
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 5 DE

NOVEMBRE DEL 2018 SOBRE LA PREVENCIÓ DE L'ADDICCIÓ AL JOC PER PART

DE MENORS D'EDAT 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En els darrers anys, les apostes s'han convertit en una moda entre els joves espanyols.

La possibilitat d'accedir mitjançant dispositius mòbils a les diferents cases d'apostes, que

a  més  es  publiciten  sense  pudor  en  tots  els  mitjans  (preferentment  acompanyant

esdeveniments esportius), possibilita als joves un accés al joc sense límits ni obstacles a

través de mòbils, tauletes, ordinadors, etc., que constitueixen veritables armes a l'abast de

tots ells.

Al 2017, es van moure a Espanya uns 5.000 milions d'euros en apostes esportives. Hi van

participar uns 700.000 espanyols, dels quals un terç no superen els 25 anys. Aquestes

dades facilitades per la Direcció General  d'Ordenació del  Joc del Ministeri  d'Hisenda i

Funció Pública haurien de crear una evident alarma davant l'alça imparable que suposa

aquesta moda i que, sens dubte, ha creat noves patologies mèdiques, necessitades de

tractament i de centres de desintoxicació per als joves addictes a les apostes.

Tampoc podem oblidar les cases d'apostes i jocs presents de forma física a la nostra

ciutat. Si bé és cert que no s'hi permet l'entrada a menors de 18 anys, no és menys cert

que la picaresca dels menors d'edat per apostar a través d'un adult o per intentar colar-se

de forma reiterada en aquests locals fa molt difícil impedir el seu accés directe o indirecte.

Picaresca  que  utilitzen  també a  les  apostes  online,  introduint  el  nom d'algun  amic  o

familiar i les dades d'aquests, havent-se detectat aquesta actitud en nens de 13-14 anys

de forma assídua.

Davant de tot això, només hi ha una solució, i  és la prevenció i  la conscienciació del

menor des d'edats adolescents i preadolescents del problema que suposa l'addicció al joc,

ja que només així aconseguirem evitar frustracions i crear malalts i, fins i tot, delinqüents

que roben diners perquè necessiten la seva “dosi” diària d'efectiu econòmic per dedicar-la

al joc.



Por tot l'exposat, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents 

ACORDS:

Primer. Elaborar una campanya escolar de conscienciació als menors a partir de 12 anys

de les conseqüències negatives que comporta l'abús de les apostes entre els joves i la

conveniència d'apartar-se d'aquests hàbits nocius, especialment en edats primerenques,

en coordinació amb la Subdirecció General de Drogodependències del Departament de

Salut  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  amb  experts  implicats  en  aquest  àmbit,  i

consensuada  amb  el  Departament  d'Educació  per  tal  de  fer-la  efectiva.  Així  mateix,

continuar realitzant des de la Regidoria de Salut tallers en l'àmbit educatiu de prevenció

inespecífica en què es treballen socioaddiccions i ampliar els programes d'oci alternatiu

per a joves.

Segon.  Elaborar també una campanya de conscienciació destinada als pares i/o tutors

legals dels menors sobre els riscos que comporta el joc i les altes xifres de ludopatia que

s'estan registrant entre els joves, en el marc del treball adreçat a les famílies que ja es du

a terme, com per exemple el programa "Mirades Diverses" que es realitza a Mas Pintat.

Tercer. Estudiar la possibilitat de dur a terme les modificacions urbanístiques pertinents al

POUM per tal d'evitar l'obertura de cases d'apostes i joc a les proximitats dels centres

educatius de la nostra ciutat.

Reus, 29 d'octubre del 2018
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