
 Estudi evolutiu del dopatge en l’esport 
 
Aquest treball tracta sobre com ha evolucionat el dopatge en el món de l’esport i on i en 
quina disciplina ha estat més notable. 

El treball està format per dos grans àmbits. Per una banda tenim la fonamentació 
teòrica, que representa l’inici d’aquest estudi i l’adquisició de coneixements necessaris 
per a poder dur a terme la recerca. En aquesta primera part es tracten temes com la 
història del dopatge, les diferents organitzacions, el dopatge d’estat, les 
reglamentacions i els controls antidòpings. 

La segona part del treball representa la recerca realitzada al llarg de l’elaboració del 
treball. La recerca duta a terme consta d’una mostra de cent setanta-nou casos de 
dopatge a partir dels qual hem extret diferents gràfics i conclusions. Tot seguit de 
l’elaboració de gràfics, trobem l’anàlisi detallada del cas Ben Johnson, com a cas 
seleccionat dels cent setanta-nou de la mostra obtinguda. 

 A part de l’extracció de dades i l’anàlisi detallat del cas de Ben Johnson, hem pogut 
realitzar cinc entrevistes a esportistes i experts sobre el món de l’esport: Roger Manyà (tri 
atleta), Maria Vicente (atleta), Sergi Herver (karateka), Jordi Stravou (preparador físic del 
CAR) i Àlex Hernàndez (jugador de bàsquet). 

Un cop finalitzada la recerca vam poder afirmar i negar les diferents hipòtesis plantejades 
a l’inici del treball. Entre totes aquestes hipòtesis inicials destaca la majoria que obtenen 
els esportistes masculins pel que fa a quantitat de casos de dopatge. També cal destacar 
la presència de l’halterofília en el món del dopatge, ja que desconeixíem totalment el seu 
pes en aquest àmbit.  

 

Pol Nieto Novell 
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Figura 1: Gràfic de l’evolució del dopatge en l’esport 

Figura 2: Gràfic sobre el conjunt d’esports de la mostra 


