
La doble cara del doping

§ JE SÚS GA LI LEA MU ÑOZ
Espe cia lis ta en Me di ci na de l’Edu ca ció Fí si ca i l’Esport.
Exdi rec tor de l’INEF de Bar ce lo na

Des de fa temps, al meu pa rer de for ma

ex ces si va, s’ha en vol tat l’esport i els seus

pro ta go nis tes d’un halo de sos pi ta que

des de qual se vol punt de vis ta re sul ta in -

just. Em re fe rei xo, com és de su po sar, a

la con tro ver ti da uti lit za ció de sub stàncies 

per a la mi llo ra del ren di ment: el tan in fa -

mat i per se guit do pat ge.

Amb el risc de ser ana te ma tit zat per la

meva opi nió so bre el tema que, d’altra

ban da, no su po sa cap des qua li fi ca ció a la 

po lí ti ca de les ins ti tu cions es por ti ves, he

d’aclarir que es trac ta d’una lliu re i pot ser

apas sio na da ma ni fes ta ció d’algú que,

des de fa molts anys, ha de di cat una part

de la seva vida a l’esport.

Sen se dub te la tan trom pe te ja da pre -

mis sa –ara una mica menys es gri mi da–

en pro de la pu re sa de la com pe ti ció

amb la igual tat de con di cions dels par ti -

ci pants, és fer vo lar co loms, per què mai

no es po dran com pa rar els mit jans de

què gau dei xen els es por tis tes dels paï -

sos rics amb els que els man quen als

dels paï sos po bres. Per tant, es gri mir

com a úni ca raó de con dem na del do -

pat ge la igual tat d’o por tu ni tats, no sem -

bla que si gui ac cep ta ble. D’u na al tra

ban da i in sis tint en el tema, es dóna el

con tra sen tit de ser san cio nats es por tis -

tes que re que rei xen una me di ca ció,

con si de ra da com a do ping, per po der

es tar teò ri ca ment en les ma tei xes con -

di cions que la res ta de par ti ci pants en

una com pe ti ció. No crec que nin gú pu -

gui de fen sar la tesi in jus ta que si algú es 

tro ba en aques tes con di cions aban do ni

la pràcti ca es por ti va.

L’in terès mos trat per les au to ri tats es -

por ti ves, en es pe cial la Co mis sió Mèdi ca

del CIO, en l’in tent d’e ra di car el do pat ge

per pre ser var la sa lut de l’es por tis ta

–una al tra de les raons que s’al·le guen–,

sorprèn que no si gui si mi lar da vant sig ni -

fi ca tius atemp tats en con tra d’a que lla.

Em re fe rei xo als durs i pe ri llo sos en tre -

na ments a què són sot me sos/es gim nas -

tes en edats molt pri me ren ques, amb el

pre ju di ci que això pot oca sio nar en la

seva evo lu ció biolò gi ca. Em re fe rei xo

tam bé a l’ús d’in ter ven cions, mèdi ques o 

no, que per me tin a l’es por tis ta le sio nat

per llon gar la seva ac tua ció en la com pe -

ti ció. El ma teix es po dria afir mar pel que

fa a la in ten si tat i fre qüèn cia de l’es forç a 

què és sotmès l’es por tis ta en de ter mi -

nats es ports, amb escàs mar ge per a la

re cu pe ra ció.

Cal conve nir que l’es port d’al ta compe -

tició su po sa per se un risc per a la sa lut

de l’es por tis ta, i això amb do pat ge o

sen se inclòs; per tant, és exi gi ble que

 sigui con tro lat i do si fi cat el seu es forç

per part de per so nes ca pa ci ta des –si -

guin en tre na do res, met ges, psicò legs,

pre pa ra dors fí sics, etc.–, amb res pon sa -

bi li tat i cri te ri ètic. Això, que des del

meu punt de vis ta con si de ro fo na men -

tal, és la men ta ble ment obli dat, si no re -

but jat, en la pràcti ca. No és la pri me ra

ve ga da, ni serà l’ú ni ca, que més d’u na

se lec ció na cio nal ha anat a uns Jocs

Olím pics o a uns cam pio nats eu ro peus

o mun dials, sen se que els seus com po -

nents ha gin pas sat per un ri go rós se gui -

ment mèdic i psi colò gic; en ca ra que,

això sí, tots han es tat sot me sos a un

con trol an tidò ping.

Insis tei xo: crec que més d’una con se -

qüèn cia pa tolò gi ca s’evitaria i menys

“aju des prohi bi des” es re que ri rien, si

l’acció coor di na da dels res pon sa bles de

la pre pa ra ció de l’esportista, als quals

fèiem re ferè ncia abans, fos una rea li tat i
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no no més una ma ni fes ta ció de bo nes in -

ten cions.

L’ús d’a ju des ex ter nes, més o menys so -

fis ti ca des, per a la mi llo ra del ren di ment

es por tiu és tan an tic com el ma teix es port 

i és de gut en gran part, i en to tes les èpo -

ques, a la pres sió so cial a què es tro ba

sotmès l’es por tis ta d’e lit. Avui dia, el pre -

sent i el fu tur d’u na gran part d’a quests

es por tis tes es re col za, en ex clu si va, en

l’es port d’alt ni vell, per tal com no te nen

temps ma te rial, en mol tes oca sions, per

pre pa rar un camí de fu tur al mar ge de la

pràcti ca es por ti va. Això com por ta que

tant la seva se gu re tat econò mi ca com la

seva si tua ció en la so cie tat es ti guin con -

di cio na des per una alta prestació es -

portiva mantinguda en el temps; com

més llarg, millor. 

Cauen so bre l’es por tis ta pres sions di fí -

cils de de fu gir, tant in ter nes del pro pi

ego, que cer ca el triomf a tota cos ta, com 

ex ter nes, pro duc te d’u na so cie tat com -

pe ti ti va que no per do na el fracàs ni la

me dio cri tat. Si a això hi afe gim la per -

mis si vi tat amb què la so cie tat ac tual

con viu amb la dro ga més o menys dura,

la seva re ve ren cial ac ti tud da vant per so -

nat ges que sem blen sor tits del nos tre

tea tre pi ca resc, i la sen zi lla as cen sió so -

cial a tra vés del di ner, es tem, doncs, da -

vant d’un brou de cul tiu ideal per con ta -

mi nar ho mes i do nes jo ves, que veuen en 

l’es port una pos si bi li tat úni ca d’es ca lar

llocs en la so cie tat, re corrent a allò que

és ha bi tual en el seu en torn, i quan

aques ta ini cia ti va no par teix d’ells –que

és el més fre qüent–, tam bé comp ten

amb els seus men tors es por tius i els

molts “apre nents de brui xot” ex perts en

la ma tèria, que co mer cien i es lu cren

amb l’es forç de l’es por tis ta que, fi nal -

ment, és el prin ci pal acu sat i, per tant,

per se guit i san cio nat per un pre sump te

de lic te con tra l’èti ca es por ti va.

En la llui ta con tra el do pat ge es do nen de -

ter mi na des pràcti ques que con si de ro poc

con gruents amb la seva mo ti va ció: la

 salvaguarda de l’èti ca es por ti va. M’es tic

 referint a la in jus ti fi ca ble per se cu ció de

 l’esportista, al mèto de se guit en la pre sa

de mos tres org àni ques, amb abu sius

atemp tats con tra la seva in ti mi tat, a la in -

se gu re tat, en molts ca sos, de la po si ti vi -

tat de les mos tres, a la seva pos si ble ma -

ni pu la ció, a una dis cu ti da i dis cu ti ble llis -

ta de subs tàncies prohi bi des; en fi, a un

dub te per ma nent que fa de la com pe ti ció

esportiva un interrogant constant sobre la 

licitud dels seus resultats.

Per con tro lar el que es pro dueix en una

pro por ció mí ni ma i en un re duït grup de

po bla ció es por ti va –la d’e lit–, s’han ho -

mo lo gat la bo ra to ris de cost econò mic

im por tant que, amb al gu nes hon ro ses

ex cep cions, no te nen una al tra co me sa

que la del con trol an tidò ping, com si

 l’esport no fos una rica font d’in ves ti ga -

ció en al tres camps. Hom ha creat

l’Agen cia Mun dial Anti do pat ge, de nom

pom pós, però de dub to sa eficà cia, en la

qual, a part de la seva bu ro cra tit za ció

des me su ra da, com par tei xen atri bu cions

els ens go ver na men tals, amb la qual

cosa una ma jor po li tit za ció de l’es port

està ser vi da.

Pel que fa a l’es por tis ta, crec que s’ha de 

ser sin cer i dei xar-se d’hi po cre sies. Cal

fer-lo re fle xio nar so bre el pe rill que com -

por ta l’èxit ràpid i a tota cos ta; re but jar

l’ex plo ta ció del seu es forç per in te res sos

par ti cu lars, po lí tics, co mer cials, o del

sig ne que si gui, que atemp ten con tra la

seva lli ber tat o la seva sa lut. Cal alli ço -

nar-lo so bre les con se qüèn cies, im me -

dia tes i llun ya nes, de pren dre de ter mi -

nats pro duc tes far mac èu tics, es ti guin o

no in clo sos en la cèle bre “llis ta”, però al

ma teix temps, hom l’ha de pre ve nir so -

bre el risc que su po sa el ma teix es port en 

l’al ta com pe ti ció i, per tant, ofe rir-li els

mit jans tècnics i cien tí fics que sal va -

guar din la seva sa lut. Estic ple na ment

con ven çut que si es res pec tes sin aques -

tes nor mes, o al tres de si mi lars, es tal via -

ríem san cions, di ners i rius de tin ta. No

pre tenc jus ti fi car, o mi llor, de fen sar el

do pat ge, però es tic en con tra del dra ma -

tis me que hom ha pro vo cat en el seu en -

torn. No con ver tim l’es port en una pel·lí -

cu la de bons i do lents i dei xem que l’es -

por tis ta si gui, en úl ti ma instància, qui

re but gi a tra vés del seu pro pi rao na ment

i vo lun tat tot el que pu gui per ju di car la

seva sa lut.

Importància del con trol del do pat ge

§ JOR DI SE GU RA NO GUE RA
La bo ra to ri Anti do pat ge, Uni tat de Far ma co lo gia, 
Insti tut Mu ni ci pal d’Inves ti ga ció Mèdi ca IMIM-UPF, Bar ce lo na.
Co mis sió Mèdi ca del Co mitè Olím pic Inter na cio nal COI, Lau sa na

L’es port s’ha con ver tit, en el món ac tual,

en una pràcti ca de sen vo lu pa da per una

part im por tant de la so cie tat. Aquell que

no prac ti ca l’es port di rec ta ment, so vint hi 

és afi cio nat mit jan çant la con tem pla ció

dels es de ve ni ments es por tius des de la

co mo di tat de la llar, a tra vés de la te le vi -

sió o d’al tres mit jans de co mu ni ca ció.

Una part sub stan cial d’a ques ta po bla ció

que prac ti ca o s’a fec cio na a l’es port és

jove, és a dir, es tro ba en una fran ja

 d’edat en què la iden ti fi ca ció amb les per -

so nes pú bli ques amb èxit in flueix de ci si -

va ment en la for ma ció d’o pi nió i po si cio -

na ment da vant te mes pos te rior ment re -

lle vants de la vida. L’es por tis ta d’e lit

 representa un dels ca sos clars d’in fluèn -

cia me dià ti ca so bre la jo ven tut, i és en

aquest con text on la ne ces si tat de triom -

far, sen se re có rrer a en ganys o ar gú cies,

pren tot el seu sen tit.
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És sa but que un dels mit jans més efi ca -

ços per mo di fi car el ren di ment es por tiu és 

a tra vés de l’ad mi nis tra ció de me di ca -

ments o dro gues que al te ren l’es tat

d’ànim i les ca pa ci tats fí si ques de l’es por -

tis ta, co ne gut co mu na ment com a do pat -

ge. Tan ma teix, els me di ca ments s’han

creat per gua rir ma lal ties i el seu ús in dis -

cri mi nat pot con duir a greus pro ble mes

de sa lut, car no exis teix cap prin ci pi des -

pro veït d’e fec tes in de sit ja bles. El pos si ble 

mis sat ge d’un ús in dis cri mi nat de me di -

ca ments en l’es port per ob te nir un aug -

ment del ren di ment, in ne ces sa ri te rap èu -

ti ca ment, en tra cla ra ment en con flic te

amb els mis sat ges d’un ús li mi tat i su per -

vi sat de me di ca ments en la so cie tat, en la 

qual, la re cep ta de fàrmacs es troba

subjecta a normes i límits ben definits,

basats en la deontologia mèdica i far -

macèutica.

Les da des de què es dis po sa quant a

l’ús de me di ca ments en l’es port, sen se

jus ti fi ca ció, quan no exis tia el con trol

del do pat ge, o aquest no era gai re efec -

tiu, són im pres sio nants. Re cor dem l’al -

tís sim ús d’es ti mu lants en al guns es -

ports, com ara el ci clis me, a mit jan de

la se go na mei tat del se gle pas sat o l’ús

d’es te roi des ana bo lit zants, a l’Alema -

nya de l’est, en les dèca des se güents.

Quan el de sen vo lu pa ment de la tec no lo -

gia per met, avui dia, in ves ti gar l’ús so -

fis ti cat d’hor mo nes com l’e ri tro poe ti na,

te nim una al tra ve ga da la im pres sió

que, en absència de con trol efec tiu, es -

ta ríem da vant d’u na ex pan sió ex po nen -

cial del seu abús.

El con trol del do pat ge per met de man te -

nir un equi li bri re la ti va ment es ta ble, de

ma ne ra que, en ca ra que el do pat ge en

l’es port ac tual exis teix, la seva incidèn -

cia no és tan alta com al guns alar mis tes

de sit gen as sen ya lar. El per cen tat ge, pro -

per al 2 %, d’anà li sis que re sul ten po si ti -

ves es tro ba pos si ble ment por sota, però

no més lleu ge ra ment, de la in cidè ncia

real en tre els es por tis tes ac tuals. Aquest

per cen tat ge, tot i no ser menysprea ble,

in di ca que la ma jor part d’es por tis tes

com pe tei xen ne ta ment i així ha de ser

per ce but. Per què el con trol del do pat ge

si gui efec tiu, ha de ser fia ble i comp tar

amb la con fian ça de la so cie tat. Això fou

re co ne gut, des de fa molts anys, pel Co -

mitè Olím pic Inter na cio nal, a tra vés de

la seva Co mis sió Mèdi ca i del seu sis te -

ma d’a cre di ta ció de la bo ra to ris. Com a

res pon sa ble del fun cio na ment d’a quest

sis te ma, des de l’any 1985, en qua li tat

de Se cre ta ri de la seva Sub co mis sió de

Bio quí mi ca i Do pat ge, puc afir mar que la 

fia bi li tat dels la bo ra to ris acre di tats és

ex cel·lent i pos si ble ment su pe rior a la

d’al tres cen tres, els re sul tats dels quals

te nen con se qüèn cies més re lle vants per

al sub jec te ana lit zat, com ara al gu nes

apli ca cions fo ren ses i clí ni ques. Tan ma -

teix, els cien tí fics dels la bo ra to ris an ti do -

pat ge són per so nes poc in cli na des a va -

na glo riar-se dels seus re sul tats i d’a cu dir 

als mit jans de co mu ni ca ció per ma ni fes -

tar les se ves opi nions, a part d’es tar sot -

me sos a un es tric te codi ètic que els im -

pe deix d’o pi nar pú bli ca ment so bre ca sos 

es pe cí fics. En aquest sen tit, so vint tro ba

un ressò me dià tic su pe rior un es por tis ta

afec tat que ma ni fes ta que la cul pa és de

les màqui nes i que els la bo ra to ris no

 funcionen co rrec ta ment. No més quan

les con traanà li sis i d’al tres evidè ncies

anul·len aquests ar gu ments, que da va lo -

rat de gu da ment el tre ball dels la bo ra to -

ris. Això és im por tant, per què les con se -

qüèn cies d’un re sul tat po si tiu po den ser

molt greus per la a ca rre ra d’un es por tis -

ta. Així, la ma tei xa ob ten ció de la mos tra 

d’o ri na o de sang ha d’o fe rir la màxi -

ma fia bi li tat. Cal as se gu rar-se, mal grat

una cer ta in tru sió en la in ti mi tat de l’es -

por tis ta, que la mos tra que s’a na lit za li

per tany i que no pot ha ver es tat ma ni pu -

la da per nin gú per no crear so bre ell, o

ella, una fal sa acu sa ció.

Cal re con èi xer, a més a més, que la tas ca

de con trol del do pat ge ne ces si ta de fons

im por tants i de su port clar a la in ves ti ga -

ció. No és ad mis si ble que no més hi hagi

su port a la in ves ti ga ció en con trol an ti do -

pat ge quan ens apro pem a uns Jocs Olím -

pics i que, uns anys més tard, aques ta

aju da de sa pa re gui de qual se vol llis ta

de prio ri tats. La men ta ble ment, no cal

anar-se’n a d’al tres paï sos per ve ri fi car

aques ta evidè ncia, es pe cial ment des prés

de Bar ce lo na’92, quan la in ves ti ga ció so -

bre es port va pas sar, gra dual ment, de ser

un tema prio ri ta ri en els pro gra mes na cio -

nals d’in ves ti ga ció a ser com par ti da amb

la sa lut, en una pri me ra eta pa pos te rior; a 

ser un sub a par tat d’a que lla, en una sego -

na etapa, i a desaparèixer pràcti cament

de les prioritats, a hores d’ara.

El do pat ge en l’es port no es tro ba al mar -

ge del con sum de dro gues en la so cie tat.

Tan ma teix, és im por tant ado nar-se que

les cau ses i con se qüèn cies són, so vint,

molt di fe rents. El dro goad dic te pot ser

con si de rat com un ma lalt o com un mar -

gi nat, però l’es por tis ta que es dopa no

acos tu ma a ser cap d’a ques tes dues

 coses. La dro gaad dic ció com por ta im -

pac tes so cials re la cio nats, so vint, amb la 

se gu re tat ciu ta da na o la de lin qüèn cia.

L’es por tis ta que es dopa re pre sen ta, nor -

mal ment, una op ció in di vi dual per ob te -

nir un be ne fi ci de ter mi nat, l’im pac te del

qual l’a fec ta a ell ma teix i a l’or gull d’uns

co lors o ban de res dels afi cio nats es por -

tius. Sen se pre jut jar, en cada si tua ció,

quin fe no men és més greu, creiem que

s’ha de do nar un trac ta ment di fe ren ciat

a la dro gaad dic ció i al do pat ge. So vint,

els mit jans de co mu ni ca ció pre sen ten

tots dos pro ble mes com si fos un de sol i

po sen els sub jec tes amb ad di ció a les

dro gues de ca rrer i els at le tes que oca sio -

nal ment es do pen, en un ma teix sac i

amb si mi lars con se qüèn cies. Mal grat

l’alt im pac te me dià tic dels ca sos de do -

pat ge d’at le tes de re nom in ter na cio nal,

cal con tex tua lit zar cada si tua ció i do nar

la im portància que es me reix, ni més ni

menys, a l’a bús de dro gues en l’es port.

La dra ma tit za ció ex ces si va pot oca sio nar 

per cep cions dis tor sio na des, in jus tes i

con tra pro duents.
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Sense voler entrar en una polèmica…

Comen ta ri a l’ar ti cle del Dr. Se gu ra

§ JESÚS GALILEA MUÑOZ

Sen se vo ler en trar en una polè mi ca que

po dria fer-se ines go ta ble –opi nió que veig 

que és com par ti da pel Dr. Se gu ra, que

de fuig tot en fron ta ment dialè ctic–, sí que

crec que tant el meu es crit an te rior com la 

res pos ta del Dr. Se gu ra me rei xen un se -

guit de pun tua lit za cions so bre el tema,

sem pre de sa gra da ble, del dopatge en

l’esport.

Estic d’a cord que l’es por tis ta d’e lit su po -

sa, o pot su po sar, un mo del de re ferè ncia

per a una part de la so cie tat, però no pas

més que el de tan ta per so na pú bli ca a la

qual, a jut jar per les se ves con duc tes,

tant se li’n dóna de ser vir d’e xem ple o no.

Si el meu pri mer es crit pe ca va d’utò pic,

què di rem so bre l’e xem pla ri tat, en un mo -

del de so cie tat com la que ens toca viu re?

En da rrer ter me, si l’es por tis ta re co rre a

mèto des ar ti fi cials ho fa per ser mi llor en

l’àmbit de la seva ac ti vi tat i, so bre tot, no

per ju di ca ningú; si de cas, només es

perjudica ell mateix.

No dub to en ab so lut de la pro fes sio na li tat 

dels res pon sa bles tècnics del con trol an ti -

do pat ge. Vull creu re que en les se ves de -

ci sions no in fluei xen gens pres sions d’al -

tri, que sí que ho fan so bre al tres àmbits

de l’es port molt més de li cats i d’e fec tes

més no cius que no pas el fet que co men -

tem. Tam bé es tic con ven çut de la fia bi li -

tat dels mèto des ana lí tics i de la qua li tat

de l’u ti llat ge clí nic de què es tan do tats els 

la bo ra to ris, acre di tats o no. Tan ma teix,

no veig cla res cer tes de sig na cions o cer -

tes ex clu sions. Sen se anar més lluny, i

per do nin els lec tors que m’a llun yi del

tema prin ci pal, el la bo ra to ri de l’Insti tut

Mu ni ci pal d’Inves ti ga ció Mèdi ca, que di -

ri geix el Dr. Se gu ra, és cen tre de referèn -

cia amb carà cter mun dial, ex cep te per al

nos tre país: les ana lí ti ques rea lit za des en

te rri to ri es pan yol han d’és ser re me ses,

for ço sa ment, al la bo ra to ri del Con sell Su -

pe rior d’Esports, en tre d’al tres raons, en

què no entro, perquè aquestes ana lí -

tiques són gratuïtes, en estar finançat el

laboratori esmentat pels pressupostos de

l’Estat.

Tor nant al tema ob jec te d’o pi nió, xi fra el

Dr. Se gu ra el per cen tat ge d’anà li sis po si -

ti ves en un 2 %, xi fra que –coin ci dei xo

amb ell–, és real ment bai xa, atès el nom -

bre d’es por tis tes en com pe ti ció. És pos si -

ble que aquests bai xos per cen tat ges de

po si ti vi tat si guin de guts al con trol que

s’e xer ceix, però tam bé es con tro len els ni -

vells d’al coholè mia, o l’ex cés de ve lo ci tat, 

en con duc tors i tan ma teix, els per cen tat -

ges con ti nuen es sent alar mants. Per què

no hem de creu re en l’ho nes te dat de la

gran ma jo ria d’es por tis tes? Per què hem

de pen sar que en ge ne ral de lin quei xen?

Efec ti va ment, com molt bé as sen ya la el

Dr. Se gu ra, són els mit jans de co mu ni ca -

ció els que, so vint, de sor bi ten la qües tió,

tot mag ni fi cant un fet aï llat. Tam bé crec

–com de nun cia va en el meu pri mer es -

crit–, que els agents res pon sa bles de la

pre sa de mos tres i els seus col·la bo ra dors 

po li cials ac tuen, en molts ca sos, en el lí -

mit del que és per mis si ble èti ca ment i, és

més, diria que legalment. Allò de pre -

meditació, traïdoria i nocturnitat, pren en

aquests casos una feridora realitat.

Con vinc amb el Dr. Se gu ra que és la pro -

xi mi tat d’uns Jocs Olím pics el que mou

el su port fi nan cer a la in ves ti ga ció, però

no no més pel con trol del do pat ge, sinó

per una cosa més im por tant com ho és

la in ves ti ga ció en fi sio lo gia de l’es forç

 esportiu i el con trol dels es por tis tes.

 S’avançaria molt en aquest as pec te si els 

la bo ra to ris acre di tats per al con trol an ti -

do pat ge ser vis sin tam bé per a la in ves ti -

ga ció en al tres camps –per a mi, de ma -

jor in terès. Algu na cosa sem blant es va

in ten tar fa anys, abans dels JJOO de

Bar ce lo na, per part del ma teix Dr. Se gu -

ra i per mi ma teix, però el pos si ble con -

ve ni en tre admi nistracions va tor nar-se

ai gua poll.

Em re fe ria tam bé, en el meu pri mer es -

crit, a les exigè ncies de ren di ment i la

pres sió so cial a què es veuen sot me sos

els es por tis tes d’al ta com pe ti ció. No em

can sa ré d’in sis tir que el rit me i la in ten si -

tat amb què se’ls obli ga a com pe tir su po -

sen, per si sols, una cau sa pri me ra i prin -

ci pal de greus tras torns org ànics i psí -

quics. Aquests ca len da ris de com pe ti ció,

fets per co brir la in sa cia ble vo ra ci tat

d’em pre ses mer can tils, de pres su pos tos

ei xe le brats dels clubs o d’ab surds or gulls

na cio nals, són cau sa determinant de

moltes de les irregularitats que embruten

l’esport.

Amb qui na for ça mo ral con dem na rem

algú que veu com a úni ca sor ti da pro fes -

sio nal l’es port, i que per arri bar a triom -

far-hi, tant per sa tis fer el seu ego com per

as se gu rar el seu fu tur, ha de vèncer pres -

sions in su por ta bles i exigè ncies sen se lí -

mits, i que sap, o li ho han dit, que pre -

nent el que si gui pot su pe rar-les? És més,

com con dem na rem algú que, en la ma jo -

ria d’o ca sions, ig no ra quin és el pro duc te

far mac èu tic que li ad mi nis tra qui si gui?

Si guem jus tos, doncs. Hu ma nit zem la

com pe ti ció, do nem més va lor al carà cter

lú dic de l’es port que no pas a l’es pe cu la -

tiu, pre miem i do nem mit jans a aquells

tècnics de tots els àmbits –es por tiu i cien -

tí fic– que en tre nen i as ses so ren els es por -

tis tes, amb un lema d’exigència personal: 

millorar-ne el rendiment, tot protegint-ne

la salut.

Dei xem-nos de dis qui si cions èti ques i de

dra ma tit za cions sen se cau sa i tin guem

cura de la sa lut dels es por tis tes; i es co -

llim el camí d’un es port menys triom fa lis -

ta i més humà.
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