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M. Carmen Gómez Muñoz-Torrero, com a secretària de l’Ajuntament d’Arenys de Munt,
Comarca del Maresme (Barcelona):
CERTIFICO: Que el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en sessió ordinària de data
28/01/2021, primera convocatòria, ha pres, per unanimitat i a proposta del grup ERC, el
següent acord, a reserva de l’aprovació definitiva de l’acta, el qual es transcriu a
continuació:
“MOCIÓ DEL GRUP ERC PER EVITAR L’ADDICCIÓ AL JOC.
Els darrers anys hem vist com han proliferat els salons de joc arreu dels Països Catalans.
Aquests centres moltes vegades se 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.
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,
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 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 qual generen les substàncies, siguin drogues o bé alcohol.
Com demostren els estudis ja esmentats, els 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 al 2019 s'han doblat les consultes a la
Unitat de Joc patològic de l'Hospital de Bellvitge motivades per les apostes esportives.
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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 política i econòmica del règim del 78 i la crisi econòmica i social provocada per la
pandèmia de la COVID-19.
Pels motius exposats, el Grup Municipal d’ERC i Jovent Republicà d’Arenys de Munt, per tal
de minimitzar en l’àmbit municipal i evitar que la problemàtica vagi augmentant en el
nostre municipi, hem elaborat unes propostes de mínims que garanteixi que en l’àmbit
local pugui ser una realitat, proposem l’adopció dels següents acords:
ACORDS:
1. Refusar la proliferació els salons de joc arreu dels Països Catalans
2. Realitzar, especialment en l'àmbit juvenil, 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.
3. Declarar, com a Ajuntament, el nostre rebuig a la proliferació descontrolada de salons de
joc i de les campanyes publicitàries que tracten de promoure-les i normalitzar-les.”
I perquè consti i tingui els efectes oportuns, signo aquest certificat d’ordre i amb el
vistiplau del senyor alcalde president, a Arenys de Munt (document signat
electrònicament).
Vist i plau
L’alcalde
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