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L'esport és, a més de moltes altres coses, una activitat on I'home
l'home
explora els seus límits.
límits, Alllarg
Alllargde
història de l'esport
l'home ha
de la historia
I'esport I'home
anat descobrint els mecanismes de la seva adaptació a I'esfor~
l'esforç fíf¡sic i augmentant contínuament el seu lendimenl.
rendiment.
I'article es descriuen els mecanismes i principis que afecten el
A l'article
huma ji en que
cos humà
què es basa I'entrenament
l'entrenament esportiu. D'aquesta
anàlisi
vies
lan servir per millorar
analisi es conclou que les dues vi
es que es fan
el rendiment es basen en la millora contínua d'aquests dos as-

pectes:
t'en• La curosa dosificació de la intensitat i el volum de I'entrenament.
maxim de mitjans legals de recuperació possibles.
• Posar el màxim
També
Tambê s'analitza I'evolució
l'evolució que ha sofert el calendari esportiu i
com s'ha incrementat.
incrementat, tant el nombre de competicions, com la
records. Aquest fenomen és molt més evident
pressió per obtenir rècords.
més difusió tenen i que més mitjans econoen els esports que mès
económics mouen.
mouen,
Ellenomen
El fenomen del dopatge no és nou, ni de bon tros, ès
és tan antic
Pero l'increment
I'increment de les competicions i
com el mateix esport. Però
I'exigencia de records
l'exigència
rècords unit a les grans quantitats de diners i de
deis resultats, situa l'esportista
I'esportista davant
reconeixement social dels
d'una pressió que pot incrementar les possibilitats d'optar per
*" El conlingut
contingut d'aquest
article va 5ef
ser exposat en una C0l11erènda
conferencia amb el mateix
titol
o'aquest ¡ut,cle
malei. tilol
de Ie.
les "Jornades Cientifiques
I'IEC (Institut
Catalans). Els
Còenlifiques de l'IEC
(lnslitul d'Estudis Calal.ns).
[Is Iímits
límits de
dins oe
I'esport. El
doping del
celebrades els d.e.
dies 17 iI 18 de juny
1'e.pcl(1.
E1llopin&
oel dopatge"
clopol&e" celebfades
iuny de 1999.

una tercera via no legal per augmentar el
seu rendiment: el dopatge. Però si el mateil( esport vol continuar mantenint la
seva essència i no canviar per ser quelcom moll diferent a ell mateix (una mena
de competició de substàncies quimi.
ques), cal establir els mecanismes que
puguin ajudar a fer que aquesta espiral
de necessitats no faci que el dopatge
guanyi la partida. AI text s'exposen un seguit de consideracions i propostes que
van en aquesta línia.
Finalment, una idea que és important i
que s'ha de repetir fins a la sacietat és que
és perfectament possible rendir al màxim
nivell sense dopar-se. Potser no tantes vegades, ni tan sovint ni tan aviat com es demana actualment en alguns esports, però
moltes de les medalles actuals s'acon·
segueixen sense haver de recórrer al dopatge.

es podia augmentar. llavors va començar
la cursa per la qualitat, i l'entrenament es

El cos humà 1 els processos
d'entrenament

va tecnologilzar molt més, dosificant amb
cura els volums i les intensitats. I aquest
procés continua imparable en una història
que sempre ha estat apassionant.

l'adaptació del cos humà a les càrregues
fisiques, i aquesta adaptació segueix el
·Principi de sobrecompensació· (Mat-

l'entrenament passa ineludiblement per

D'allra banda, si observem l'esport des
d'una vessant social podem comprovar
que es tracta d'un ~invent· elitista de les

veeev. 1980; Platonov, 1988; Man00,1991), basat en els processos d'estrès

classes alies angleses (en la seva versió
actual) el qual ha esdevingut un fenomen

dríem fer una definició amb una finalitat
entenedora si diem que es dóna quan un
organisme rep un estímul físic que altera
la seva homeostasi o equilibri, llavors es
genera una reacció en el cos humà que
tendeil( a recuperar el seu equilibri, i a
preparar-lo per un altre estfmul amb una

definits per selye (1984), i del qual p0-

social de primer ordre; i amb un increment en la seva importància que sembla
no tenir fi.
Ens detindrem, dins d'aquesta exposició,
en primer lloc una estona en el component humà d'aquesta evolució: en
l'esportista i la seva capacitat d'adaptació
a l'esforç, per passar desprès als aspectes
socials.

capacitat de resposta augmentada.
Una acumulació d'estimulacions i de recuperacions adient i ben dosilicada és
l'essència de l'entrenament, perquè si

F~l.

Introducció
l'esport és, a més de moltes altres coses,
una activitat on l'home explora continuament els seus límits. Sembla com si la humanitat no en tingués mai prou amb el

,

seu nivell de desenvolupament, sinó que
contfnuament s'està esforçant per superar
les lites aconseguides. I aquesta característica de la humanitat precisament forma
una part molt important del que és l'es·
sència de l'esport.
la progressió contfnua del rendiment que
podem observar quan donem una ullada a
la història de l'esport té la seva base en
l'evolució del mateix esportista.
cert

í\

tS

que també existeil(en avenços en els ma·
terials que l'acompanyen en la seva execució, però la major part de l'increment
del rendiment en la majoria dels esports
passa per les persones que el practiquen.
la preparació d'aquests homes i dones,
l'entrenament, és, per tant, la clau d'aquesta millora. En els primers temps de
l'esport, els esportistes practicaven a estones, i la tècnica s'emportava la major
part del temps que hi dedicaven. Després,
el component lisic de l'entrenament va
anar augmentant en importància i les hores d'entrenament van anar pujant, fins
queva arribar un moment en quèel volum
(quantitat) d'entrenament per si mateix no
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senzillament de l'esgotament de l'espor-

filura 2.

tista, n'és, per tant, el principal perill que
s'ha d'evitar.
Demano que em sigui permès un últim
apunt més sobre el procés de l'entre-

Eslfmuts
d'entrer'lamenl

Soorecompensac;6

nament físic. la programació que fa
l'entrenador no és aïllada en el temps,
sinó que tot el procés de càrregues i recuperacions descrit, es prepara d'acord amb
les dates de les competicions. Així, el que

Oescans

Eslfmuls
d'entrenament

es pretén és arribar a un estat màxim de
forma fisica a les competicions més importants. Si existeixen massa competicions esdevé més dificil, i en ocasions és
impossible mantenir un estat de forma
elevat en prou grau com per rendir al
màxim,
Amb totes aquestes consideracions p0dem començar a establir quins són els límits del cos humà. I tal com hem vist, el
límit està en la capacitat de recuperació
fisiològica de l'esportista. Aquesta no és
¡1'limitada, malgrat que continuament
s'estan descobrint maneres més desenvolupades per aprofitar-la més.

Soòreentrenament

Els calendaris
competitius
Per entendre dretament tota la dinàmica
de les competicions, primer hem d'anar a
un altre nivell d'anàlisi, de tipus sociolò-

Descans

gic. Ens trobem que en els darrers anys els
calendaris d'alguns esports s'estan omno és l'adequada es poden produir els
dos fenòmens indesitjables. El primer
seria per defecte, i consistiria a no millorar, perquè no hi ha hagut prou estimu·
lació. El segon seria per excés, i és el
que s'anomena sobreentrenament i que
fa que l'organisme tingui una davallada
perquè no pot suportar l'esforç, atès
que és superior a la capacitat dels
mecanismes de l'organisme per recuperar-se.
Amb el temps i el creixement gairebé
continu del rendiment, així com de
l'increment de la importància dels resul-

sionals ha estat motivada per la finalitat
de millorar els processos d'avaluació
d'aquest rendiment i per facilitar el
màxim possible la recuperació d'aquestes intensitats d'entrenament. l'entrenament encara té molt d'art, però cada
vegada més s'hi va introduint el component científic.
Per tant, i com a conclusió de tot el que
hem exposat fins ara, les claus de l'entrenament actual per augmentar el rendi·
ment físic són aquestes dues vies:
• Curosa dosificació de la intensitat i el
volum de l'entrenament.
• Posar el màxim de mitjans legals de
recuperació possibles,

tats esportius, la tecnologització de
l'esport ha anat en augment. S'ha produïtla incorporació d'equips multidisciplinaris de fisiòlegs, metges, psicòlegs,
preparadors físics, fisioterapeutes, etc.
Aquesta incorporació de diversos profes-
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plint de competicions i aquestes són cada
cop més exigents. Com i en base a quins
criteris s'està produint l'evolució dels ca·
lendaris competitius? Una resposta que
simplifica molt, però que no és per això
gaire llunyana de la realitat, ésque aquest
augment del nombre i la intensitat de les
competicions es dóna exclusivament per
raons i criteris econòmics. Vegem-ne al·
guns exemples.
En els esports d'equip s'està passant
d'un partit setmana! o dos en algunes
èpoques, si existia copa, a jugar dos i
tres partits per setmana i a reduir el
temps de vacances dels jugadors, Això si
no passa res d'estrany: si no, fixem-nos
en la bogeria en qué es va convertir el
calendari de la NBA la temporada passada als Estais Units després de la vaga
de jugadors.

En els esports individuals s'estan augmentant les exigències de participació
als jugadors. En tennis, per exemple,
s'exigeixen més aparicions en torneigs
ATP i WTA; en ciclisme, augmenta el
nombre d'ela pes, es pugen les velocitats
mínimes i es multipliquen els esprints i
les metes volants; es canvien les regles i
minven els temps de recuperació dels
esportistes (voleibol, bàsquet, tennis),
etcètera.
l, finalment, d'una manera general, en
tots els esports s'augmenten el nombre de
competicions i de partits a disputar amb
diversos ~invents~, com ara la disminució
de perfodes de temps entre competicions
{copes ¡ mundials cada dos anys, en lloc
de cada quatre); la creació de noves
(Champions league, Golden league i Golden four) ,de sistemes de competició diferents (play-offs), etc.
l'origen d'aquests canvis ja hem apuntal
que creiem que són els motius econòmics.
les raons en què ens basem per fer aquesta afirmació són:
• Els canvis es produeixen en profusió en
els esports que mouen molts diners; i
en canvi en els que no tenen aquest
caràcter les modificacions i l'increment
de competicions és mínim.
• Els canvis es fan en base a augmentar
l'espectacularitat de la competició per
atraure o mantenir l'atenció dels consu·
midors dels mitjans audiovisuals, per
augmentar també després les vendes
dels productes relacionats amb aquests
esdeveniments.
• No es consulta els esportistes ni els
cientflics de l'esport a l'hora de progra·
mar els canvis.

rècords. Aquesta característica dóna un
plus d'atractiu a les competicions ¡ els
organitzadors ¡ els mitjans de comunica·
ció, per tant, s'esforcen a promoure'n
l'existència. l'experiència ens diu que
l'evolució del rendiment, tant a nivell in·
dividual, com dins de l'àmbit d'un es·
port o especialitat esportiva concrela, lé
un comportament de tipus asintòtic. Es
a dir, al començament els rècords
s'incrementen amb certa facilitat i rapi·
desa, i conforme avança el temps,
aquests increments i velocitats es re·
dueixen cada cop més.
Veiem, doncs, que cada vegada resulta
més difícil aconseguir el rècord, malgrat
que constitueixi un atractiu de l'esport. De
fet, les competicions sense rècords es va·
loren com deslluïdes, o com si hi faltés al·
guna cosa.

• L'esport és tant un producte de consum
com un producte industrial. L'esport és
un producte destinat a un consumidor
massiu ¡ s'utilitza per a la indústria o els
negocis per mitjà d'emissions esportives
i la publicitat que se'n deriva es fa servir
per caplar consumidors. Si afegim que
es tracta d'un producte amb un alractiu
universal I que representa molts dels valors i elements de la vida (diversió, exer·
cici, joc, sexe, violència flsica, negocis,
diners, elc.) tenim un mitjà idoni per
augmentar les vendes de qualsevol producte qu@ s'hi associi.

El producte esport.
el seu Impacte econòmic
I polític I la 5e:"'a repercussió
en els mitjans de comunicació

• El producte esport és inconsistent i im·
previsible i l'encarregat del màrqueting
té poc control sobre els components del
producte.
• Per als mitjans de comunicació,
l'esport 6 igualment tant un producte
pe! se com un mitjà per vendre publi·
citat. P@r fer· nos una idea de la im·
portància de l'esport en els mitjans de

Per acabar d'omplir aquest recorregul pel
calendari competitiu i el seu desenvolupa·
ment ens detindrem un moment en alguns
dels motors que impulsen les competi·
cions esportives avui en dia.

filll~

J.

2,45

Homes

......-.

/ .. ~.,

L'èmfasi en els rècords
A més d'aquesta evolució de les exigències competitives, hi ha un altre parà·
metre que hem de destacar. l'èmfasi
que es posa en la consecució de rècords.
Una bona part de l'atracció de l'esport
rau en la competició en si. la lluita
d'acord amb unes normes per guanyar.
Però l'esport té un altre component que
és molt important lambé en un sentit
simbòlic, ¡ és la consecució de nous

Des d'un punt de vista del màrqueting, el
producte esport lé unes caracteristiques
que el diferencien d'altres productes. No
és aquí el lloc de desenvolupar aquest
tema en profunditat, però en ressaltarem
algunes, seguint Mullin, Hardy i Sutton
(1995) però adaptant el conlingut al tema
que ens ocupa.
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Hem vist que factors de tipus social, com

Fi6un 4.
Difusió mitjana de diaris en 1998 (e~emplars diaris).
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els metges o (es persones que estan al seu
voltant com a

~pobres

innocents" moguls

per "forces" superiors a ells. Són persones
que prenen les seves pròpies decisions ètiques com qualsevol altre mortal. Dins del
món de l'esport hi ha una immensa majoria que decideix continuar el seu camí sense dopatge, o que decideixen abandonar.
Malgrat això, vull destacar com resulta de

Diaris <flnTormacl6 .sponrv.

difícil retreure's davant de promeses enormes de reconeixement social i diners. I
pensem que normalment es tracta de per-

comunicació fixem-nos només en les

cians que es posen en marxa són, recor-

sones molt joves. Què no farlem nosaltres,

dades de difusió de la premsa escrita
(vegeu figura 4).

dem·ho les dues vies:

adults, davant de propostes d'aquest tipus?

• Millorar encara més la dosificació dels
Finalment, ta importància política de

esforços fent un entrenament flsic mi-

l'esport creiem que no cal justificar-la

llor. Això suposa millorar el nivell dels

Les solucions

aquí (El lector pot consultar el text de Ca-

entrenadors, posar més mitjans per a
l'entrenament, augmentar les plantilles

Intentarem ara un assaig de propostes de solucioos marc per al tema del dopatge des de

a través dels mitjans de comunicació. El

dels equips, etc.
• Posar molta més atenció i cura en els

La nostra opinió és que no ens trobem da-

missatge que arriba a l'esportista dels es-

mètodes de recuperació; hàbits de des-

vant d'un problema especialment com-

taments polítics és llavors; els resultats

cans, hidratació, alimentació, saunes ¡

plex en si mateix. La qüestió fonamental

manen.

massatges, relaxació, ajudes ergogèniques

rau en les DECISIONS que s'han de prendre.

Aid, tenim dos fenòmens importants:

permeses, evitar desplaçaments, etc.

Decisions individuals, dels poders pú-

zorla, 1979). Només farem un petit comentari sobre el fet que també es vehicula

la vessant que hem pres en aquest escrit;

blics, dels mitjans de comunicació, etc.
a L'aparició de noves competicions o la

Però sempre ha existit una tercera via,

De tota la societat en suma. És necessari

complexificac¡ó i l'augment de les de-

malgrat que es tracti d'una via no legal: el

optar, i optar amb CLAREDAT.

mandes als esportistes de les ja exis-

dopatge.

tents

Sembla cert que, si tenim per un costat els

Primer: posar·se d'acord d'una vegada i

a La gran importància econòmica i políti·

incentius econòmics tan importants que

tothom que el dopatge s'ha d'eliminar.

ca de l'esport; i l'amplificació que fan

s'estan donant i per un altre l'augment de

(Eliminar els discursos al seu favor i en-

els mitjans de comunicació d'aquestes

les demandes, una sortida fàcil la consti-

tendre l'esport en el seu significat origi-

novetats.

tueix el dopatge. Dopant-me puc mante-

nal). Això vol dir posar-se a favor de

nir-me amb molta més facilitat en un ni·

l'esport de debò i en contra de la recerca

I tot això comença i acaba en necessitats

vell de forma alt i més temps. Bàsica-

de rècords, espectacle, competicions i resultats.

ment, el dopatge funciona disminuint

de rècords a qualsevol preu.
Segon: aconseguir que dopar-se no "surti
a compte". Amb:

dràsticament el temps i l'esforç de t'organisme per fer la recuperació, malgrat que
en ocasions també actua millorant directament el rendiment. El dopatge es no-

La tercera via:
El dopatee

ses, que augmenten el rendiment Vo acce-

Hem repassat fins ara els límits del cos

leren la recuperació i l'adaptació de

dreix de substàncies químiques no perme-

• Investigació i mitjans
• Sancions exemplars.
• Influir en l'opinió pública per demonitzar el dopatge.

humà i les exigències dels calendaris

l'organisme a l'esforç.

L'objectiu ha de ser que es percebi per

competitius.

Per tant, els esportistes que es dopen

part de tothom que ningú està d'acord

Davant de l'augment continu de les de·

cauen en la temptació d'aconseguir un re-

amb la via del dopatge.

mandes que es fan als esportistes i equips

sultat amb uns avantatges Que d'altres no

que participen en competicions, les solu·

tenen.

Tercer: tenir en compte l'opinió dels esportistes, dels tècnics i dels cientlfics de
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l'esport a l'hora de dissenyar i posar en
pràctica totes les mesures contra el dopatge i a favor de l'esport.

Aclariment tlnal en defensa
de l'esportista
Abans de concloure aquest text no vull
deixar de dir quelcom que és molt important per a mi. AI llarg de la meva experiència en el món de l'esport he pogut
conèixer milers d'esportistes i he tingut la
sort de treballar de manera estreta amb
centenars d'ells. D'acord amb aquestes
vivències vull dir que ni l'esport ni ells es
mereixen el que està passant respecte el
tema del dopatge. La immensa majoria
de les persones que fan esport, fins i tot
d'alt rendiment, estan nets. No juguen
amb el dopatge i fan esport per moltes
més raons que les pures econòmiques.

l'esport ens ha donat a tots, als esportis-
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ANNEX: El dopatge a l'esport
Declaració de la posició del Centre d'Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat del Vallès, Barcelona. Novembre de 1998.

El CAR de Sant Cugat del Vallès sempre lla tingut una postura clara de rebuig del dopatge al
món de l'esport. El dopatge és un dels pitjors
mals de la pràctica esportiva actual. A mesure
que augmenta la importància social de l'esport ¡
del seu consum com a espectacle. sembla que
la incidència d'aquest lenomen del dopatge va
crei~ent paral·lelament.
E~istei~en dues e~19èncle$, que entenem com
a fonamentals, que s'han de complir en la participació esportiva:
• Que la competició sigui neta I justa
• Que no posi en perill ta salut dels esportistes
Els esportistes que utilitzen substàncies prohIbides estan estaIant per aconseguir un avantatge
competitiu il,legitim, A més, e~isteix evidència
suficient dels efectes negatius que el consum de
moltes de les substàncies incloses en les llistes
de substàncies dopants poden tenir en la salut.
tant psicològics com Hsics.
Entenem igualment que e~istei~en algunes característiques que impedeixen o fan molt difícil
l'eradicació del fenomen del dopatge en l'esport:
t. L'augment del nombre de competicions
mes enllà del que pot suportar l'organisme
humà.
2. L'èmlasi que es posa a tots els nivells en la
necessitat de batle rècords conHnuament.
3. Les diferències de normes entle federacions, institucions, esports i paisos.
4. La Insuficient investigació perestar al dia en
la detecció dels \lltims productes dopants,
5. Els Insulicients controls per sorpresa (en
l'entrenament) que es lan en l'actualitat.
6. la inexistència de conseqüències negati·
ves per a aquells que encoratgen o plopor·
cionen les substàncies dopants a l'espor·
tista.
7, La insuficient velocitat d'adaptació als c0neixements actuals de les IIlstes de substàncies dopants oHcials, lenomen que per'
meties critiques a algunes substàncies o e
algunes dosis, i que pot generar l'opinió que
totes les llistes són inexactes.
8, La creença general en el món de l'esport ¡
en l'opinió publica que, en realitat, dopar-se
no té conseqüències negatives, o que, si
més no, són mini mes en comparació amb
els benelicis potencials que se'n deriven,
9. L'ocultisme i l'evitació que es la d'aquest
tema en tots els nivells de l'esport. Aquest
"maleítisme" I la manca d'intormació, pro-
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polcionen un brou de cultiu apropiat per a
aquells que volerl difondre el missatge a favor del dopatge.
10. La promesa que incklu l'us de substàncies
dopants d'acceleral amb relativa lacilitat la
millora del rendiment. Ai~O pot ser més clar
en esportistes o paisos amb menys mitjans
per entrenar o amb menys coneixements
actuamzats sobre l'entrenament.
Davant de totes aquestes circumstàncies, proposem un seguil de mesures adreçades a eliminar aquests obstacles en la lluita contra el dopatge:
1. Compromls de tots els comitès organitzadors de competicions esportives i da les institucions de les quals puguin dependre,
d'implicar·se en .'estooi de tots els calendaris competitius, amb l'ajut d'experts, per tal
que pllguin ser assumits per qualsevol esportista sense necessitat d'haver de recórrer al dopatge. L'objectiu hauria de ser
aconseguir que no sigui necessari dopar-se
per assolir el rendiment i els diners associats a aquestes competicions.
2. Compromfs general de tots els estaments
esportius i dels mitjans da comunicació,
d'alavorir vajOf'$ com la competició i la supe·
ració individual per davant da la recerca de
rècordS a qualsevot preu.
3. Unilicació de normes i reglaments sobre el
dopatge a nivell mundial per part de toles
las faderacions, institucions, esports i pai'
sos. Pel que fa a aquest punt, emenem
que el Comitè Qilmpic Intemacional és
l'organisme que millor pot aconseguir
aquesta uni!icació de criteris amb el be·
neplàcit de tots los parsos i estaments es·
portius. Això haurà d'anar unit a legisla·
cions en tots els paisos que no dei~in dubtes sobre l'existència de conseqilències
negatives esportives i legals, prou dures i
e~emplaritzants per a qui es dopa i per a
aquells que ho fomenten o en són còmplices.
4. Aconseguir dedicar prou Ions econòmics
per a la investigació en els mètodes de de·
tecció dals últims Omés nous productes dopants.
5. Augmentar al nombre de COf'ltrols per sor'
presa (en l'entrenament); iqueaquestscon·
trols siguin obligatO/Ís per a lots els espor·
tistes.
6. Establir sar>eions e~emplaritzanls per a tots
aquells qua encoratgan o proporcionen les
substàncies dopants a l'esportista.

7. Arribar a definicions de dopatge
operatives i clares, aixf com a
continguts de les llistes adaptats
al conei~ement més actualitzat
sobre els electes de dites subs·
tàncies.
8_ Realitzar campanyes d'inlormació
que posin clarament de manifest
les conseqüències negatives del
dopatge. Paral·lelament s'hauran
de 'inançar investigacions que permetin recollir aquesta Inlormació,
la qual està curosement amagada.
l, a més a més, les sancions que
seguai~in a cada cas detectat hauran de ser prou dures per tal que,
unides als controls més nombrosos i exactes de què s'ha parlat
més amunt, es pugui eliminar
aquesta creença consistent a pen·
sar que "dopar·se SUrf a compte",
9, Inlormaclóàmplia a tots els nivells,
des del món de l'esport fins a
l'opinió p\lblica en general, dels
aspectes ètics i de salut relacionats amb el dopatge. Aquesta inlormació ha de ser especialment
curosa en les etapes de lormació
dels Joves esportistes. Ja a la ini·
ciació esportiva, s'ha d'incloure
des d'un principi l'educació en con·
ceptes ètics clars sobre el dopatge.
10. Ajudes clares i decidides en la tormació I en els mitjans d'entle·
nament de tots els paisos per equi·
librar els coneixements sobre
l'entrenament i pal·llar aquesta necessitat d'aconseguir "fer sal,s en
el bull".
D'acord amb aquesta exposició, tot
l'equip tècnic i humà del CAR de Sant
Cugat del Vallès reafirma el seu com·
promis per aconseguIr millorar el
rendiment dels esportistes de mane·
ra legal i salvaguardant la seva salut,
i es compromet a fer tot el que estigui
al seu abast per eliminar l'us del do·
patge a l'esport. La declaració ple·
sant n'és una mostra, i recomana a
tots aquells que estiguin relacionats
amb l'esport que prenguin totes les
mesures preventives possibles per
aconseguIr eliminar el dopatge an
l'esport i en l'activitallisica arleu del
món.

