
 
                                                                           Centre de Documentació  i Experimentació en Ciències 

 1 

 

QUÈ ESTÀ MALAMENT DEL DOPPING I DELS SUPLEMENTS 
ALIMENTARIS A L'ESPORT? 

 

 

 

 

 

 

 

El positiu per EPO de Roberto Heras 
va tenir lloc el 16 de setembre, 
després de la contrarellotge entre 
Guadalajara i Alcalá de Henares. El 
cap de files del Liberty Seguros va 
quedar segon, darrere de Rubén 
Plaza. Aquesta va ser la penúltima 
etapa de la Vuelta, que el ciclista de 
Béjar va guanyar amb autoritat. Era 
la seva quarta victòria a la ronda 
espanyola, ja que també havia 
guanyat les tres anteriors.  

L'anàlisi es va fer al laboratori oficial del Consell Superior d'Esports, a Madrid, i, per 
seguretat, es va repetir a París i a Lausana. A l'espera de la contraanàlisi, prevista 
pel dia 21 d'aquest mes, l'equip de Manolo Sáiz ha suspès Heras de feina i sou, tot i 
que ell assegura que és innocent. En cas de confirmar-se el dopatge, podria ser 
desposseït del títol i castigat amb dos anys de sanció. El guanyador de la Vuelta del 
2005 passaria a ser Denis Mentxov. 

Aitor González, de l'Euskaltel, també va donar positiu en l'última edició de la Vuelta. 
En la del 2004, va ser Santi Pérez, del Phonak, qui va perdre la segona posició per 
dopatge. Un altre cas rellevant és el d'Ángel Arroyo, a qui es va retirar la victòria a 
la Vuelta del 82. 

Lance Armstrong, que va tenir Heras de gregari en l'equip US Postal del 2001 al 
2003, és un altre dels ciclistes amenaçats pel dopatge. El diari "L'Équipe" va aportar 
proves per demostrar que el nord-americà va consumir EPO en el Tour del 99, però 
ell continua negant-ho amb rotunditat. 

 

Font: http://www.esportiu.cat/2005/11/08/roberto-heras-pot-perdre-la-vuelta-per-culpa-del-positiu-per-epo/ 
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Durant els Jocs Olímpics de Seül, el 1988, Ben Johnson va guanyar la medalla 
d'or dels 100 m, fent un nou rècord del món, però va haver de tornar la 
medalla tres dies després quan va donar positiu en un test d'esteroides 
anabolitzants. La Federació Internacional d'Atletisme li va imposar una sanció 
de per vida quan el 1993 va donar positiu per drogues. 

Després dels Jocs de Seül el govern canadenc va establir una Comissió Reial 
per investigar les drogues en l'esport. Durant la investigació els entrenadors i 
els atletes van admetre que al menys un 40% dels atletes utilitzaven drogues, 
i potser la proporció arribava al 80%. 

Els titulars a la premsa com el que hi ha més a dalt son absolutament familiars 
ara. Molt temps i diner s'inverteixen per fer complir les prohibicions de doping 
en l'esport. 

Actualment fins i tot s'obren perspectives en quant hi ha nova línia de recerca 
que basada en la teràpia gènica, com a via de millorar el rendiment dels 
esportistes (mireu el vídeo de youtube que teniu a l'apartat de webs). 

Els que s'oposen a l'ús de drogues en l'esport diuen que l'esport es basa en la 
competició i la millora de les habilitats i que prenent substàncies prohibides 
s'enganya i es va en contra de l'ètica de l'esport i el joc net.  

Alguns diuen que certs mètodes legals també poden portar a la injustícia. Per 
exemple, la disponibilitat de bones instal·lacions esportives, fisioterapeutes 
esportius i de psicòlegs especialitzats ve determinada pel seu cost econòmic i 
per tant per la geografia. Els atletes que representen països desenvolupats 
poden tenir totes aquestes avantatges, al contrari que els dels països menys 
rics. 

En el següent programa de la televisió trobareu informació i explicacions 
d'aquesta problemàtica. 

 

 

 
D'altra banda, El Comitè Olímpic Internacional (COI) ha donat algunes raons 
per establir una llista de drogues prohibides: "Considerant que l'ús d'agents 
dopants en l'esport és perjudicial per la salut i contrari a l'ètica de l'esport, i 
que és necessari protegir la salut física i espiritual dels atletes, dels valors 
del joc i de la competició justa, de la integritat i la unitat de l'esport, i dels 
drets dels que hi participen en qualsevol nivell ...".  

A partir de tots aquests antecedents, us proposem ara que fem recerca i 
debat al voltant del món de l'esport i del dopatge. 

Para todos la 2 - Debate: El dopaje 

rtve.es 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/television/para-todos-2-debates-dopaje/727912/?modl=COMTS
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Desenvolupament de l'activitat 

Per treballar us organitzareu en grups virtuals per participar en els fòrums que 
us proposem. A cada debat trobareu en primer lloc uns sèrie de personatges 
que us repartireu en el vostre grup, de manera que les vostres aportacions en 
els fòrums els desenvolupeu d'acord al personatge que hagueu triat. 

També trobareu les qüestions que us proposem pels debats i unes pàgines web 
adients per obtenir informació per desenvolupar el personatge. Us proposem 
els següents debats. 

 

DEBAT 1: "Dopatge a l'esport d'elit" 

 
Els personatges: 

 President d'una empresa internacional que esponsoritza un esportista 
de fórmula 1 / o bé un ciclista d'elit. 

 Esportista d'elit de formula 1/ o d'una casa comercial que representa el 
ciclista. 

 Empresa farmacèutica. 
 Metge especialitzat en medicina esportiva. 
 Representant de l'Agència Mundial Antidopatge (AMA). 

 
Si voleu podeu substituir la empresa farmacèutica per un psicòleg esportiu, o 

fins i tot cap dels dos per ajustar el nombre de rols a 4 alumnes del grup. 
 

 
Preguntes del debat: 

1. És possible un esport d'elit sense el consum de substàncies dopants? 

2. Qui ha de decidir el consum de substàncies dopants en els esportistes 
d'elit? 

 
 
Webs de consulta pel debat: 

 

 
El dopaje en preguntas y respuestas 

Fundación Miguel Indurain 

http://deportelimpio.fundacionmiguelindurain.com/documentobase/documento.cfm?navUID=7926B41D-BCD1-C097-AC77F46437600414&uid=722331EA-19B9-FA8E-ACEBF667D6675B16
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DEBAT 2: Beneficis i perjudicis l'esport en els esportistes de competició 

 

En aquest debat haureu de tenir present que l'esport de competició 
generalment comporta un sobreesforç que pot produir lesions en músculs, 
óssos, tendons, cor, entre d'altres parts del cos, i deixar seqüeles per tota la 
vida, i fins i tot escurçar-la com passa quan les cèl·lules cardíaques 
degeneren,i produeixen la mort sobtada d'un esportista. 

Malgrat tot això, són coneguts per tothom els beneficis que l'esport ofereix a 
les persones, com ho evidencien, en especial, algunes recerques que fan 
referència als estils de vida més saludables dels esportistes, els quals 
generalment no fumen, o consumeixen menys alcohol, o tenen un control de 
la dieta més gran. 

Curiosament, si pensem en l'origen i evolució de l'espècie humana, ens 
adonarem que el nostre cos no presenta òrgans especials que ens preparin per 
la competició física, en canvi per desenvolupar aquesta capacitat els 
esportistes han de treballar a fons la seva musculatura, articulacions, etc. 

 

 

Medication Use in Athletes Selected for Doping at the Sydney Olympics (2000) 

Clinical Journal of Sport Medicine 

Controles antidopping en la Fórmula 1 

formulaf1.es 

La Terapía Génica y las Olimpíadas 

Ecoportal.net 
F1 Sponsors 

Sporting99.com 

"La presión y la angustia son más intensas en un deportista", coinciden 
especialistas sobre Enke 

Perfil.com 

Vídeo. Teràpia gènica 

 

http://journals.lww.com/cjsportsmed/pages/articleviewer.aspx?year=2003&issue=01000&article=00007&type=abstract
http://www.formulaf1.es/3138/controles-antidoping-en-la-formula-1/
http://www.ecoportal.net/content/view/full/33292
http://formula1.sporting99.com/about-formula-one/sponsors.html
http://www.perfil.com/contenidos/2009/11/11/noticia_0018.html
http://www.perfil.com/contenidos/2009/11/11/noticia_0018.html
http://www.youtube.com/v/XQfadBkJlCc
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Finalment haureu de pensar en que el món de l'esport d'èlit està envoltat 
d'una gran diversitat d'interessos de marketing que pressionen als esportistes, 
alguns dels quals acaben utilitzant substàncies dopants per poder aconseguir 
els seus records. 

 
Què en penseu vosaltres? 

 
Els personatges: 

 Metge especialitzat en medicina esportiva. 
 Esportista de competició. 
 President de la federació catalana d'esport. 
 Psicòleg de l'esport. 

 
 
Preguntes del debat: 

1. Creus que es convenient que el cos i la ment dels esportistes de 
competició hagin de suportar les competicions dures a les que es 
sotmeten? 

2. S'hauria de promocionar un tipus d'esport no tant competitiu i que no 
tempti els esportistes en l'ús del dopatge? 

 
 
Webs de consulta pel debat: 

 

 

 

 

 
 

Podeu fer cerca de lesions en esports concrets... 

 

 

 

El deporte (aunque sea extremo) es salud 

elpais.com 

Lesiones en el Deporte 

biolaster.com 
Lesiones en el Deporte 

salud.com 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/deporte/sea/extremo/salud/elpepisoc/20110228elpepisoc_1/Tes
http://www.biolaster.com/traumatologia/lesiones_deporte
http://www.salud.com/salud-masculina/lesiones-el-deporte.asp
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DEBAT 3: És admissible l'ús de suplements nutricionals en l'esport? 

 
 
Cada dia el consum d'aliments funcionals en l'esport és més habitual. Fins i tot 
algunes estadístiques informen de la seva gran extensió en la població 
d'adolescents americans. Però cal estar ben informats i saber que estem 
prenent amb aquests suplements alimentaris a fi d'evitar un dopatge 
encobert, i per tant d'una ètica dubtosa, que responen novament a interessos 
de la indústria farmacèutica. 

 

 
Els personatges: 

 Estudiant de batxillerat esportista. 
 Psicòleg entrenador d'equip de futbol de l'estudiant. 

 Metge nutricionista. 
 Indústria farmacèutica especialitzada en producció aliments funcionals. 

 
 
Preguntes del debat: 

1. És aconsellable l'ús de suplements alimentaris en l'esport, o bé creieu 
que amb una dieta correcta és suficient per respondre a les exigències 
de l'esport? 

2. És èticament admissible l'ús d'aliments funcionals en la pràctica de 
l'esport? 

 
 
Webs de consulta pel debat: 

 

 

 

 
 

 
Drets dels nins, nines i joves esportistes 

Govern de les Illes Balears - ODDM 

El dopaje en preguntas y respuestas 

Fundación Miguel Indurain 

Agencia Estatal Antidopaje 

fmm.es 

La promoción de los alimentos como alernativas al dopaje 

fjisnn 

Unidad de asesoramiento para un deporte limpio 

Agenica Estatal Antidopaje 

http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST205ZI54335&id=54335
http://deportelimpio.fundacionmiguelindurain.com/documentobase/documento.cfm?navUID=7926B41D-BCD1-C097-AC77F46437600414&uid=722331EA-19B9-FA8E-ACEBF667D6675B16
http://www.fmm.es/portal/index.php/federacion/noticias/474-agencia-estatal-antidopaje
http://www.formulaf1.es/3138/controles-antidoping-en-la-formula-1/
http://www.esportadaptat.cat/cms/images/unidad%20asesoramiento%20deporte%20limpio.pdf
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Cal dir que podeu obrir altres fòrums, o noves qüestions en un debat, i també 
consultar altres webs. En aquest cas haureu d'informar al professor de les 
pàgines web que consulteu diferents a les proposades. 

 

 
Com treballar en els fòrums 

El més important però, és que feu debat entre vosaltres per discutir les 
opinions i arguments, des del personatge que esteu interpretant i que ha 
d'intentar convèncer als altres del seu posicionament. D'aquesta manera, a 
partir de les intervencions de tot el grup quedaran palesos els punts de vista 
de cada personatge. 

Per acabar les discussions, cada grup haurà de tancar el fòrum amb les idees 
més rellevants que han aparegut al voltant del tema que us hem proposat, 
analitzant les diferents opinions per treure'n conclusions en un document que 
fareu cooperativament, en una wiki o un google docs. 

 

 

Activitats en el Moodle, càrrecs per cada activitat i terminis. 
 
Per a fer el vostre treball disposeu d'un curs Moodle organitzat de la següent 
manera. Disposareu de documents que el professorat us lliurarà sobre: 

 Pautes per treballar en els fòrums. 
 Document d'ajut sobre com argumentar. 
 Com fer bones preguntes. 
 Quatre idees sobre ètica. 
 Posicionament ètic. 
 Com fer una document amb una wiki. 
 Els fòrums de discussió. 
 La wiki, o el link a un google docs. 

 

"La presión y la angustia son más intensas en un deportista", coinciden 
especialistas sobre Enke 

Perfil.com 

http://www.perfil.com/contenidos/2009/11/11/noticia_0018.html
http://www.perfil.com/contenidos/2009/11/11/noticia_0018.html

