus mitjançant una trucada de veu. El contacte era               

un excompany d’equip del meu pare, i abans competien junts en el mateix equip ucraïnès.               

Aquests recentment ens va venir a visitar i em va parlar del tema, com ell es dopava i les                   

seves sensacions. Vaig pensar que seria molt bona idea realitzar-li una entrevista i             

aprofundir més en les seves vivències.  

● Informació bàsica sobre el dopatge i les seves vivències. 

Quan vostè competia de jove, era habitual el dopatge? 
Quan jo vaig començar a competir en l’edat dels 16, no es parlava encara del               

dopatge. És veritat que hi havien persones que prenien Metamizol, el qual            

feia un efecte antiinflamatori, fent que el dolor en els músculs no es nota tant.               
També els ciclistes preniem molt cafeïna, la qual no era tan forta com a              

Espanya, com pot ser el Durvitan, però igualment donava un efecte           
beneficiós en el cos. Però això si, la gent que ja coneixia el tema del dopatge,                

ja es començaven a sotmetre a cicles i es dopaven molt sovint. Això feia que               

en els torneigs, ells estiguessin sempre un pas per davant dels altres. Però             
com que ningú coneixia res sobre el dopatge doncs no es podia ni imaginar. 

Però com sempre, les veus anaven corrent fins que al final la majoria de              
persones es van assabentar. Els ultims anys de competició en la categoria            
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dels júniors, el meu entrenador em va recetar Meldonium i Actovegin, els qual             
eren com moduladors metabòlics i augmenten la capacitat de treball del teu            

organisme. Però això depenia del cos de cadascun, ja que tot això es feia              
sense metge, i no es sabia si funcionaria o no. Jo el que feia es experimentar,                

si notava que m’ajudava seguia prenen els medicaments, si no notava           

millora, el deixava de prendre. En aquells moments no estavem preocupats           
per la salut, i per això feiem aquestes bojeries. 

Personalment a mi m’anaven molt bé els cicles de Meldonium, jo em notava             
cada vegada més fort i mes carregat d’energia. El que feia eren cicles de set               

dies de Meldonium i Glucosa, i m’injectava per les nits una dosis de             

Meldonium. Aquestes injeccions eren directes a les venes, i les fèiem           
nosaltres mateixos, sense cap metge ni coneixement. L’Actovegin igual, me          

l’injectava jo mateix abans de anar a dormir, amb glucosa. Però tot això no es               
dopatge, si no que es menjar, i no són antibiòtics, sobre els que va el tema. 

Com era el dopatge en la categoría absoluta? 

Vaig passar a prendre els anabòlics el tercer any que competia en la             
categoria absoluta. Me van recomanar un metge a la ciutat de Kiev, la qual              

em feia consultes sobre aquests medicaments, aquesta també va ser metge           
de l'equip de la URSS. Ella em va fer un cicle adaptat per mi. Un dels                

medicaments que em va receptar era la EPO. Aquesta la injectava per el de              

matí i per la nit, a les deu del de matí, i a les deu de la nit. L’altre medicament                    
que tenia que prendre era la Somatropina, la qual la tenia que prendre cinc              

hores després de la injecció de la EPO. Això feia que em tingues que aixecar               
a les cinc del de matí, a injectar-me Somatropina. Tot aquests medicaments            

durs, s’injectaven sota la pell. A més havies de prendre diferents vitamines,            

com la B12, Glucosa, etc. Doncs quan jo estaba amb aquest metge, vaig             
notar un canvi molt gran en les meves forces i la meva resistencia.  

Respecte als esportistes que es dopaven, quins eren els avantatges que           
tenien? 

Doncs la diferencia era molt gran. Abans de posar-me en contacte amb el             

metge que te mencionat abans, em costava molt aguantar les curses que            
duraven molts dies al ritme que anavem. Tu podies recuperar alguna cosa            

mitjançant el supar o el descans, però no podia estar al meu 100%. Però              
quan em dopava ja sota la responsabilitat del metge, recuperava tan ràpid,            
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que no em donava temps de cansarme. Perquè et facis una idea, en un sprint               
jo exprimia les meves forçes al 100%, però després del sprint necessitava            

només 10 segons per tornar a estar al meu 100%.  
Quines eren les substàncies més habituals, en els vostres temps? 

Les substàncies mes utilitzade eren la Somatropina i la EPO, també deunido            

la cafeïna, que en aquells temps els esportistes ja en prenien en altes             
quantitats. El Meldonium, que també en l’actualitat es considera com a           

dopatge. També el Trigon Depot, el qual l’efecte venia el dia després. 
Un altra cosa que preniem era el Durvitan, el qual em donava un efecte de               

insomni, i em feia esprémer les meves forçes al màxim.  

També l’Efedrina, la qual és un antiinflamatori, però la veritat no sé si es              
considera com a dopatge en l’actualitat ja que es un medicament bastant            

lleuger. 
És freqüent el dopatge en els esports actuals? 

No sé com el dopatge en l’actualitat, ja que no hi estic gaire posat en el tema.                 

Però estic segur que en l’actualitat les dosis de cada substància que es             
subministren són molt més baixes que en els meus temps. A més el mètodes              

de dopatge actualment són molt més lleugers que fa uns anys. Abans es             
feiem unes coses que en l’actualitat no es poden ni imaginar, per falta de              

coneixement. 

Pel que se és que a Ucraïna el dopatge s’ha començat a controlar els últims               
10 anys. Abans et podries prendre tans anabòlics com volguessis, i ningú et             

diria res. A Espanya els torneigs locals no tenen controls, i la gent que              
participa en aquests torneigs són capaços de dopar-se amb l’objectiu de           

guanyar una medalla i un tros de pernil ibèric de bellota.  

El dopatge es controla només en els professionals, i no en totes les carreres,              
només les més importants. No tots els esportistes es sotmeten als controls,            

només els 10 primers, i crec que és una cosa que s’ha de canviar. 
Que opines sobre el dopatge genètic? S'utilitza avui en dia? 

La veritat esque no ho sé. D’això no estic tan al corrent. 

I el dopatge mecànic? 
El dopatge mecànic es amb el qual es lluita tota la vida. Avui en dia hi han                 

bicicletes que pesen 5 kg, lo qual influiex molt en la velocitat del corredor. Ara               
es fan controls les pes i de la forma de la bici. Abans la bici tenia la part de                   
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davant de la bici més baixa que la de radera, amb l’objectiu de que el               
corredor sigui molt més aerodinàmic i agafi més velocitat. Però com dic, en la              

actualitat es lluita molt contra això per poder fer que no depengui tot de la               
bici, sino mes del corredor. 

Quina és la mescla més habitual de medicaments en el món del ciclisme? 

La EPO i la Somatropina, la EPO la qual va la sang més densa i augmenta la                 
hemoglobina i l’hematòcrit, per tant te un efecte recuperador momentani,          

sembles un robot, com una màquina que no sent el dolor. I la Somatropina, la               
qual te dóna força, però disminueix l'hematòcrit, a més elimina gaire bé tota la              

grasa de l’organisme. Es prenen els dos junts sempre, i es fa el cicle un mes                

abans del torneig.  
Hi ha alguns metges que ajuden a dopar-se? 

Si. Aquests metges el que fan es aconsellarte.  
Com funcionen els metges que distribueixen aquest medicament? 

Normalment són el metges de l’equip, els quals tenien una mena d’acord amb             

l’entrenador, per fer aquests cicles i perquè constantment ens estigui          
controlant i fen análisis de sang, etc. 

Com és el dopatge en l'actualitat? Són segurs els controls? 
Ara tot això es molt mes controlat, avui en dia si hi ha algun esportista que                

destaca sobre els altres i guanya algun campionat important, aquest per llei            

sera controlat més que els altres. Tal com els casos de Froome o de              
Contador, que han guanyat un Tour, desprès no l’han tornat a guanyar mai             

més. Això és degut a que la WADA, els controla molt més, i aquests no tenen                
més possibilitats de dopar-se. Aquests te poden trucar a qualsevol hora i dir,             

ara d'aquí 1 hora vindrem a fer te un control, clar i tu no pots fer res. 

Nosaltres en comú amb el teu pare tenim un amic el qual el van detectar en                
un control de dopatge. Aquest era un corredor amb molta perspectiva, però            

quan va donar positiu, a partir d’aquell moment, mai ha pogut trobar un equip.              
Això es degut a que els equips no els hi interesa cap corredor que ja hagi                

donat positiu, perquè això comporta a un control mes intensiu als seus            

corredors.  
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Imatges i gràfics. 

 
Entrevista a Daniel Castillo Isern. 

 

 
Videoconferència amb Mikhailo Khalilov. 
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