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Gómez-Bastida: “Cada any es destinen al món 600
milions d’euros a la lluita contra el dopatge”
En un acte al Col·legi d’Economistes de Catalunya sobre l’impacte
econòmic, social i polític del dopatge en l’esport, l’ex-director de
l’Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l’Esport Enrique GómezBastida ha explicat que “el Comitè Olímpic Internacional calcula que cada
any es realitzen 300.000 controls antidopatge a nivell mundial amb un
pressupost de 600 milions d’euros, 6,4 dels quals a Espanya”.
Barcelona, 4 de Maig de 2017.- La seu del Col·legi d’Economistes de
Catalunya a Barcelona ha acollit una conferència al voltant de l’impacte
econòmic, social i polític del dopatge en l’esport en què l’ex-director de
l'Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l'Esport (AEPSAD) Enrique
Gómez-Bastida ha destacat que “en el dopatge sempre són els mateixos fent
el mateix” i ha defensat que “l’esport hauria de ser una escola de valors i no un
espectacle que toleri el dopatge”. En aquest sentit, Gómez-Bastida ha recordat
el cas de la tennista Maria Sharapova, el qual ha qualificat de “paradigmàtic”, ja
que després de complir 15 mesos de sanció per dopatge ha tornat a competir
amb normalitat “perdent només un dels seus patrocinadors”.
D’altra banda l’ex-director de l’AEPSAD ha explicat que “el Comitè Olímpic
Internacional calcula que cada any es realitzen 300.000 controls antidopatge al
món per als quals es destinen fins a 600 milions d’euros de pressupost, 6,4
dels quals a Espanya”. Gómez-Bastida ha afegit que “l’esport té la seva pròpia
agenda d’interessos polítics i econòmics que dificulten l’eficiència de la lluita
antidopatge” i ha demanat que organismes com l’Agència Mundial Antidopatge
“estiguin sota un control independent”.
En relació al volum de negoci del dopatge, Gómez-Bastida ha admès que “és
difícil d’obtenir dades fiables perquè implica diverses activitats il·legals” tot i que
ha recordat que “segons la Interpol, el tràfic de drogues és la tercera activitat
més lucrativa a nivell mundial després del d’armes i el de persones”.
L’acte, moderat i presentat pel president de la Comissió d'Economia i Finances
de l'Esport del Col·legi d’Economistes de Catalunya i president de la Cambra
de Mediació del Tribunal d'Arbitratge Esportiu de Catalunya José María Gay de
Liébana, també ha comptat amb la intervenció de Fermín Morales, catedràtic
de Dret Penal a la Universitat Autònoma de Barcelona i president del Comitè
Antidopatge de la Reial Federació Espanyola de Tennis (RFET). Morales ha
afirmat que “el missatge antidopatge ha anat arribant als tennistes”, tot i que
també ha apuntat que “on hi ha més resistències és en relació a la normativa
de la localització”.
El president del Comitè Antidopatge de la RFET ha recordat que la última
modificació de la normativa a Espanya ve a través del Reial Decret 3/2017 que
adapta la llei orgànica del 2013 al codi mundial antidopatge del 2015 i que

destaca per “un clar enduriment de les infraccions”. Segons Morales, la
normativa antidopatge mundial està basada en la “cultura de la rendició i el
penediment ampliant atenuants i rebaixant sancions per les confessions”. En
aquest sentit ha proposat “un normativa intel·ligent que promocioni al penedit
que col·labori per desmantellar les xarxes i trames de dopatge”.
El Col·legi d'Economistes de Catalunya, que compta amb més de 8.000
col·legiats i més de 2.000 societats i despatxos vinculats dedicats
professionalment a les diferents vessants de l'economia i l'empresa, està
considerat com una institució que, a través de l'organització d'activitats i serveis
molt diversos, es configura com un centre de formació i reciclatge dels
professionals i com un fòrum d'opinió obert a la societat en general.
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