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El boom de les cases de joc dispara 
la ludopatia juvenil a Madrid

cació de llicències és competència 
de les comunitats. Andalusia encap-
çala la llista amb 834 locals autorit-
zats per al joc, però no en permet 
més, i la Comunitat de Madrid la se-
gueix amb 670, incloent-hi casinos 
i sales de bingo. Són les comunitats 
que tenen, de llarg, l’índex de juga-
dors autoprohibits més alt, és a dir, 
els que segueixen teràpia i decidei-
xen entrar en un registre estatal que 
els impedeixi jugar als locals i por-
tals web de joc. Un 27,31% dels 
43.796 autoprohibits d’Espanya re-
sideixen a Andalusia i un 17,96% a 
Madrid, mentre que a Catalunya 
només se’n concentren un 7,76% 
justament en un context de limita-
ció de cases de joc: des de fa anys es 
mantenen en 211. 

En alguns dels locals de Madrid 
fa olor de vainilla o altres aromes 
dolces, com als gimnasos i botigues 
de roba on volen que hi tornis, i l’ac-
cés és lliure però els treballadors 
comproven amb el DNI que siguis 
major d’edat i que no siguis al regis-
tre d’autoprohibits abans de donar-
te un codi pin amb el qual pots ju-
gar. “Però de vegades te’l fan sense 

identitat i tenim casos d’autoprohi-
bits que han recaigut perquè no hi 
va haver control”, explica la psicò-
loga Bayta Díaz, de l’Associació per 
a la Prevenció i Ajuda al Ludòpata 
(APAL), on fan teràpia jugadors pa-
tològics com el José. Ell ho corro-
bora: “Si anés ara al meu local de 
sempre, em farien el pin per molt 
que estigui autoprohibit”, diu el Jo-
sé –que prefereix un nom fictici–. 
És un jove ludòpata ara mateix en 
teràpia que assegura que veia habi-
tualment  menors d’edat a qui els 
donaven un pin sense demanar-los 
documentació si semblava que ja 
tenien 18 anys.  

Coincidint amb l’auge de les ca-
ses d’apostes ha crescut també el 
percentatge de joves autoprohibits. 
L’any 2017 es van jugar a Espanya 
184,66 milions d’euros en apostes 
respecte als 59,8 milions del 2014 
(sumant-hi joc online o dins les ca-
ses). O sigui, que s’ha multiplicat 
per tres. Els autoprohibits d’entre 
18 i 25 anys han passat de ser un 
11,19% del total l’any 2012, just des-
prés que es regulessin les apostes 
esportives, a un 19,74% el 2018. Pel 

Els locals s’han multiplicat per set a la ciutat i ja s’han organitzat les primeres protestes veïnals

que fa als autoprohibits totals, els 
gairebé 44.000 són gairebé un 50% 
més que els 29.496 del 2012. Aques-
ta xifra només inclou els que són 
conscients que tenen un problema i 
s’han apuntat al registre. 

Cervesa i formatge gratis 

Les cases d’apostes, creu el José, 
“viuen dels ludòpates, no dels juga-
dors ocasionals”, i a més faciliten als 
joves poder jugar “perquè és molt 
més fàcil amagar el rastre dels di-
ners en efectiu que el de la targeta”, 
que és indispensable per jugar des 
de l’ordinador. A Madrid és fàcil 
trobar cases d’apostes prop dels ins-
tituts. L’última regulació per fixar 
un mínim de cent metres de distàn-
cia dels centres educatius, molt 
menys que en altres regions, és in-
suficient segons les plataformes ve-
ïnals que es van manifestar diumen-
ge passat. “Quan et coneixen, a les 
cases t’ofereixen cervesa gratis”, ex-
plica el José, a qui una vegada n’hi 
van regalar fins a sis “i un plat de for-
matge, però dels bons!” 

A ell, el joc li va obrir les portes 
amb una gran alegria: va guanyar 

La majoria de les portes d’entrada 
de les cases d’apostes són de vidres 
foscos, no es veu l’interior, en con-
trast amb els llums que fan pampa-
llugues amb el nom del local o, en el 
cas del Nevada, al carrer Bravo Mu-
rillo de Madrid, també amb la cara 
del Joker alternat-se amb una rule-
ta en una pantalla. Per davant 
d’aquesta casa, i de les quinze més 
que hi ha en els dos quilòmetres que 
fa el carrer amb més locals d’aques-
ta mena de la ciutat, es van manifes-
tar diumenge passat unes 2.000 
persones contra l’auge d’un negoci 
que creix sobretot als barris més po-
bres. L’any 2013 hi havia 14 cases 
d’apostes a Madrid i ara n’hi ha 103. 
Set vegades més. El fenomen coin-
cideix amb l’augment de la ludopa-
tia, sobretot entre els més joves. 

La llei del joc estatal del 2011, que 
pretenia regular el buit legal i que 
les cases d’apostes paguin impostos 
a Espanya, va obrir la porta a la pro-
liferació d’aquests locals. L’adjudi-

MADRID
GERMÁN ARANDA Menors  

“Molts locals 
no demanen 
el DNI”, 
assegura un 
jugador en 
teràpia

Teràpia  
“Em costa no 
passar per un 
local perquè 
en tinc quatre 
a prop de 
casa”, diu 

Dades clau sobre 
l’auge del joc d’atzar

43.796 
Autoprohibits al joc

La xifra correspon als jugadors 
que es restringeixen l’accés al 
joc per evitar recaigudes. És gai-
rebé un 50% més que els 30.000 
del 2012. Un 27,31% són a Anda-
lusia i un 17,96% a Madrid.

19,74% 
Autoprohibits de 18 a 25 anys

Al 2012 només eren l’11,9%. 
L’auge coincideix amb el creixe-
ment del negoci de les apostes: 
l’any 2014, a l’Estat, es van apos-
tar 59,8 milions d’euros i el 2017 
ja eren 184,66 milions. 

100 m 
Distància amb els instituts

A Madrid la distància que deli-
mita la llei entre cases d’apostes 
és de cent metres. La de Catalu-
nya és d’un quilòmetre, però no 
sempre es compleix.
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La Guàrdia Urbana va detenir ahir un home 
que presumptament n’hauria apunyalat un 
altre a la zona d’oci del Port Olímpic de 
Barcelona. La vida del ferit no corre perill, 

però es dona el cas que en aquesta mateixa 
zona d’oci han mort dues persones de 
manera violenta aquest estiu. El primer va 
ser un jove xinès que va perdre la vida per 

una batussa amb un grup de nois russos el 
28 de juliol; i la segona víctima va ser una 
jove de 26 anys, que va morir al setembre  
al ser apunyalada a l’interior d’un local.

NOU 
APUNYALAMENT 
AL PORT OLÍMPIC

20.000 euros al pòquer online quan 
només tenia vint anys. “Em vaig pa-
gar els estudis”, recorda, ara llicen-
ciat en enginyeria. Durant almenys 
dos anys va jugar de manera fre-
qüent i sense excessos, però les ca-
ses d’apostes van provocar que aca-
bés sent-hi addicte. “Em vaig tornar 
mentider i irascible”. Calcula que 
durant uns quatre anys va dedicar 
a apostes uns 500 euros al mes de 
cada salari de 1.300 que cobrava.  

El punt crític li va arribar quan va 
començar a demanar microcrèdits. 
“Les cases de microcrèdits s’anunci-
en amb les d’apostes i et donen els di-
ners al moment, encara que sigui de 
nit, però en condicions horribles”, ex-
plica. Va demanar petits crèdits d’uns 
100 euros cadascun, fins a arribar a 
1.500, però els ajornaments els van 
convertir en 6.000. Els pares li van 
enxampar un correu electrònic dels 
microcrèdits i van veure que tenia un 
problema. No va ser un dels pitjors 
casos. “Molts perden la feina perquè 
menteixen o perquè no hi van o roben 
diners”, explica Bayta Díaz.  

Un cop a teràpia, a més del grup 
amb psicòlegs, altres addictes i els 
voluntaris rehabilitats, “és molt im-
portant tenir algú a fora que t’ajudi 
a no recaure”. En el seu cas, la seva 
nòvia li gestiona els diners i ell no-
més surt amb el que necessita per 
comprar el pa o prendre una cerve-
sa, ni un cèntim més. Entre les res-
triccions, durant una bona tempo-
rada també han d’evitar portar tar-
geta de crèdit a sobre i passar per da-
vant de les cases d’apostes. Aquesta 
part és la més difícil per al José, per-
què en té almenys quatre a menys 
de cinc minuts de casa.e

Un local d’apostes 
esportives a la zona 

d’Usera a Madrid. 
JAVIER BARBANCHO 

Les apostes amenacen Catalunya 
tot i la congelació de llicències 

Sobre l’alarma del joc online, la 
Generalitat assegura que no hi pot fer 
res perquè és un àmbit de compe-
tència espanyola, i recorda 
que fa anys que l’Estat 
hauria d’haver aprovat 
un decret que regulés, 
entre altres aspectes, 
la publicitat de les 
apostes. Un text que, 
esperen, sigui una de 
les “prioritats” del 
pròxim govern. 

Les estratègies que 
desenvolupen les com-
panyies del sector dels jocs 
d’atzar per colar-se a Catalunya 
no s’aturen aquí. Malgrat que el Par-
lament va congelar les llicències ara 
fa més de quinze anys, Martínez re-
corda que hi ha sales de joc catalanes 
que han incorporat algunes màqui-
nes d’apostes dins les seves instal·la-
cions i que els pacients presencials 
també han augmentat. És el cas, per 
exemple, del Casino de Barcelona, 
que anuncia així l’opció de les apostes 
a la seva web: “Viu amb més emoció 
cada jugada!” 

Menors enganxats 

La cara més crua del fenomen de les 
addiccions és la dels menors que tam-
bé hi cauen: “Ens arriben casos de 

menors que orinen en ampolles 
per no perdre temps. L’altre dia 
vaig conèixer un noi de 12 anys que 
havia perdut 490 euros”, lamenta 
Perendreu, que critica el volum ex-
cessiu de la publicitat –el Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya va 
xifrar en el 45% la queixalada que 
s’emporten els anuncis d’apostes 
en una retransmissió esportiva de 
ràdio– i les “baixíssimes” restricci-
ons que hi ha per al joc online.  

Martínez també carrega contra 
el poc “control” a què considera 
que estan exposats els locals de joc 
físics. Tot i que hi estan obligats, 
“hi ha vegades que no vigilen qui hi 

entra i en surt”. Una irregu-
laritat que afecta tant 

els menors com els 
ludòpates que han 

demanat voluntà-
riament que no 
els hi deixin en-
trar. A més, de-
nuncia que no 
s’estan de res a 

l’hora d’atreure els 
més joves: “Mentre 

abans quedaven a la 
plaça, ara hi ha molts 

grups d’amics que es troben 
a l’Sportium, on diuen que la be-
guda és més barata”.e 

El joc en línia capta cada vegada més seguidors joves –la majoria homes–, que 
comencen apostant quantitats petites de diners a diferents tipus d’esports. MARC ROVIRA

El sector no pot obrir nous locals però aprofita internet per seduir els joves 

Que una de les ràdios més escolta-
des aturi la narració d’un partit de 
futbol de màxima audiència per co-
lar una falca publicitària d’una ca-
sa d’apostes, que les pàgines dels di-
aris esportius més llegits incloguin 
anuncis que inciten el lector a jugar, 
que hi hagi marques que et donin 
primes de fins a 200 euros per fer la 
primera aposta... La temptació 
d’apostar també és a l’ordre del dia 
als canals de comunicació més 
mainstream a casa nostra. “Si t’agra-
da l’esport, el tsunami de missatges 
relacionats amb les apostes és tan 
gran que és molt fàcil acabar cedint-
hi”, diu la psicòloga Cristina Martí-
nez. Ara bé, a diferència d’altres co-
munitats com Madrid, el boom del 
sector no ha convertit Catalunya en 
un niu de locals d’apostes. El motiu? 
La llei del joc catalana que limita el 
nombre de llicències –4 casinos, 75 
bingos i 127 sales de joc– ha acon-
seguit aturar aquesta expansió, que 
ha fet saltar totes les alarmes en al-
tres territoris.  

Però la legislació catalana no és 
imbatible. I ho demostra el fet que la 
quantitat de persones que s’han en-
ganxat al joc aquí –nois majoritària-
ment– ha augmentat els últims anys. 
Els professionals que treballen les ad-
diccions ja fa temps que ho advertei-
xen: tot i que el fenomen ha tingut 
menys virulència que en altres llocs 
de l’Estat, la indústria del joc també 
ha sabut trobar les escletxes d’aques-
ta foto fixa que blinda Catalunya. 

El primer i gran perill que preocu-
pa les unitats hospitalàries catalanes 
especialitzades en les addiccions re-
creatives és el joc online. A la de 
l’Hospital de Mataró, els pacients que 
són atesos per aquests motius s’han 
disparat en els últims anys. Si al 2011 
aquest perfil representava només un 
3% del total, ara ja es repeteix en el 
25% dels casos que els arriben.  

També des de l’Associació Cata-
lana d’Addiccions Socials (Acencas) 
consideren que el “problema” que 
afecta el territori català és a la xarxa 
i que, a més, ha fet que la mitjana 
d’edat dels jugadors hagi caigut en 
picat fins als 25-35 anys. “Moltes ve-
gades ho veuen innocu perquè te-
nen molts amics que hi juguen”, ex-
plica el president de l’entitat, Fran-
cesc Perendreu, que també recorda 
que les apostes online no tenen lí-
mit horari i això facilita que els jo-
ves esdevinguin addictes en poc 
temps, perquè perceben que hi po-
den guanyar molts diners.  

BARCELONA
LAIA SERÓ

 
“Ens arriben 

casos de menors 
que orinen en ampolles 

per no perdre  temps 
mentre juguen a través 

del mòbil” 

Francesc Perendreu 

president  

d’Acencas

 
“Tot i el límit 

de llicències, hi ha 
salons de joc a 

Catalunya que estan 
incorporant màquines 

d’apostes a dins”  

Cristina Martínez 

psicòloga 


