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Les escurabutxaques són la principal causa d’addicció
al joc a Catalunya
Les màquines continuen sent el primer motiu de consulta en la majoria dels
dispositius públics que tracten la ludopatia però la incidència del joc online s’enfila

Un gotim de raïm, mitja llimona i un altre requadre lluminós amb el número 7 que
apareixen i desapareixen al·leatòriament. Ja gairebé ningú, tret dels clients del bar
que hi juguen, adverteix la presència de la màquina escurabutxaques que fa rodar la
sort després d’empassar-se una altra moneda. Però l’expansió de les
escurabutxaques als anys 80 va convertir aquestes màquines en la principal causa
d’addicció al joc i, avui, les dades clíniques indiquen que ho continuen sent.

S’estima que el trastorn de joc i el joc problemàtic en totes les seves modalitats
afecten al 0,5 i al 2,3% dels catalans, respectivament, segons les últimes dades
disponibles del Ministeri de Sanitat. Però alguns experts com David Pere Martínez,
doctor en psicologia social i responsable de l’agrupació d’investigadors científics
Episteme, consideren que el problema està infradimensionat “perquè hi ha una
constant que estableix que entre el 5 i el 10% de persones que comencen una acció
de risc acaba en una addicció”.

Una addicció que s’està rejovenint amb la irrupció del joc online. Però malgrat que el
perfil del ludòpata és cada cop més jove, les màquines escurabutxaques,
associades a un usuari majoritàriament masculí d’entre 40 i 50 anys i sense
formació universitària, continuen sent la principal causa d’addicció. Els responsables
de 6 de les 9 unitats d’addiccions comportamentals públiques que tracten la
ludopatia en adults a Catalunya asseguren que, actualment, aquestes màquines
recreatives segueixen sent el principal motiu de consulta de les prop de 1.000
primeres visites que registren anualment. I en 5 d’aquestes 6 unitats, les que han
facilitat les dades més recents a l’ARA, les màquines representen entorn del 40%
dels motius de consulta. Pel que fa a les tres unitats restants, només una situa les
escurabutxaques com el tercer motiu de consulta i les altres dues no han aportat
xifres al respecte.

Des d’aquests dispositius, però, adverteixen que la prevalença de l’addicció a les
escurabutxaques té una dimensió molt més reduïda que anys enrere degut a
l’augment del joc online i, sobretot, de les apostes esportives. “L’aposta esportiva ha
augmentat molt, l’aposta per internet i molts altres tipus de joc però quan parlem
d’escurabutxaques hem de tenir en compte que continua sent la primera causa
d’addicció”, assegura Susana Jiménez, coordinadora de la Unitat de Joc Patològic i
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Adiccions del Comportament de l’Hospital de Bellvitge. Núria Aragay, responsable de
la unitat del Consorci Sanitari de Terrassa aporta xifres reveladores sobre aquesta
tendència: l’any 2012 el motiu de 68 de les 102 primeres visites va ser l’addicció a
les escurabutxaques, és a dir, un 66% del total, mentre que aquest any és de 42
punts percentuals. A Manresa, el percentatge va passar dels 43 als 40 punts
percentuals entre 2016 i 2020.

Neus Aymamí, responsable de la unitat de l’Hospital Universitari Santa Maria de
Lleida, assegura que dos dels principals elements que expliquen l’alt potencial
addictiu d’aquestes màquines són “el fet que el preu de l’aposta sigui relativament
petit i el reforç intermitent, és a dir, que hi hagi una resposta immediata, intermitent i
aleatòria [quan tu prems el botó] que fa que mai sàpigues quan guanyaràs”.
L’accessibilitat, diu, és el tercer element: “Tu vas a un bar a prendre’t un café i tens
la màquina allà mateix”.

Catalunya té 5 cops més bars amb escurabutxaques que farmàcies

L’accessibilitat, però també la vasta oferta d’escurabutxaques són elements molt
pertorbadors per aquells que lluiten contra la seva addicció. “A cada cantonada, hi
ha una escurabutxaques”, lamenta el Jordi, que prefereix utilitzar aquest pseudònim
per preservar la seva identitat. Després del confinament, quan els bars van tornar a
obrir, explica, “vaig patir una nova recaiguda”. La darrera des que va començar a
jugar fa tres dècades, amb només 22 anys.

La percepció del Jordi s’ajusta a la realitat. A Catalunya, hi ha 5 cops més
establiments d’hosteleria amb màquines escurabutxaques que farmàcies.
Concretament, n’hi ha més de 16.000, d’acord amb una Sol·licitiud d’Accés a la
Informació Pública presentada per l’ARA.

https://www.datawrapper.de/_/ggC9e/
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“El problema és que les escurabutxaques estan mal col·locades", assegura Àngels
González, responsable del primer centre de tractament i investigació del joc
patològic a Catalunya, l’actual unitat de Bellvitge. González, que va estar al
capdavant dels serveis de joc patològic del departament de Salut, advoca per
prohibir les escurabutxaques als establiments d’hosteleria i limitar-ne la seva
presència als de joc, on hi ha un control d’accés per evitar que tant els menors com
les persones que pateixen ludopatia i estan inscrites al registre d’autoprohibició
puguin accedir-hi.

“Amb les màquines de bar el problema afegit és que no hi ha la possibilitat
d’autoprohibir-te, tu pots entrar en un bar que ningú et preguntarà si estàs al registre
d’autoprohibits”, argumenta Jiménez.

“Conceptualment, és molt senzill, la cosa seria que les màquines no estiguessin als
bars. Si estiguessin només en salons de joc, casinos o bingos …”, coincideix
Aymamí. El problema és que d’una màquina de bar, explica la responsable de la
unitat de Lleida, “es guanya la vida el senyor del bar, l’operador, el fabricant i
l’administració…Hi ha molts interessos creats i revertir això és molt difícil, vull dir
que s’hauria de fer però és molt complicat”. Vega González, responsable del
dispositiu d’Atenció i Investigació de Socioaddiccions (AIS), radicat al barri de Sants
de Barcelona, també creu que la prohibició “seria clau” i assenyala, en aquest sentit,
que els interessos econòmics són un aturador.

D’altres professionals com Aragay, de la unitat de Terrassa, consideren que la
regulació també podria ajudar en la lluita contra aquesta addicció. “Podrien haver-hi
elements a la màquina, mesures que ajudin a prendre consciència del temps que la
persona porta jugant i dels diners que ha gastat o limitar, per exemple, l’estona que
un mateix usuari pot estar jugant” sosté.

Un sector hiperregulat

Albert Sola, president de l'Associació d'Empreses Operadores de Màquines
Recreatives de Catalunya (Europer), assegura que tant el sector privat en general
com les escurabutxaques en particlar estan hiperregulats. “No podem fer cap tipus
de publicitat sobre les màquines, està limitat el premi que pots guanyar, el temps
que dura una jugada, el número d’escurabutxaques total i el que hi pot haver per
establiment d’hosteleria”, explica Sola, que es mostra contrari a cap nova restricció.

A Catalunya, "estem en una illa [en el sentit que el sector del joc presencial privat
està molt regulat], però si comences a prohibir acabes provocant un joc il·legal”,
afegeix Sola. Les escurabutxaques, defensa, poden suposar uns guanys d’entre 100
i 1.000 euros setmanals als propietaris dels establiments d’hosteleria, el 50% dels



quals, segons Europer, tenen màquines recreatives instal·lades. A més, d’acord amb
la patronal, les escurabutxaques reporten la major part de la recaptació de la taxa de
joc de la Generalitat de Catalunya. Una xifra que es situa entorn del 60% del total.

https://www.datawrapper.de/_/As4li/

Malgrat la prevalença que les escurabutxaques tenen entre les persones
diagnosticades per ludopatia a Catalunya, Natàlia Caba, directora general de Tributs
i Joc, afirma que no es plantegen ni la prohibició de les escurabutxaques ni cap altre
regulació orientada a limitar l’accés a les màquines que estan operatives. Només,
precisa, s’està estudiant la possibilitat de retirar aquelles que fa temps que estan en
suspensió temporal, és a dir, emmagatzamades i sense abonar tributs.

Caba argumenta que és important saber quin és el pes d’aquesta problemàtica
abans de regular perquè “hi ha famílies que viuen d’aquest sector”. Sobre l’evidència
de les dades clíniques, assegura que una cosa és el nombre de persones que es
visiten i l’altre “l’impacte que això està tenint [en relació al nombre total dels que
pateixen aquest tipus d’addicció]… Jo he de saber quina és la problemàtica real del
joc a Catalunya”, conclou. Unes dades amb les que l’administració catalana no
compta i que són una assignatura pendent, segons assegura la pròpia Caba.

https://www.datawrapper.de/_/zcxxm/
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Des del departament de Salut, però, les coses es veuen diferent. Joan Colom,
subdirector general de drogodependències de la Generalitat i màxim responsable de
les unitats que tracten la ludopatia, assegura que té previst posar sobre la taula la
problemàtica de les escurabutxaques en una nova llei d’addiccions
comportamentals. La retirada d’aquestes màquines seria desitjable, considera, però
també s’estan estudiant “mecanismes que conscienciïn i limitin el joc, com ara
rellotges que marquin el temps transcorregut o els diners gastats”.

DADES A DESTACAR

>El 97,6% de les màquines recreatives i d’atzar són les escurabutxaques que es
coneixen com a màquines de tipus B.

>Les màquines tipus B que estan instal·lades en establiments d’hosteleria suposen
el 80% del total i estan contingentades, és a dir, que el número de llicències no pot
créixer per sobre del topall establert

El confinament dispara el consum de joc online i de
videojocs
Les unitats detecten un repunt de l’addicció en aquestes dues tipologies de joc, que
han vist incrementar el seu consum durant l’estat d’alarma, segons ratifica el
Ministeri de Sanitat

“Durant el confinament, hem vist augmentar l’addicció al póquer online i als videojocs”,
assegura Dominica Díez, coordinadora de la unitat d’Althaia, a Manresa. I no és només una
apreciació aïllada. Segons una enquesta del Ministeri de Sanitat, durant el confinament va
créixer fins a un 30% a l’estat espanyol el consum de jocs de cartes online amb aposta i el
pòquer va ser el que més va créixer. El mateix informe demostra també un increment de
consum de videojocs i alerta que un 9% dels menors d’entre 14 i 17 anys que van respondre
l’enquesta presentava un possible transtorn per videojocs, una xifra que en adults es reduïa
al 6,9%.

https://pnsd.sanidad.gob.es/noticiasEventos/actualidad/2020_Coronavirus/pdf/20200715_Informe_IMPACTO_COVID-19_OEDA_final.pdf


https://www.datawrapper.de/_/p7w6u/

A la unitat de Reus, el que més ha crescut en el darrer anys són els casos d’addicció als
videojocs. A la de Manresa, s’ha triplicat el nombre de primeres visites, passant dels 6
casos al 2019 fins als 18 al 2020 mentre a la unitat de Sant Joan de Déu, especialitzada en
menors, ja són el 60% dels motius de consulta i han notat “una allau” de casos durant la
passada primavera. “Ara el que ens preocupa molt és un grup de nanos que s’han quedat
tancats a casa jugant a videojocs malgrat que s’ha aixecat el confinament”, lamenta Josep
Lluís Matalí, coordinador de la unitat de conductes addictives.

Les unitats de joc patològic coincideixen en remarcar que el tancament de les sales de joc i
dels bars durant el confinament, juntament amb la paralització de les competicions
esportives, va ajudar els pacients addictes al joc presencial i a les apostes esportives. Però,
per contra, han notat un increment de joc patològic relacionat amb altres apostes digitals
que no s’han vist afectades per la pandèmia.

Justament, els informes sobre el mercat del joc estatal demostren que, al 2020, el joc online
va créixer amb un 8,5% més de comptes nous mentre que el sector que va disparar els
ingressos va ser el del póquer, un 36%. El bingo online i els jocs de casino en línia ho van
fer un 33% i per primer cop en com a mínim 5 anys, el sector de les apostes esportives va
veure caure els seus guanys, concretament un 3,5%.

En un altre informe, la patronal Cejuego recalca aquest creixement del joc online al 2020,
que va representar el 13,7% del total de joc real (quantitats jugades menys premis abonats),
mentre la xifra “normal” hagués estat una forquilla d’entre el 7,5% i el 8%.

“De cada 10 nous pacients que ens arriben, 7 tenen problemes amb el joc online”, adverteix
Marta Sancho, de la unitat de l’hospital de Sant Pau, que descriu, com la resta d’unitats, que
el perfil del malalt de joc patològic “s’ha rejovenit” en els darrers anys, lligat al joc online. I és
que alguns estudis parcials a nivell de l’estat espanyol situen la prevalença del joc patològic
en adolescents per sobre del 2%, és a dir, per sobre de la dels adults. Segons dades del
Ministeri de Sanitat, el 14,6% dels joves entre 14 i 18 anys va jugar diners en línia i un
37,2% ho va fer de forma presencial durant el 2019.

https://www.datawrapper.de/_/p7w6u/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzcxMGYwNDctNDdmMy00NWZmLWE1NTktNmNkNTE2M2ZkMjY0IiwidCI6ImY2NTQwYWFiLTlkOWItNDBiNS05ODYzLTQ4YTllMWIyYjU4YyIsImMiOjl9
https://cejuego.com/wp-content/uploads/2021/11/2021-Anuario-Paginas.pdf
https://issuu.com/fundacioferreriguardia/docs/ffig_-_h__bits_i_pr__ctiques_de_joc


“Fins i tot hem tingut pacients amb 16 anys”, assegura Núria Aragay, del Consorci Sanitari
de Terrassa. En aquesta unitat, el 28% de les primeres visites ja són per joc online, el 25% a
Mataró. “Amb el joc presencial, la mitjana és de cinc a set anys per convertir-se en jugador
patològic, mentre que en online sol ser d’un a dos anys. El potencial d’addicció és molt
gran”, sentencia Sara Soria, del Consorci Sanitari del Maresme. A la unitat de Girona, el
42% dels menors de 20 anys atesos al 2019 va ser per apostes, ruleta i póquer. “Estem
atenent un pacient que amb 26 anys té un deute de 25.000 euros en casino online”, explica
Amparo Ridaura, del Parc Sanitari Martí i Julià de Salt.

Les unitats adverteixen que la porta d’accés dels joves a l’addicció al joc sol ser les apostes
esportives i que d’aquí es fa el salt a la ruleta i als jocs de casino, on el potencial addictiu
encara és major. En aquest trànsit, la clau són els ‘tipsters’, joves youtubers pronosticadors
de resultats que utilitzen els canals de Telegram o Twitch per captar joves apostadors i que,
malgrat la seva aparent independència, solen estar a sou de la indústria del joc perquè els
jugadors facin el salt als jocs de casino, on l’aposta en diners és molt més elevada.

“Els tipsters són la pedra angular sobre la qual s’aguanta el negoci de les apostes
esportives. A través de programa d’afiliats, s'encarreguen d’alimentar amb jugadors la
indústria del joc perquè la vida apostadora d’un jugador és molt curta, de només cinc
mesos”, adverteix l’investigador social David Pere Martínez, director d’Episteme i autor de
Ludomorfina. Tant és així, que els tipsters solen cobrar un percentatge en funció de les
pèrdues dels clients que aportin als jocs de casino. “És l’element pervers de l’anomenat
revenue share: cobren en relació amb el que perd aquella persona. El que li interessa a la
indústria del joc és que ni que sigui un poc percentatge de xavals passin de les apostes als
jocs de casino, sobretot a les escurabutxaques virtuals, on cada tirada val 200 euros”,
afegeix Martínez. I és que, segons l’investigador, hi ha estudis a França i el Regne Unit que
certifiquen que el 70% dels beneficis de la indústria del joc procedeix de les persones amb
ludopatia, “encara que la indústria del joc ho negui”.

Ara bé, des de la Direcció General d’Ordenació del Joc adverteixen que el decret de
publicitat que afecta el sector de joc online no preveu legislar contra els tipsters perquè “no
es consideren un operador de joc”, sentencia el seu director, Mikel Arana.

Caixes botí: el salt dels videojocs a les apostes

La quarta tipologia de joc amb diners que més es va consumir durant el confinament,
segons l’enquesta del Ministeri de Salut, va ser les anomenades caixes botí, també
conegudes com a loot boxes, recompenses que els jugadors reben a través de
micropagaments per aconseguir nous personatges, tresors o habilitats de forma aleatòria,
sense saber què ni quan els tocarà. Aquest element de sorpresa és el que assimila les
caixes botí a les apostes amb diners i és el que fa que siguin potencialment addictives.
“Veiem una relació directa entre aquestes recompenses i la possibilitat que siguin un
precipitador de conductes ludopàtiques”, adverteix Josep Lluís Matalí, coordinador de la
unitat de conductes addictives de Sant Joan de Déu.

https://pnsd.sanidad.gob.es/noticiasEventos/actualidad/2020_Coronavirus/pdf/20200715_Informe_IMPACTO_COVID-19_OEDA_final.pdf


La literatura científica recull una dotzena d’estudis que certifiquen que les loot boxes
comparteixen amb els jocs d’atzar característiques estructurals i psicològiques. És més, el
darrer d’aquests estudis, publicat a l’abril per les universitats de Plymouth i Wolverhampton,
al Regne Unit, estableix una correlació entre les caixes botí i els problemes d’addicció a les
apostes.

A Catalunya, les unitats d’addiccions comportamentals comparteixen l’opinió que les loot
boxes són, directament, un joc d’aposta encobert i simulen el component de reforç
intermitent que fan servir, per exemple, les màquines escurabutxaques. En tots dos casos,
el premi apareix després d’un nombre desconegut de jugades que va variant, sense una
regularitat que el jugador pugui desxifrar.

El potencial addictiu descrit a les caixes botí fa que siguin un perill, especialment, per als
menors. Segons la Direcció General d’Ordenació del Joc, més de la meitat dels principals
jocs disponibles en telèfons mòbils i un 35% dels jocs més importants d’ordinador ofereixen
loot boxes. A més, la presència d’aquests micropagaments és constant en videojocs
qualificats per a menors de 18 anys. A tall d’exemple, de 54 jocs de descàrrega per a mòbils
que ha analitzat l’organisme, 51 estan qualificats per a majors de 12 anys i 31 per a menors
de 7 anys. És més, segons un estudi publicat al juny per la Universitat Internacional de La
Rioja, gairebé un 30% dels menors espanyols ha comprat caixes botí en els darrers 12
mesos i d’aquests, el 91% ho ha fet amb el vist-i-plau de la família. Al 2020, aquests
micropagaments van generar 15.265 milions de dòlars en ingressos i al 2025 es preveu que
la xifra assoleixi els 20.300 milions, segons Statista.

https://www.datawrapper.de/_/fXVXN/

Davant d’aquesta realitat, el Ministeri de Consum vol aprovar l’any vinent una actualització
de la llei del joc, de 2011, i estudia prohibir només als menors l’accés a les loot boxes,
mentre el govern català ha fet arribar a l’executiu espanyol la recomanació d’una prohibició
sense distincions d’edat, com han fet ja Bèlgica, els Països Baixos i Eslovàquia. “Cal veure
quina decisió final prenem al respecte. Sí que prohibirem les caixes botí que otorguen un
premi intercanviable per diners, encara que a Espanya actualment no hi ha micropagaments
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d’aquest tipus”, explica a l’ARA Mikel Arana, director general d’Ordenació del Joc del
Ministeri de Consum.

Loteries, el joc intocable
L’administració sosté que les loteries gaudeixen d’un tracte diferenciat perquè el
benefici és públic i social i els seus productes menys addictius però el sector privat
del joc i les veus dels experts ho posen en qüestió

Eurojackpot, Cupón Extra de Navidad, Supermillones, Megamillonario, La Grossa, La 6/49,
El Trio, El Rasca Ràpid, El Niño, La Primitiva, El Gordo de la Primitiva, l’Euromillones, La
Quiniela són només una petita mostra de la gran quantitat de productes que la loteria
pública i semipública oferta al ciutadà en un total de més de 6.500 punts de venda arreu de
Catalunya. Una presència molt superior als prop de 200 establiments de joc privat que estan
limitats per llei a Catalunya.

https://www.datawrapper.de/_/HgjbM/

Però a més de l’extensíssima xarxa de venda presencial, el joc públic i semipúblic es regeix
per un marc legal i fiscal molt més avantatjós que el joc privat (de competència estatal quan
es juga online i autònomica quan fa referència al consum en establiments). Una
excepcionalitat que els operadors de loteries defensen argumentant que amb els seus jocs
tots hi guanyem i adduint que les loteries tenen un potencial addictiu molt més baix que la
resta de modalitats de joc.

https://www.datawrapper.de/_/HgjbM/


Les loteries, el joc més prevalent

Tot i que l’addicció a les loteries és baixa, sobretot tenint en compte que és la modalitat de
joc més consumida a Catalunya, moltes de les unitats de la xarxa pública que tracten les
addiccions al joc segueixen atenent persones amb aquest tipus de ludopatia. Un estudi de la
Unitat de Joc Patològic i Adiccions del Comportament de l’Hospital de Bellvitge xifra, per
exemple, en més de 400, un 11,4% dels atesos, les persones que tenien una addicció
exclusiva o primària a la loteria entre 2006 i 2018 i la unitat del Consorci Sanitari del
Maresme sitúa en un 4,4% els pacients que van recórrer al seu dispositiu per aquest motiu
el 2020 i en un 2,5% els que ho van fer el 2019.

https://www.datawrapper.de/_/6ZvPe/

Els rasques, un producte molt addictiu

Una cosa és la loteria convencional, com els dècims de Nadal o la Grossa, i l’altra, de molt
diferent, adverteixen les responsables d’aquestes unitats, la loteria instantània com els
rasques.

“Tots els jocs immediats, que a més tenen aquesta proporció de baixa inversió amb
possibilitat de gran premi, són molt addictius”, explica Núria Aragay, responsable de la unitat
de Terrassa. Les loteries tradicionals, les primitives, les bonolotos, afegeix, “no estan
exemptes de risc però tenen un component addictiu molt menor que jocs com el rasques,
les màquines, el bingo o la ruleta, que són jocs immediats”.

https://www.datawrapper.de/_/6ZvPe/


Susana Jiménez, de la unitat de Bellvitge, assegura que la gran diferència entre les dues
modalitats de loteria és el temps que passa entre l’aposta i el moment en què s’obté el
resultat. “El fet que hagis d’esperar 1, 2, 3 o més dies [en el cas de la loteria convencional]
disminueix moltíssim aquest potencial addictiu”, precisa.

Les unitats no compten amb dades desglossades que il·lustrin aquesta realitat però la
diferència entre el consum que fa la població general i les persones amb possible joc
problemàtic respecte de les dues modalitats de loteria és un bon indicador. Segons dades
facilitades pel Ministeri de Sanitat l’any 2019, mentre les loteries convencionals són un
producte de consum massiu amb molta menys incidència entre aquells que podrien estar
fent un joc problemàtic, la relació es reverteix en el cas de les instantànies, on la prevalença
d’aquest col·lectiu és molt més alta que la registrada respecte de la població general. Un
fenomen que també es dona en la resta de modalitats de joc.

https://www.datawrapper.de/_/MLRtD/

El “doble raser de l’administració”

“Abans el joc es dividia en joc instantani i diferit, ells [en relació als operadors públics o
semipúblics] es van quedar el diferit [loteria convencional] i ens van deixar l’instantani però
ara estem competint pel mateix mercat amb regles diferents”, assegura Albert Sola,
president de l’Associació d’Empreses Operadores de Màquines recreatives de Catalunya
(Europer). Sola critica que mentre a Catalunya el joc privat no pot publicitar-se “perquè no hi
ha cap normativa que ho reguli” i ha de pagar per les llicències i abonar tributs específics,
les loteries s’anuncien per tots els mitjans i encara hi ha bars que tenen rasques de l’ONCE
sense que això els costi res (en relació al fet que quan es tracta de loteries només el
guanyador, i no l’operador, paga tributs).

Com Sola, Carlos Duelo, president de Patrojoc, la patronal que aglutina les principals
empreses del sector privat a Catalunya, i Jorge Hinojosa, director general de JDigital,
l’associació espanyola del joc digital, consideren que des de l’administració s’aplica un
“doble raser”, discriminant així al sector privat. Hinojosa sosté que la diferència de tracte
entre el sector públic o semipúblic i privat “no respon al diferent caràcter addictiu dels jocs”

https://www.datawrapper.de/_/MLRtD/


perquè els elements que determinen aquest potencial addictiu, com “la immediatesa i la
repetició”, també es donen en “els rasques de l’ONCE”.

Francesc Perendreu, fundador i president de l’Associació Centre Català d’Addiccions
Socials (ACENCAS), defensa que les loteries s’haurien de privatitzar perquè “no es pot
regular, comercialitzar i sancionar” al mateix temps. Que algú m’expliqui, si no, assegura,
com pot ser que l’administració “que és la garant de la sanitat pública comercialitzi un
producte que pot provocar un desgavell en la meva salut mental”.

Cap mesura per limitar els rasques

Ni l’ONCE, que comercialitza més de 50 varietats d’aquest producte, ni Loteries de
Catalunya, responsable d’El Rasca Ràpid es plantengen la necessitat d’eliminar o limitar la
seva venta. Fonts de l’ONCE es limiten a assenyalar que compten “amb els productes de
menors riscos del mercat” sense aportar cap més detall al respecte.

Per la seva part, Jaume Torrabadella, director de Loteries de Catalunya, considera, sense
entrar en el fons de la qüestió, “que els rasques “són jocs estàndards a totes les loteries del
món” i que “les loteries no creen comportaments de joc excessiu”, una afirmació que
contrasta amb les dades aportades en aquest reportatge.

Per contra, l’operador català sí que té previst el llançament d’un nou producte. L’anunciada
loteria col·lectiva, que permetrà participar individualment en un sorteig de premis fixes i a un
segon on s’optarà a un pot comú per compartir col·lectivament, serà una realitat quan “la
situació [en relació a la pandèmia] estigui més normalitzada”, assegura Torrabadella.

Els registres d’autoprohibits

Preguntat per la possibilitat de prohibir la venta de loteries a les persones que tenen
problemes amb el joc i que estan donades d’alta en el registre d’autoprohibició autonòmic
(relatiu al joc presencial) i estatal (pel joc online), el responsable de Loteries de Catalunya
respon amb evasives.

Des de Selae opten per no respondre i l’ONCE, per la seva banda, assegura que ells no
venen a persones que estan en aquests llistats d’exclusió del joc però no accedeix a
explicar com apliquen aquest tipus de restricció. Una veto que en el cas de la venda
presencial sembla difícil de casar amb el fet que, habitualment, els venedors de l’ONCE no
demanen cap identificació al comprador.



https://www.datawrapper.de/_/JMy14/

La interconnexió dels registres d’autoprohibits

“Ara cal redactar i subscriure els convenis amb les CCAA”, assegura Mikel Arana, màxim
responsable de la Dirección general d’Ordenació del Joc (DGOJ), depenent del ministeri de
Consum, sobre l’anunciada interconnexió dels registres d’autoprohibits estatal i autonòmics.
La coordinació d’aquests registres, una eina que permet als ludopates que els prohibeixin
l’accés als espais de joc (online en el cas del mecanisme estatal i presencial en el cas de
l’autonòmic) podria ser una realitat el 2022. “Els registres autonòmics es mantindrien com
estan ara, amb la seva pròpia normativa, però una inscripció en el registre autonòmic
implicaria per se una inscripció al registre estatal i una en el registre estatal també implicaria
una subscripció en l’autonòmic”, resumeix Arana. Actualment, el registre estatal compta
amb uns 60.000 inscrits i el català amb unes 13.000 persones donades d’alta.

https://www.datawrapper.de/_/JMy14/


https://www.datawrapper.de/_/zS3WZ/

Ni un euro a la prevenció i atenció de la ludopatia

Natàlia Caba, directora general de Tributs i Joc i exconsellera delegada de Loteries de
Catalunya, defensa que l’operador públic català destina els seus beneficis a programes
socials, concretament 38,79 milions d’euros entre 2016 i 2020. Una realitat que contrasta
amb el fet que no s’hagi revertit ni un euro d’aquests guanys a projectes relatius a l’atenció
sanitària dels jugadors patològics o a la prevenció dels efectes del joc. En el cas de SELAE,
l’empresa més rentable de l’Estat, amb una facturació de 9.256 millons el 2019 i que va
reduir-se fins els 7.687 milions l’any passat degut a la pandèmia, tampoc existeix cap
mecanisme de reversió directe en benefici de la lluita contra la ludopatia.

https://www.datawrapper.de/_/aM5px/

A Catalunya, les loteries de la Generalitat han recaptat, de 2016 a 2020, fins a 715 milions
d’euros. Amb 390 milions d’euros, la tipologia que més ha recaptat és el Binjocs, un bingo
online que el Departament de Jocs i Tributs va haver d’anul·lar al 2019 per una sentència
judicial del TSJC, al considerar que la Generalitat no tenia competències. Li segueix La
Grossa, amb una recaptació d’uns 162 milions d’euros.

https://www.datawrapper.de/_/zS3WZ/
https://www.datawrapper.de/_/aM5px/


https://www.datawrapper.de/_/i2MR1/

Les loteries públiques copen el rànquing de publicitat del joc

“El decret del Ministeri de Consum que limita la publicitat del joc online i que ha entrat en
vigor al setembre, hauria d’afectar a tota l’oferta del joc, també a les loteries públiques i a
l’ONCE. Però aquestes queden exemptes”, remarca Carlos Duelo, president de la patronal
Patrojoc.

El cert és que la nova normativa també limita la els anuncis de loteries però les restriccions
són molt menys estrictes que no pas les que afecten a les modalitats online de joc, que no
només poden anunciar-se per televisió en horari de matinada. Ara bé, les loteries públiques
i semipúbliques lideren el rànquing d’emissió de publicitat de joc als mitjans públics
catalans. Segons una petició d’informació pública a la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (CCMA), l’ONCE és la loteria que més anuncis ha emès a TV3 en una dècada
(2009-2019), amb 8.565 espots, seguida per les loteries de la Generalitat (EAJA), amb
7.580 anuncis. El tercer al rànquing és el Casino de Barcelona Interactiu, amb 1386 espots i
la Loteria Nacional espanyola, amb 1.148 espots en una dècada.. Pel que fa a les empreses
de joc online i d’aposta, sumen en conjunt 2.650 espots. Aquests anuncis van suposar una
recaptació d’1,4 milions d’euros, mentre que a Catalunya Ràdio, aquesta xifra va ser d’uns
312.000 euros.

https://www.datawrapper.de/_/i2MR1/


https://www.datawrapper.de/_/1urPk/

Pel que fa a la inversió en publicitat de Loteries de Catalunya, de 2016 a 2019 va créixer un
30% fins als 3,6 milions d’euros al 2019, una xifra que al 2020, en plena pandèmia, es
contrau fins als 2,5 milions, la més baixa d’aquests quatre anys.

“Estem desbordats”
Les unitats de joc patològic han vist créixer un 27% el nombre de casos nous en 7
anys mentre la inversió pública ho ha fet un 12%

Malgrat que Catalunya és l’única autonomia que té unitats d’atenció especialitzades en joc
patològic a la xarxa assistencial pública, les mateixes unitats consideren que no són
suficients per atendre el volum de casos i adverteixen que treballen al límit. “La unitat fa
honor al seu nom: està formada només per una persona”, ironitza Sara Soria, coordinadora
de la unitat de Mataró. I no és l’única que pateix aquesta situació.De les 11 unitats de joc
patològic distribuïdes pel territori, només dues -l’Hospital de Bellvitge i AIS- estan formades
per una dotzena de professionals i atenen pacients de tot Catalunya. La resta compten
només amb una psicòloga clínica i es divideixen territorialment l’atenció. A més, hi ha dues
-Sant Joan de Déu i l’Hospital Clínic- que només atenen menors.

Població de referència de les 11 unitats d’addiccions comportamentals

https://www.datawrapper.de/_/1urPk/


https://depaso.carto.com/builder/ddc6f218-9f48-43c4-8aa2-779bf29afbe2/embed

“La realitat és que estem desbordats i no donem a l’abast. Amb una ampliació d’equip, es
podrien fer moltes més coses de les que fem”, confessa Marta Sancho, coordinadora de la
unitat de l’Hospital de Sant Pau, amb un mes de llista d’espera per admetre pacients nous.
En el cas de Reus, aquest temps d’espera és del doble. “Estem desbordats però no hi ha
previsió de rebre més recursos”, adverteix Eva Esteban, coordinadora de la unitat de
l’Institut Pere Mata.

https://www.datawrapper.de/_/6GarK/

https://depaso.carto.com/builder/ddc6f218-9f48-43c4-8aa2-779bf29afbe2/embed
https://www.datawrapper.de/_/6GarK/


El cert és que de 2013 a 2019, l’any en què es va assolir un rècord de nous pacients -fins a
1.115-, les 9 unitats d’adults han vist créixer un 26,6% el nombre de primeres visites per
malalties comportamentals, de les quals, la gran majoria són per joc patològic, amb
percentatges que oscil·len actualment des d’un 66% en el cas de la unitat de Manresa a un
74% a la de Sant Pau o un 80% a la de Bellvitge, la unitat que ha rebut més pacients per
ludopatia en els darrers 7 anys, amb un total de 2.230 casos nous. Li segueix la unitat de
Terrassa, amb 936 primers tractaments i la de Sant Pau, amb 813, segons dades
aconseguides a través d’una petició d’informació pública al Departament de Salut.

https://www.datawrapper.de/_/KQacJ/

Per contra, la pandèmia i el confinament domiciliari per coronavirus van frenar l’atenció
durant el 2020, any en què les primeres visites van caure fins a la xifra més baixa des de
2013, amb 802 nous pacients. “El còctel de joc d'atzar i confinament està per veure. Un no
es fa addicte d'un dia per un altre, es dosidepenent. I s’ha de veure com afectarà el
confinament”, adverteix Sara Sòria, de la unitat de Mataró.

https://www.datawrapper.de/_/KQacJ/


https://www.datawrapper.de/_/thfHc/

Aquesta pressió assistencial no s’ha vist compensada de la mateixa manera a nivell
pressupostari. Si els casos nous han augmentat un 24% en 7 anys, la inversió pública ho ha
fet un 12%. De 2013 a 2020, la unitat que més pressupost ha rebut per part del
Departament de Salut és AIS, seguida de Bellvitge i de la unitat del Maresme. Totes tres
reben més del doble que la resta d’unitats. És més, AIS -la quarta en el rànquing d’atenció
de casos nous- ha vist incrementar el pressupost un 35% en 8 anys, mentre la resta de
centres ho ha fet un 13,6%. Unes diferències pressupostàries que generen cert malestar.
“Salut hauria de fer un exercici de transparència sobre què destina a cada unitat perquè no
es correspon la demanda creixent de la malaltia amb la poca dotació de recursos”, rebla
Núria Aragay, de Terrassa, la unitat que esdevé la quarta en el rànquing d’inversió per part
de Salut però que és la segona que ha rebut més pacients nous en 7 anys.

https://www.datawrapper.de/_/1BMBu/

“Analitzarem les càrregues de treball i tant de bo es pugui incrementar el pressupost amb el
nou model d’addiccions comportamentals que estem implementant”, explica Joan Colom,
subdirector general de Drogodependències del Departament de Salut. Un nou model que
vol reordenar l’atenció a les addiccions comportamentals per “optimitzar recursos” i que
preveu derivar només els casos més greus a les unitats de joc, als 61 centres d’atenció i
seguiment de les drogodependències (CAS) i, en el cas dels menors, als CSMIJ (Centres de
Salut Mental Infantil i Juvenil), mentre que l’atenció primària es quedaria els casos de baixa
complexitat.

Una altra novetat és la recollida sistematitzada de les dades dels nous pacients que s’està
fent des d’aquest any per elaborar un indicador que permeti radiografiar la malaltia, davant
la inexistència d’un registre centralitzat sobre l’assistència a la ludopatia. Dades que
provenen de les unitats de joc patològic però també dels CAS, on es tracta la ludopatia com
a transtorn secundari a una altra addicció de substàncies i de les quals per primer cop es
xifraran dades sobre atenció al joc patològic.

https://www.datawrapper.de/_/thfHc/
https://www.datawrapper.de/_/1BMBu/


Un primer estudi pilot sobre aquest nou indicador, amb 252 casos nous de joc patològic
atesos de març a octubre de 2020, evidencia que el major nombre de primers tractaments
són encara per una addicció al joc presencial. Dades, però, que són provisionals, ja que al
pilot no van participar totes les unitats ni tots els CAS, i no s’han pogut reportar tots els inicis
de tractament degut a l’esclat de la pandèmia de Covid-19. Pel que fa a la resta d’indicadors
de malalties comportamentals, aquests pla pilot demostra que el 66% de les primeres visites
a les unitats són per addicció al joc amb diners, seguit d’un 15% per videojocs.

https://www.datawrapper.de/_/yVBpk/

En paral·lel, la futura nova llei d’addiccions, que es vol aprovar aquesta legislatura, preveu
incloure per primer cop les addiccions comportamentals i crear l’Observatori Català de
drogues i addiccions comportamentals. Salut té pendent publicar una guia preventiva sobre
entorns digitals, dirigida a professionals que treballen amb adolescents i impulsar un mentor
digital, un professional de referència en casos complexos d’addiccions digitals.

“Bellvitge té més pressupost perquè va ser la pionera”

“Vam crear les 10 unitats però no ho vam fer a la balibalà sinó a partir d’un estudi
epidemiològic que vam fer i que ens va radiografiar el problema a Catalunya. I ho vam
muntar amb molt poc pressupost”, admet Àngels González, doctora en psicologia clínica i
impulsora de les unitats de joc patològic de Catalunya al 2005, amb Marina Geli com a
consellera de Salut.

Des de la Universitat de Yale, als Estats Units -on resideix a l’actualitat- la psicòloga explica
que va muntar la primera unitat de joc patològic a l’Hospital de Bellvitge al 1987, arran d’una
entrevista al programa 30 minuts de TV3. “Vaig explicar que no hi havia res per atendre
l’addicció al joc patològic a la xarxa d’atenció pública i que jo estava molt interessada.

https://www.datawrapper.de/_/yVBpk/


L’endemà, va haver-hi una allau de trucades de pacients i l’hospital es va veure amb
l’obligació d’atendre’ls. Així va néixer la primera unitat”, explica González, que defensa que
amb la xarxa d’unitats de joc patològic que va idear al 2005 es va aconseguir “normalitzar la
malaltia” i que s’inclogués a la cartera de serveis dels centres de salut de Catalunya.
“Després, el conseller Boi Ruiz, amb les seves retallades, ho va desmuntar tot”, assegura
l’autora del primer llibre sobre joc patològic publicat a Espanya.

Cap subvenció a entitats de tractament de la ludopatia

“Les persones que atenem no són ni la punta de l'iceberg del joc patològic a Catalunya.  Ens
arriben els casos quan el desequilibri econòmic és molt gran”, adverteix Sara Soria,
coordinadora de la unitat de Mataró, sobre una malaltia difícil de xifrar. El tractament de joc
patològic no només queda supeditat a la xarxa d’atenció pública. Hi ha també clíniques
privades i entitats, com Jugadors Anònims, Fora de Joc o Projecte Home amb una llarga
experiència en l’atenció a la ludopatia. Ara bé, segons una petició d’accés a la informació
pública, ni el Departament de Salut ni el Departament de Drets Social disposa de “cap línia
de subvenció específica” per a entitats privades dedicades al tractament de la malaltia.
Davant d’aquest buit, ACENCAS, l’Associació Catalana d’Addiccions Socials, reclama que
es destini obligatòriament l’1% del que es recapta a través de les taxes de joc a atenció i
prevenció a la ludopatia. Justament pel que fa a prevenció, el Departament de Salut ha
destinat, de 2013 a 2020, fins a 1.559.543,15 euros a subvencions específiques a través de
programes escolars o de la distribució de material preventiu en punts de venda de productes
de joc amb diners.

El sector del joc a Catalunya ingressa uns mil milions
d’euros
Els guanys milionaris van representar al 2019 el 0,4% del PIB català en un sector molt
regulat, que no permet l’obertura de noves sales a Catalunya

Com la restauració i l’oci nocturn, les portes opaques dels establiments de joc amb diners,
presencial i privat de Catalunya han estat tancades durant part de 2020. L’emmudiment dels
quatre casinos, 55 bingos i 127 salons de joc autoritzats per la Generalitat i oberts amb
normalitat fins al març de 2020 (hi ha deu llicències de bingo més aprovades, però pendents
d’obrir), així com de les màquines recreatives instal·lades a més de 16.000 bars i
restaurants, ha fet caure un 45% la facturació del joc privat català respecte 2019. Així ho
recollia una enquesta entre el sector elaborada per la Cambra de Comerç de Barcelona i
presentada l’octubre passat.

Els ingressos bruts del joc privat català l’any 2019 van ser de més de 900 milions d’euros,
un 0,4% del PIB del Principat. A aquesta xifra se li han de sumar uns 120 milions d’euros
que representen un 18-20% de la facturació del sector online a Catalunya, segons dades de
la patronal Patrojoc. Una dècada després de la patacada provocada per la crisi econòmica
de 2008, el món del joc va començar a remuntar l’any 2014, sobretot gràcies a l’empenta de
les apostes esportives.

http://patrojoc.com/Files/Documents/2021%2010%2006_Enquesta%20presentaci%C3%B3.pdf


De la màquina recreativa al joc online

“És un sector molt atomitzat”, explica Carlos Duelo, president de Patrojoc, la patronal del joc
privat a Catalunya, format bàsicament per operadores, fabricants de màquines i salons de
joc. Un teixit amb prop de 800 empreses l’any 2017 (en tenia 1.399 abans de la crisi
econòmica) dominat per CIRSA, la gran companyia del joc privat amb seu a Terrassa.
D’alguna manera la història dels germans Juan i Manuel Lao, fundadors de la Compañía
Internacional de Recreativos, S.A (CIRSA), resumeix el recorregut del sector: de les
màquines recreatives i escurabutxaques dels anys 80 que sonaven repetitivament a molts
bars i restaurants del país a les apostes i els jocs online més entretinguts, passant per la
gestió de bingos, casinos i salons de joc.

Responsable de 17 sales de bingo, una trentena de salons de joc arreu de Catalunya (amb
el nom Toka) i la marca d’apostes Sportium, a més del casino de Lloret de Mar, l’èxit de
CIRSA ha convertit els germans Lao en uns dels homes més rics de Catalunya. També hi ha
contribuït l’expansió per l’Estat espanyol, Llatinoamèrica, Itàlia i Marroc, fent de l’empresa
una multinacional que, des de 2018, és a mans de fons americans de capital privat
administrats per Blackstone.

Des del Parc tecnològic del Vallès la família Sanahuja governa el grup MGA, que planta
cara a CIRSA amb els salons Golden Park, sales de bingo i jocs presencials i online (a
través de goldenpark.es, amb seu a Ceuta). La resta d’establiments de joc són, bàsicament,
a mans dels grups Binelde i Rank (bingos), Sport 333, Valisa i Grup Martínez (salons de joc)
i Grup Peralada (casinos).



La costa catalana més turística és la ubicació preferida per als empresaris del sector,
perquè “els establiments de joc s’obren allà on passa la gent, on hi ha trànsit de persones.
No tenim cap interès a obrir en barris humils per aprofitar-nos de la gent, com es diu”,
adverteix Grecojoc, associació que reuneix els empresaris dels salons de joc i recreatius del
Principat.

La densitat d’oferta d’establiments de joc privat presencial de Catalunya (en relació a la
població) és de les més baixes d’Espanya: un 2,4%, i la mitjana és de 9,7%, segons un
estudi de la Cambra de Comerç. Si només s’observa l’oferta de locals del Principat en
funció de la població de cada municipi, La Jonquera, Bòssost, Peralada, Platja d’Aro i Vielha
són els que tenen més establiments de joc (taxa calculada per cada 10.000 habitants).

Aquesta singularitat, la baixa densitat d’oferta de joc, es deu a la regulació. Catalunya va ser
pionera a l’hora de legislar el joc privat. “Érem la riota de la resta d’Espanya”, recorden des
de Grecojoc. El nombre de locals de joc està fixat per llei i no pot créixer. Tampoc el de
màquines recreatives.

L’any 2004 la Generalitat va definir el catàleg de jocs i apostes autoritzats, un número limitat
d’establiments i unes distàncies mínimes entre ells (de 1.000 metres). L’any 2010 el decret
es va reformar per establir que l’obertura de salons de joc no podria fer-se en “edificis
institucionals, sanitaris i docents i a menys de 100 metres, com a mínim, de distància de
centres d'ensenyament reglat”. Actualment s’està tornant a revisar, segons Natàlia Caba,
directora general de Tributs i Jocs de la Generalitat.

Enguany l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat un pla d’usos que impedeix locals de jocs
d’atzar a menys de 800 metres de qualsevol centre educatiu, així com la inhibició del senyal
per jugar online en edificis municipals. Tot i que aquesta mesura municipal es considera
populista i mediàtica des del món empresarial, que assegura que la legislació autonòmica ja
marca els límits, per poder obtenir una llicència de joc abans cal tenir el vistiplau de
l’ajuntament del municipi corresponent. Barcelona ja no n’atorgarà. Altres poblacions s’han



interessat pel reglament barceloní i alguns dels bingos pendents d’obrir (fins a arribar als 65
permesos) s’han trobat amb queixes del veïnat.

Madrid, Màlaga o Còrdova han vist com part de la ciutadania s’ha organitzat per denunciar i
impedir l’obertura de nous i salons de joc i cases d’apostes (a Catalunya no n’hi ha, les
màquines per fer-ho només són a dins dels salons de joc). La regulació catalana ha frustrat
la multiplicació d’establiments, com ha passat a la resta de l’Estat des de 2012. Una
obertura que l’Asociación Española de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos
(ANESAR) ja va considerar desbocada i potser contraproduent l’any 2018.

El numerus clausus de locals de joc a Catalunya fa deu anys que es manté bastant estable:
entre 125 i 127 salons de joc, quatre casinos i entre 49 i 65 llicències de bingo. Un signe
dels temps, en què els locals amb màquines recreatives i màquines d’apostes doblen les
taules des d’on cantar bingo! Però els cartons amb números alimenten una part important
dels tributs que la Generalitat imposa al joc, darrere les màquines escurabutxaques, les
principals contribuïdores.

Bona salut per al joc online
El tancament provocat per la pandèmia ha reforçat el joc amb diners online. Legalitzat i
ordenat pel Govern espanyol des de 2011, actualment hi ha 78 operadors amb llicència
(l’any 2015 n’eren 51), la majoria a mans de multinacionals estrangeres que han vist
Espanya com un mercat fructífer (moltes amb seu a Ceuta, on l’impost d’activitats del joc és
més baix que a la resta de l’Estat, del 10% en lloc del 20%).

El joc online, públic i privat, no ha parat de créixer des de 2014, tot i que representa el 6-8%
del conjunt del joc amb diners a l’Estat, segons l’Anuario del Juego en España 2021. L’any
passat, degut a la pandèmia, va pujar fins al 13,7% i va generar 850,5 milions d’euros
d’ingressos bruts.

A Catalunya, la màxima quantitat total de diners jugada online va tenir lloc a finals de l’any
passat, amb 1.078,8 milions d’euros, segons la Direcció General de Tributs i Joc. Arreu les

https://stopcasasdeapuestas.com/#/
https://www.anesar.com/wp-content/uploads/2018/06/2018-03-Barometro-Salones-Junio-20180615.pdf
https://www.anesar.com/wp-content/uploads/2018/06/2018-03-Barometro-Salones-Junio-20180615.pdf
https://www.jugarbien.es/contenido/el-juego-y-las-administraciones-publicas
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_tributs/arxius/2021/Evolucio-Joc-on-line_Grafics_accessible.pdf


dades del joc digital han augmentat amb la pandèmia, tot i que amb la paralització de les
competicions esportives van pujar més la resta de jocs online que no pas les apostes.

Tot i el creixement del joc no presencial des de 2014, encara té camí per recórrer, malgrat el
decret del Ministeri de Consum, que en limita la publicitat als mitjans durant la matinada, així
com l’eliminació als estadis. Un cop per les arques de molts equips de futbol, mentre el
sector del joc aprofita el màrqueting d’afiliats per mantenir i multiplicar la seva visibilitat a la
xarxa.

Nota metodològica

Consideracions generals

Aquest reportatge (Premi Montserrat Roig de l’Ajuntament de Barcelona) publica dades
inèdites aconseguides a través de 7 peticions d'accés a la informació pública a diferents
departaments del govern de la Generalitat de Catalunya.

També s’han fet 34 entrevistes a persones del món sanitari, polític, empresarial, entitats i
afectats per la malaltia. S’ha contactat sense èxit amb entitats privades d’atenció com Fora
de Joc i Jugadors Anònims mentre que l’Associació d’Ajuda a Famílies amb Ludòpates
(AAFAL) ha declinat la invitació d’entrevista.

Article sobre les escurabutxaques:

Pel que fa a les dades clíniques: No hi ha dades unificades sobre l’activitat de les unitats, 11
en total (2 especialitzades en atenció a menors) que atenen la ludopatia a Catalunya, és a
dir, no existeix cap base de dades on totes aquestes unitats aportin la mateixa informació
per tal d’analitzar conjuntament els principals problemes clínics pel que fa a l’addicció al joc i
veure’n així la seva evolució. De fet, en molts casos, la informació disponible esta
desglossada per conceptes diferents en funció de la unitat en qüestió.



Per això, per tal d’esbrinar quina era la modalitat de joc que actualment afecta a un major
nombre de pacients atesos en aquestes unitats, vam contactar amb totes elles i vam optar
per demanar la dada més recent relativa al motiu de consulta de les primeres visites.
D’aquesta manera, evitavem comptabilitzar aquelles persones que feia temps que es
visitaven per una addicció en concret i només teniem en compte les que ho havien fet per
primer cop.

D’aquesta manera, vam aconseguir que 5 de les 9 unitats que tracten adults ens xifressin la
informació més recent en relació al motiu de consulta de les primeres visites. La majoria ens
van donar les dades de 2020, algunes també les de 2021 i la unitat de Bellvitge, per
exemple, només va poder facilitar-nos la dada relativa al període 2016-2020.

En el cas de la unitat de Lleida, la responsable no va poder proporcionar la dada exacta
però sí que ens va confirmar que les escurabutxaques eren el motiu principal d’aquestes
primeres visites. El dispositiu de Reus, per la seva banda, no va facilitar xifres, ni va fer
estimacions al respecte. El motiu de la manca de dades disponibles és en tots els casos
atribuïda al gruix de feina i falta de recursos que, en molts casos, fa que les unitats només
puguin assumir la feina clínica i no tinguin poru temps per dedicar a l’ordenació i estudi de
les dades.

Pel que fa les dades estadístiques (extrapolables a la població en general): no existeix ni a
Catalunya, ni a Espanya, cap estudi que xifri quina és la prevalença del joc problemàtic i el
trastorn de joc en relació a les diferents modalitats de joc. Per aquesta raó, a la peça sobre
escurabutxaques, s’ha optat per usar la xifra general d’aquesta problemàtica per a totes les
modalitats de joc a Catalunya. La última dada que dimensionava aquesta realitat és la xifra
que la conselleria de salut va poder extreure dels estudis que el Ministeri de Sanitat fa
respecte del joc problemàtic i que es refereix al 2017, ja que el 2019 les dades
recol·lectades pel ministeri no permetien fer aquest càlcul.

Gràfics: Les dades del mapa amb la ubicació de les escurabutxaques per codi postal s’han
aconseguit a través d’una petició d’accés a la informació pública.

Article sobre la loteria:

Dades clíniques: atesa que la prevalença de l’addicció a la loteria és inferior a la relativa a
les escurabutxaques, les dades de les unitats respecte d’aquesta modalitat de joc estan
menys polides i treballades i, per tant, hi ha moltes més unitats que no estan en disposició
de facilitar-les. En aquest sentit, al reportatge s’ha nodrit de dos exemples, entre ells el de la
unitat de Bellvitge, que és la primera que es va posar en funcionament, la que atén a més
pacients i de les poques que ha pogut elaborar estudis clínics respecte de l’addicció al joc, i
la de Mataró, un dels pocs dispositius d’aquesta xarxa que també ha comptabilitzat la
ludopatia associada a productes de la loteria.

Dades estadístiques (estrapolables a la població en general): Com ja hem referit en el cas
de les escurabutxaques, no existeix ni a Catalunya, ni a Espanya, cap estudi que xifri quina
és la prevalença del joc problemàtic i el trastorn de joc en relació a les diferents modalitats
de joc. Per aquesta raó, a la peça sobre loteries, s’ha optat per posar de relleu, la diferència



entre les loteries convencionals i les loteries instantànies i la resta de jocs amb diners pel
que fa a la incidència que tenen en la població en general i dins del col·lectiu que té un
possible joc problemàtic. En aquest sentit, les dades del Ministeri de Sanitat il·lustren com
mentre la loteria tradicional té una incidència molt major entre la població general, en el cas
de la instantània aquesta incidència és molt més alta entre aquells que tenen un possible joc
problemàtic, com passa amb la resta de jocs.

Article sobre les unitats desbordades:

Les dades d’atenció de les unitats d’addiccions comportamentals, aconseguides parcialment
a través d’una petició d’accés a la informació pública al Departament de Salut, s’han acabat
completant a mà amb entrevistes a les coordinadores de les 11 unitats. Per xifrar l’atenció
en ludopatia, s’han hagut d’utilitzar percentatges sobre el total d’atenció en addiccions
comportamentals ja que, en algunes unitats, les dades no estaven desglossades per tipus
de malaltia.

Per a l’elaboració dels gràfics sobre atenció sanitària, s’han visualitzat les dades de 9
unitats, les que atenen adults, i s’han descartat les dues especialitzades en menors (Sant
Joan de Déu i Hospital Clínic) ja que, segons aquestes dues unitats, “els manuals no
contemplen el diagnòstic de joc patològic en menors”, és a dir, els adolescents comencen
conductes de joc (sobretot en videojocs) però no com a malaltia. És més, tampoc tenen
capacitat econòmica per jugar amb diners, segons les dues unitats entrevistades.

Article sobre l’anàlisi al sector del joc

Per a fer el mapa sobre el cens d’establiments de joc del Departament d’Economia i
Hisenda s’han confirmat totes les adreces i noms que apareixen a cadascun dels llistats, de
manera que sorgeixen quatre casinos, 124 salons de joc i 56 bingos. De cada establiment
de joc se n’ha buscat a quin grup empresarial correspon, mitjançant portals d’informació
econòmica i Libre Borme.


