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Més operacions de cor
per reduir les llistes

L’Associació Catalana d’Addiccions Socials ha denunciat que la proposta de regulació del
ministeri sobre el joc online no estableix límits a les apostes. GETTY

Reclamen posar límits al joc
‘online’ per evitar addiccions
Exludòpates denuncien la regulació que impulsa l’Estat
LARA BONILLA
BARCELONA

El joc online és, segons els professionals mèdics, potencialment més
addictiu que els jocs presencials. És
per això que l’Associació Catalana
d’Addiccions Socials (Acencas), que
agrupa exludòpates, denuncia la proposta de regulació de les màquines de
joc a internet que està impulsant el
ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, en la qual no s’estableixen límits a les apostes, a la publicitat ni a les promocions.
Segons Francesc Perendreu, president d’Acencas, l’addicció en els
jocs online és més ràpida que en els
presencials perquè es juguen més diners en menys temps, es pot jugar
sense límit d’horari, les 24 hores del
dia i els 365 dies de l’any, són de fàcil accés, ja que no cal sortir de casa,
i faciliten el joc a crèdit. Sense diners
en efectiu disminueix la sensació de
pèrdua real, argumenten. El perfil de
jugador s’ha rejovenit. Ara és el d’un

home d’uns trenta anys –abans era
d’uns 45 anys– casat i amb un fill, i
amb ingressos i estudis mitjans alts,
però Perendreu també adverteix de
l’alt risc d’addicció a les màquines
d’atzar online entre els més joves, que
són els que tenen més accés a les noves tecnologies. “La gent jove no anirà a l’hoteleria o el casino a jugar però sí que ho fa a través de l’ordinador
o el mòbil. És més simple i no et veuen. El factor de la invisibilitat és
molt important”, explica Perendreu,
que afegeix que tres de cada deu joves són jugadors habituals d’apostes
per internet, en modalitats com els
slots o el pòquer. El president de l’Associació Catalana d’Addiccions Socials també recorda que la ludopatia no
només afecta la persona que juga sinó que també pateix el seu entorn.
“Està en joc la salut de milers de famílies”, sosté Perendreu.
Acencas ha presentat al·legacions
a la nova ordre ministerial que preveu aprovar el govern a finals de juny
i que ha de regular aquest sector.
Apunten que aquesta nova norma-
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Tres de cada
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per internet

Amb l’objectiu de reduir les llistes d’espera de les intervencions
cardíaques, els hospitals catalans faran un 20% més d’operacions, fins a arribar a les 3.600.
Amb aquest pla de cirurgia cardíaca s’espera reduir en un 35%
les llistes d’espera per a aquestes intervencions, que ara és
d’una mica més de 5 mesos per a
la cirurgia cardíaca valvular i de
4,8 mesos per a la coronària. Es
vol reduir el temps d’espera fins
als tres mesos. El conseller de
Salut, Boi Ruiz, va respondre
ahir al Síndic de Greuges, que va
denunciar que l’espera per operar-se als hospitals de l’ICS supera els sis mesos. Ruiz va dir
que es prepara un pla perquè
cap pacient hagi d’esperar més
del que estableix la llei.

tiva no recull aspectes que ells
consideren clau, com ara que no
s’utilitzin menors en la publicitat,
que s’estableixin límits en les
apostes, tant de temps com de diners, així com en el premi, i que no
es regalin diners com a primes de
benvinguda –que està prohibit en
el joc presencial–, ja que fomenten, diuen, la ludopatia.
Promeses de premis elevats

“No és admissible que en les noves
modalitats de joc online no s’apliquin les mesures de regulació dels
jocs d’atzar presencials que s’han
anat desenvolupant en els últims
35 anys”, assegura Perendreu.
En aquest sentit, mentre que els
premis en el joc físic estan delimitats –500 euros en les màquines
escurabutxaques i 3.000 en els casinos, per exemple–, en el joc online es prometen premis d’entre
vuit i deu milions d’euros, cosa que
segons Perendreu ofereix als ludòpates l’anomenada “fantasia de la
recuperació”.
Acencas alerta que la nova ordre ministerial deixa que el sector s’autoreguli i tem que les empreses competeixin entre elles
per inflar els premis per atreure
clients. Aquesta associació també adverteix que la nova normativa deixa un marge perquè el joc
online es pugui establir en locals
públics.e

El Parlament
insta a regular els
espectacles amb
toros per a turistes
ARA

BARCELONA

La comissió d’agricultura del Parlament ha instat el Govern a regular,
abans del 2 de novembre, la celebració de temptejos dels bous braus que
organitzen ramaderies de les Terres
de l’Ebre per als turistes, espectacles
coneguts com a tientas. La resolució
aprovada ahir al Parlament, impulsada inicialment pel PSC, el PP i Cs,
va ser fruit d’un acord d’última hora als passadissos del Parlament entre tots els grups. Finalment va
comptar també amb el vot de CiU i
ERC, així com l’abstenció d’ICV. Els
ramaders asseguren que aquesta
pràctica, suspesa cautelarment pel
jutjat contenciós administratiu número 17 de Barcelona, no és un espectacle taurí privat i que la presència de turistes –especialment russos– els ajuda a mantenir econòmicament la seva activitat.
L’acord de mínims pres al Parlament pretén omplir un “buit legal”
deixat per la llei de protecció dels
animals del 2008, que no entrava a
regular aquestes activitats de ramaderies de l’Ebre. La conselleria d’Interior havia obert expedients a diverses explotacions perquè considerava els temptejos com un espectacle taurí fora de la llei, mentre que
el departament d’Agricultura sostenia que les activitats no vulneraven
la normativa del sector.e

Un espectacle amb toros a Alfara
de Carles. JOAN REVILLAS

