
  

MOCIÓ GM ERC PER PRENDRE MESURES PER EVITAR L’ADDICCIÓ AL JOC  

Exposició de motius 

Els darrers anys hem vist com han proliferat els salons de joc arreu dels Països Catalans.                
Aquests centres sovint es situen estratègicament a barris amb rendes baixes, els més             
castigats per la crisi i on la necessitat de voler guanyar diners fàcilment és més punyent.  

Tot i això, actualment la població més afectada per les addiccions no és només la que està a                  
prop de les sales. L'accés a aquests negocis ja no cal que sigui de manera física, la                 
tecnologia ha posat a l'abast mundial l'addicció al joc en un sol clic. Milers de pàgines i                 
anuncis desborden les xarxes amb la promesa de passar una bona estona i guanyar diners               
amb poc risc. La conseqüència d'això, no només és l'augment de casos d'addicció, sinó              
també la dificultat del seu tractament, ja que qualsevol persona amb un ordinador o telèfon               
mòbil té la temptació a la seva mà. 

Actualment el joc d'aposta presenta un increment molt significatiu a Europa, i és una de les                
activitats amb més expansió. Espanya és un dels països en què més ha augmentat: un               
0,9% de la població general presenta un problema d'addicció al joc al llarg de la vida, i un                  
4,4% mostra conductes de risc. Si ens referim a població adolescent, la xifra a la Unió                
Europea (UE) oscil·la entre el 0,2-5,6%, i a Espanya és una de les més elevades,               
concretament del 4,6%. Els estudis destaquen que el perfil de risc en adolescents i joves               
s'associa a ser home, pertanyent a minories ètniques, amb ambients familiars de joc,             
utilització del joc com a forma d'escapar dels problemes i d'estats emocionals negatius i              
associat al consum de tabac i d'alcohol.  

La mitjana d'edat d'inici en el joc a Espanya dels jugadors patològics és de dinou anys, i la                  
dels jugadors socials és de 23. En població clínica, s'ha evidenciat que un 37% dels               
jugadors patològics s'han iniciat en aquesta conducta abans de l'edat legal. Un negoci que a               
primera vista hauria de resultar poc rellevant per a la nostra població, però que si analitzem                
les conseqüències que afecten la societat, i especialment sobre els i les joves de famílies               
treballadores, ha de ser un tema a incloure dins de la nostra agenda política. De fet, el 2013                  
l'Associació Americana de Psicologia ja considerava la ludopatia una addicció comparable a            
la que generen les substàncies, siguin drogues o bé alcohol.  

Com demostren els estudis ja esmenats, els i les joves són especialment vulnerables a              
desenvolupar problemes de joc, però també ho són les persones que ja tenen una conducta               
problemàtica o patològica. Des del 2015 fins al 2019 s'han doblat les consultes a la Unitat de                 
Joc patològic de l'Hospital de Bellvitge motivades per les apostes esportives.  

Els responsables d'aquest augment són les multinacionals de referència. Sense anar més            
lluny, CIRSA (principal empresa del sector a Catalunya i Espanya, propietària, entre altres             
marques, dels famosos "Sportium") va obtenir el 2017 uns beneficis de 427 milions d'euros              
(un 7% més que el 2016). El 2018, el seu propietari, Manuel Lao, la va vendre al fons                  
d'inversió Blackstone per uns 2 mil milions d'euros.  

Tanmateix veiem com aquesta proliferació d'un element alienant es torna a produir en un              
ambient d'alta convulsió política: ahir els anys posteriors a la Transició Espanyola, avui la              
crisi social provocada per la pandèmia de la  COVID-19.  

Atès que Santa Coloma de Gramenet, disposa d’un instrument per a limitar la proliferació              
d’aquests establiments: el pla d’usos comercials. I que s’ha demostrat eficaç en el decurs              



  
d’aquests anys, limitant i condicionant l’obertura d’aquest tipus d’establiments. 

Atès que qui té la competència per a regular el joc a Catalunya és la Generalitat (art. 141 de                   
l'Estatut d'Autonomia) en matèria d'espectacles i activitats recreatives, que inclou, en tot cas,             
l'ordenació del sector, l’autorització i atorgament de llicències, el règim d'intervenció           
administrativa i el control de tota mena d'espectacles en espais i locals públics, i també, tant                
els jocs presencials com a través d’internet. 

Pels motius exposats, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana i Jovent Republicà de            
Santa Coloma de Gramenet per tal de minimitzar en l'àmbit municipal i evitar que la               
problemàtica vagi augmentant al nostre municipi proposem l’adopció dels següents acords:  

1.- Mentre no sigui regulat per la Generalitat, endurir, al Pla d’usos comercials de Santa               
Coloma que es presentarà al Ple de gener, el requisit per a l’obtenció de noves llicències tot                 
incrementant, encara més, la distància mínima amb centres educatius, culturals, esportius,           
sanitaris i altres salons de joc el màxim possible. 

2.- Adaptar l’ordenança de publicitat metropolitana per tal d’incloure a les ordenances            
municipals la prohibició expressa de la publicitat de cases d’apostes i joc online en el nostre                
terme municipal.  

3.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya l’impuls d’un nou redactat de la llei del                 
joc, per actualitzar, regular i recollir les noves formes de joc i promoure la protecció i                
conscienciació dels joves i les joves. 

4.- Incrementar la realització, especialment en l'àmbit juvenil, de campanyes de           
sensibilització, conscienciació i formació per a prevenir problemes d'addiccions i ludopatia:           
campanyes dirigides a joves, famílies, comunitat educativa, associacions, personal tècnic          
municipal i població en general.  

5.- Declarar, com a Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, el nostre rebuig a la               
proliferació de salons de joc i de les campanyes publicitàries que tracten de promoure-les i               
normalitzar-les. 

6.- Instar als components de la Taula de Salut Mental i addiccions la convocatòria d’una               
nova sessió tan aviat com sigui possible, per conèixer la situació real respecte a la població                
juvenil de la ciutat. 

7.- Comunicar els acords a les associacions de Joves del municipi, a NITIDIA prevenció, a la                
Taula de Salut Mental i addiccions i al Govern de la Generalitat de Catalunya 

 

 

Grup Municipal d’Esquerra Republicana - Jovent Republicà de Santa Coloma de Gramenet  

Santa Coloma de Gramenet, 21 de desembre de 2020 

 


