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EsportsPOLIESPORTIU

Breus
BÀSQUET

El Barça obre el Top-16
de l’Eurolliga a Atenes

Mullera perd la condició d’elit per
saltar-se un control de dopatge
 El CSD li retira l’estatus d’esportista «d’alt nivell» i ara s’exposa a una sanció de dos anys
 L’atleta de Lloret ha apel·lat al TAD argumentant que mai s’ha negat a sotmetre’s a cap prova

BARCELONA | EFE/DdG

El FC Barcelona Lassa, després
del seu triomf a la pista del Reial
Madrid (84-91) és des d’ahir a
Atenes on aquest vespre (20.00, Esport3/C+Deportes) obrirà el Top16
de l'Eurolliga contra l'Olympiacos, vigent subcampió de la competició i botxí dels blaugrana en
quarts de ﬁnal de l'any passat. El
tècnic blaugrana, Xavi Pascual,
no ha dubtat a assenyalar que els
espera un partit de la «màxima exigència». Carlos Arroyo continua
sent baixa però és probable la reaparició d’Abrines.
BÀSQUET

El Torneig d’Any Nou del
CEB Girona s’acaba avui
GIRONA | DdG

El pavelló de Sant Josep acollirà
aquesta tarda (17.45) la gran ﬁnal
del Torneig d’Any Nou del CEB Girona, que va arrencar ahir amb la
disputa dels primers partits. Dirigit als cadets de primer any, el torneig ha reunit vuit equips (Mataró, Escolàpies de Figueres, Sant Josep de Badalona, Santa Coloma i
CEB Girona al grup 1, i Olost, Sant
Nicolau, Calella, Cornellà i CEB
Marc Gasol, al 2). A les 19.15 es farà
l’entrega de premis.
VELA

Blanes es prepara per la
primera regata de 2016

CARLES COLOMER

GIRONA/MADRID | JORDI ROURA

L’ombra del dopatge torna a
perseguir l’atleta de Lloret de Mar
Àngel Mullera, aquesta vegada
per haver-se saltat un control l’estiu passat. El cas va saltar a escena perquè el Butlletí Oﬁcial de
l’Estat (BOE) publicava ahir una resolució del Consell Superior d’Esports signada per Miguel Cardenal
on s’anunciava que li retiraven la
condició d’esportista «d’alt nivell»
per haver estat «sancionat per una
infracció en matèria de dopatge».
Aquest càstig encara no s’ha fet públic de manera oﬁcial per part de
l’Agència Espanyola de Protecció
de la Salut a l’Esport, però fa referència a un capitol que es va produir l’estiu passat a Lloret.
Mullera estava citat a les pistes
d’atletisme per sotmetre’s a un
control, s’hi va presentar, però els
encarregats de fer-lo no hi van
anar. L’atleta gironí se’n va tornar
cap a casa i una estona després va
rebre allà la visita dels «vampirs».
Va ser aleshores quan es va negar
a fer-se l’analítica «perquè els
agents van intentar accedir al meu
domicili violant la meva intimitat
i els vaig convidar a fer-me el control en un altre lloc», explicava
ahir el mateix Mullera en un comunicat. Segons l’atleta «imme-

Mullera, en l’homenatge que li va fer Lloret pel bronze a l’Europeu’14.

diatament després de l’incident
vaig contactar amb l’Agència antidopatge per correu electrònic
per posar-me de nou a la seva
disposició i des d’aquell moment
he seguit localitzable en el lloc
oﬁcial, a les hores decidides al
seu dia, per passar qualsevol mena
de control i mai s’han personat».
«Vull deixar ben clar que en cap
moment m’he negat a passar un
control antidopatge i sempre he seguit amb rigor les normes i procediments», afegeix Àngel Mullera en la seva nota, emesa des de
Portugal, on està de vacances.

Pablo Larrazábal demana
més atenció i suport al golf

Més enllà de perdre la seva
contició d’esportista d’elit davant
del Consell Superior d’Esports, el
pitjor és que l’atleta de Lloret s’exposa a una sanció de dos anys que
podria amenaçar molt seriosament la seva carrera. Mullera, que
sí que ha rebut a nivell personal la
suspensió i els motius, de seguida
es va posar en contacte amb els
seus advocats per presentar recurs
davant del Tribunal d’Asministratiu de l’Esport (TAD). «Considero
injust el càstig», va assenyalar en el
comunicat, on explica que tot
aquest capítol, de moment, li ha

costat «la suspensió temporal de la
meva llicència federativa».
Mullera, tres vegades campió
d’Espanya de 3.000 obstacles i
medalla de bronze a l’Europeu
de Zuric 2014, té 31 anys i en els últims temps s’ha vist esquitxat per
diverses polèmiques amb l’ombra
del dopatge de fons. Pocs dies
abans dels Jocs de Londres 2012,
el diari As va publicar uns suposats
correus electrònics que delatarien que s’havia posat en contacte amb un proveedor de productes dopants. Tot i que inicialment
la Federació el va excloure dels Jocs
per les pressions del CSD i el COE,
Mullera va aconseguir competir a
Londres gràcies al recurs que li va
acceptar el TAS.
El 2013 se li va detectar cortisona als campionats d’Espanya, que
havia guanyat, tot i que va al·legar
que és asmàtic crònic i va poder
evitar la sanció. En aquell moment l’atleta de Lloret declarava al
Diari de Girona que era víctima
«d’una persecució» i recordava
que prenia el medicament des de
feia 12 anys. «Em sento perseguit
sense cap fonament. Això no té cap
fonament, com tampoc les irregularitats que em van imputar i
que per poc em deixen sense participar als Jocs de Londres».

El tirador paralímpic Miquel
Orobitg anuncia la retirada

BLANES | DdG

Regatistes de les classes Europe,
420 i 29er estan preparats per participar en una nova edició de la regata International Grand Prix Vila
de Blanes, primera prova del calendari internacional que es disputarà en aigües de la badia selvatana del 2 al 5 de gener, amb l'arrencada de l'any 2016. El ritme
d'inscripcions és important: més
de 60 tripulacions ja han formalitzat la seva.

DdG

GIRONA | DdG

El professional barceloní Pablo
Larrazábal va rebre el reconeixement de la premsa catalana en el
lliurament de premis anuals de
l'Associació Catalana de Periodistes Jugadors de Golf (ACPJG), celebrada al Golf Terramar. El golﬁsta
va llançar una petició de més suport i de més atenció cap el golf espanyol per evitar, entre altres coses, la pèrdua de l'Open d'Espanya,

una de les proves més antigues del
circuit europeu. «Hi ha un 60 o 70%
de possibilitats que no es disputi i
això és una prova més que aquest
esport necessita més suport, especialment mediàtic», va explicar Larrazabal en el transcurs del
dinar de Nadal que l'ACPJG va
celebrar dimarts 22 de desembre
a Sitges, i durant la qual el golﬁsta va rebre una distinció com a millor jugador català del 2015.

GIRONA | DdG

Miquel Orobitg, resident a Llagostera i soci de MIFAS, es retira
com a esportista paralímpic després de 22 anys en el món del tir.
Orobitg, es va iniciar en el Tir
Olímpic l’any 1983, quan encara residia a Suïssa.
L’any 1991, va traslladar-se amb
els seus pares a Llagostera i un any
després exercia com a voluntari en
els Jocs Paralímpics de Barcelona.

El 1993 va debutar al Campionat
d’Espanya i, el 1994 ja competia a
nivell internacional. Així doncs, des
del 1994 i ﬁns l’any 2012, Orobitg
va formar part de l’equip nacional
participant en un total de 6 campionats d’Europa, 6 campionats del
Món i 5 Jocs Paralímpics (quart lloc
a Sidney). El seu èxit més gran fou
a l’any 1998, quan va guanyar la
medalla d’or per equips en el Campionat del Món de Santander.

CLUB DEL SUBSCRIPTOR
Nombrosos serveis i activitats de franc o amb importants descomptes.

VINE A MONTILIVI

GIRONA
VALLADOLID

BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ
TRUCA AL: 972 20 20 42 TELÈFON D’ATENCIÓ
AL SUBSCRIPTOR O ENTREGA AQUESTA
BUTLLETA A LES NOSTRES OFICINES.

NOM I COGNOMS

TELÈFON:

Dilluns, 4 de gener a les 20.30 h
VINE A RECOLLIR LA TEVA ENTRADA
TRUCA I RESERVA LA TEVA ENTRADA A PARTIR DE DIMECRES, 30 DE DESEMBRE

ADREÇA

CUP TELECOMUNICACIONS S.L.

SI VOLS VEURE TOT EL FUTBOL
I LA CHAMPIONS
Tru c a ’ n s : 9 7 2 1 0 5 1 0 5

