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CRONOLOGIA
»22 de novembre 2001
El CONI informa d'un positiu •
per nandrolona en un control
què es va fer a Guardiola el 21
d'octubre després del Piacenza-Brescia i la lliga italiana el
suspèn cautelarment en espera d'un contraanàljsi.

mesos a
O La lliga italiana rebaixa la sanció proposada
pel CONI però el jugador vol presentar recurs

»23 de novembre del 2001
'' Guardiola revela que pren un
complex vitamínic autoritzat
des de fa quatreii contracta
.. l'advocat holandès Cor He• l l i n g m a n n , el defensor de
Frank de Boer.

O El migcampista podrà tornar a jugar el 22
de març i té oberta la porta del mundial
la sanció. Però; pels arguments
científics que va exposar, sembla més probable que el treball
La comissió antidòpatge de la de l'advocat holandès Cor Helliga professional italiana va llingmann, el mateix que va dedecidir ahir sancionar a m b fensar Frank de Boer en un cas
quatre mesos de suspensió i semblant, desarmés la comisuna multa de 50.000 euros el sió, que ha tingut especialment
català Pep Guardiola pels dos presents les consideracions de
positius per nandrolona que se l'endocrinòleg de la Universili van detectar en dues anàlisis tat de Roma Costanto Moretti,
que'va passar després dels par- i les conclusions d'un informe
tits Piacenza-Brescia i La- de la massa muscular, òssia,
-zio-Brescia. El migcampista grassa i visceral en què es dedel Brescia, que estàVsuspès m o s t r a que l ' o r g a n i s m e de
cautelarment des del 22 de no- Guardiola no presenta indicis
vembre i podrà tornar a jugar d'haver pres anabolitzants i
que, per a q u e s t
a partir del 22 de
març, va anunciar ^^ ^
j a BM BïB motiu, él positiu
ha tingut un ca-^
ahir mateix q u e
La sentència de
ràcter c o n t a m i presentarà un rela comissió
nant al seu cos.
curs per demosantidòpatge
trar la seva innocència. Guardioconsidera que la
Primera
part
la, a qui la sentènpresència de
guanyada. Guarcia d ' a h i r avisa
nandrolona al
diola presentarà
que pot ser sotrecurs
tant sí com
cos de Guardiola
mès a controls per
no
per
corresponque van
sorpresa, recupedre
a
les
afirmadeterminaries
ra ara possibilicions
enquè
asseanàlisis va ser
tats de ser al mungurava
que
no
casual
dial de Corea i el
J
t o r n a r i a á jugar
Japó a partir del * * —•' ^
fins q u e es de31 de maig.mostrés la seva inriocència. «APep Guardiola, ahir, poc abans de conèixer la sanció. / EFE
La sanció és inferior a la que quest és un partit de resistència
demanava el fiscal antidòpatge i estic satisfet, pel resultat del
del Cornitè Olímpic Italià (CO- primer temps però ara queda el
Stamp, suspès per cinc mesos
NI), Giacomo Aiello —un any segon, que és la comissió d'ade suspensió i 110.000 dòlars pel·lació —va anunciar GuarL'holandès d.el-LazioJaap Stamp; que també va donar positiu
'
de multa-^, però la comissió diol^a tot-just després de coper nandrolona;va rebre unasahció de cinc mesos i una multa , •.
manté la certesa de la presèri- nèixer la s e n t è n c i a ^ . Estic
de 50 000 éurds, un mes més'que Guardiola, pel distanciament ;
cia d'una substància prohibida content però sóc innocent i
que vd mostrar a la comissiódurant el procés." Stamp no Ha " '
que estima «absolutament ca- presentaria un recurs fins i tot
mostrat en cap moment una relació gaire cordial i ha declarat'
sual». «Això es c o m p r o v a si només m'haguessin imposat
la seva innocència amb un cert ressentiment. Stamp i Guardiola
^—continua la sentència— amb un dia de sanció», avisava el juvan^sei el desè i l'onzè cas de sancions de dopatge per •él fet que el jugador va ser sot- gador. Guardiola recorrerà ara
nandrolona a Itàlia, un país que presta una atenció especial a
mès en una època anterior i al comitè d'apel·lació i, si no
aquest tipus d'actuacions. Anteriorment havien estat ,
pròxima a quan va donar posi- n'obté el resultat que espera, li
sancionats amb vuit mesos DeRold (Pescara), Buco i Monaco' • .
tiu a altres controls que van do- quedarà, com a últim recurs, la
(Peruggia);! amb quatre mesos'Caccia i'Sacchetti (Piacenza), el ,
nar un resultat negatiu», afe- Cambra de Conciliació i Arbiportuguès Fernando Couto (Lazio), el belga (Gilíet (Bari),
geix el text. La comissió ha con- tratge, constituïda pel Comitè
l'holandès Davids (Juventus) i Tor'rissi (Parma). Tots van acudir,
siderat també «la trajectòria, Olímpic Italià l'estiu passat ial comitè d'apel·lació, i la nnajoria van veure com es rebaixava
les dots humanes i esportives i que, per exemple, va rebaixar
gairebé a la meitat la sanció que els havia imposat-el comitè l'edat de Guardiola [31 anys], a notablement les sancions pels
de disciplina, menys Davids i Tornssi, que havien estat suspesos
més del seu comportament du- casos dels passaports comuniper cinc mesos
rant el procés» per determinar taris falsos.

y28 de novembre
.. El CONI informa .d'un segon
pçsitiu per nandrolona, després.dèl Lazió-Brescia del 4 de
novembre.

EL 9

Milà
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11 de desembre
El director del Laboratori Antidòpatge de Barcelona re'i/ela
que, segons un estudi del COI,
. en el 16%.:clels suplements nutritius hi ha nandrolona sense
quese.n'adverteixi.
»6 dé desembre
'i
, Guar'diola.es presentà al labo-'ratorl. antidòpatge'de Roma
' propietat del CON!, el dia del
; primer contraanàlisi.
J

í

' l l i de desembre
Guardiola va al segon contraanàlisi sense saber el resultat del
primer. Es confirma el positiu.
;

M2 de desembre
L'advocat italià de Guardiola
. apunta que el segon contraanàlisi també confirma el posi^tiu.
' 118 de desembre
' Guardiola.declara davant del
fiscal en cap de la Fiscalia Antidòpatge del CONli Giacorho
: Àiello. S'esjDeren noves proves
procedents del Laboratori An- tidopatge de Colòçiia (Alema-,
•nya), que analitza el complex
vitamínic que pren Guardiola.
Aiéllo cita el doctor Ramon Segura, el metge de.Guardiola.
.120 de desembre
Guardiola és convocat per jugar contra Xile amb Catalunya. Demana que se li faci un
control després del partit.
»21 de desembre
El Fiscal Antidòpatge denuacia Guardiola a la Lliga Italiana
i proposa un any de sanció.
128 de desembre
Guardiola juga el Catalunya-Xile i se sotmet a un control. L'anàlisi dóna negatiu

