PRESENTACIÓ
La lluita antidopatge en l’esport d’alt rendiment comença als Jocs
Olímpics de Mèxic 1968 i ha anat superant multitud d’obstacles
fins a arribar al punt actual, en què com s’ha demostrat a Río
2016, les seves conseqüències han estat generar un esport d’elit
net i que fos el mirall que la joventut mundial necessita.
No és senzilla ni planera la relació entre la lluita antidopatge i
l’esport d’alt rendiment, amb molts punts i situacions de conflicte.
Fer-ne un repàs i conèixer de primera mà les opcions de futur
dels procediments tant per part de l’Agència Mundial com a
Catalunya és l’objectiu d’aquesta jornada.

INSCRIPCIONS
Per formalitzar la inscripció cal fer-ho a través de l’enllaç:
http://www.gencat.cat/presidencia/formularis/CCE/inscripcio_
antidopatge.html

abans del 19 d’octubre de 2016
Inscripció gratuïta

DATA I HORARI DE LA JORNADA
Data: 21 d’octubre de 2016
Horari: de 9.30 a 13.30
LLOC DE REALITZACIÓ
Sala d’actes Rafael Nebot
Consell Català de l’Esport

C/ Sant Mateu, 27-37
08950 Esplugues de Llobregat

JORNADA CIENTÍFICA SOBRE LA
LLUITA ANTIDOPATGE EN
L’ESPORT D’ALT RENDIMENT
Divendres, 21 d’octubre de 2016
Consell Català de l’Esport
Unitat d’Esport i Salut
Sala d’actes Rafael Nebot

Laboratori Antidopatge de Barcelona
IMIM

PROGRAMA
9.30 – 9.40 hores
Presentació de la jornada
Sr. Gerard M. Figueras i Albà
Secretari general de l’Esport
9.45 – 10.45 hores
L’AMA i els laboratoris antidopatge en la lluita contra el
dopatge en l’esport: reptes presents i futurs
Dr. Osquel Barroso
Agència Mundial Antidopatge (AMA)
10.45 – 11.30 hores
Avenços científics recents en el control del dopatge a
l’esport
Dra. Rosa Ventura
Laboratori Antidopatge de Barcelona
11.30 – 12.00 hores
Pausa cafè

12.00 – 12.45 hores
Observacions
peculiars
en
control
experiències al laboratori de Barcelona
Dr. Jordi Segura
Laboratori Antidopatge de Barcelona

antidopatge:

12.45 – 13.30 hores
La problemàtica de la lluita antidopatge en els programes
d’alt rendiment esportiu
Dr. Josep Antoni Gutiérrez
Unitat d’Esport i Salut. Consell Català de l’Esport

