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El nombre de cases
d’apostes a Madrid ha
pujat de 84 a 292 entre
el 2008 i el 2012

El primer any de les apostes els
ingressos tributaris van pujar a
1.500 milions a Madrid

El 2008 les apostes a les sales
madrilenyes van ascendir a 20,6
milions. El primer semestre del
2012 van assolir els 95,4 milions

En general, els ingressos del sector
del joc a Espanya han caigut
mes del 20% des del 2008

cologia de la Universitat de Bir-
mingham especialitzat en addic-
cions. A les noves cases amb
FOBT, “el mercat objectiu ja no
són els vells punters (aficionats)
d’abans que apostaven als ca-
valls, sinó joves d’entre 16 i 24
anys, probablement a l’atur o de
salari baix, molt vulnerables a
l’addicció”, diu Derek Webb,
exjugador de pòquer i ara re-
presentant de l’oenagé Fairer
Gambling.
El negoci FOBT és dels més

rendibles. Les empreses van re-
gistrar beneficis de 1.200milions
d’euros l’any passat correspo-
nents a aquestesmàquines.Willi-
am Hill hi va guanyar 515 mili-
ons i Ladbrokes, 445. “El més
preocupant és que, segons els
nostres estudis, una tercera part
del que les empreses guanyen
per FOBT correspon a les apos-
tes de gent amb problemes d’ad-
dicció (problem gamblers)”, diu
Orford.
Enpermetre unmàximdequa-

tre màquines per sala, la llei del
2005 va incentivar sense voler la

proliferació de les cases d’apos-
tes. “En lloc de posar-les a la
mateixa sala van obrir més lo-
cals”, va dirWebb. Alhora, els la-
boristes de Blair van donar llum
verda als anomenats supercasi-
nos, conjunts d’hotels casino de
marca multinacional que van
estar a punt d’establir-se a Black-
pool i Manchester.
Després de les campanyes en

contra dels supercasinos, que te-
nien el suport de l’església i del
diari conservador Daily Mail, el
nou govern de Gordon Brown es
va fer enrere l’any 2008. Però va
deixar intacta la liberalització de
les FOBT. Ara molts se’n pene-
deixen. En el programa de televi-
sió Dispatches que es va emetre
el mes de juliol passat i que va
qualificar aquestes màquines
com el “crac de la cocaïna del
món del joc”, l’exministra Harri-
etHarman va dir que la llei havia
estat un greu un error.
Però el mes de juliol, en un al-

tre exemple de l’extraordinària

influència del lobby del joc, un
comitè parlamentari encarregat
de la revisió de les mesures de
desregulació va anunciar una so-
lució original per contrarestar
l’excessiva concentració geogrà-
fica de les cases d’apostes: perme-
tre que hi hagi més màquines
FOBT en un sol establiment...
“Han utilitzat tot el seu poder de
lobby per defensar-les”, va dir
Orford.
Després de visites a Londres i

Madrid, és impossible no fer-se
la pregunta següent: el proper
pas de les FOBT es farà en el cen-
tenar de cases d’apostes que han
obert a Espanya? Fonts del sec-
tor a Espanya insisteixen que no.
“Els britànics han optat pel camí
fàcil amb les FOBT. A Espanya,
en canvi, estem creant espais
socials perquè la gent passi una
estona agradable”, diu un repre-
sentant del sector.
Però els psicòlegs i sociòlegs

especialitzats en el sector del joc
consultats en diverses universi-
tats britàniques no ho tenen tan
clar: “Les empreses voldran ex-
pandir el nombre de FOBT en
qualsevol àmbit perquè són ex-
traordinàriament rendibles”, va
dir Mark Griffiths, expert en
addicció de laUniversitat deNot-
tingham i director de la Unitat
Internacional del Joc.
Derek Webb encara es mostra

més contundent: “Estic absoluta-
ment segur que intentaran por-
tar les màquines a altres països;
serà un avanç gradual i diran el
que calgui”.c
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La cadena Sportium
creix com l’escuma
a Madrid:
hi té 206 locals
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FOBT: una màquina hiperaddictiva
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Les màquines accepten
bitllets de 50 lliures,
62 euros...

... Es poden jugar
100 lliures cada
20 segons...

... això equival a 18.000 lliures
en una hora de joc,
22.000 euros en una hora

Al Regne Unit
s’atribueix a les
màquines FOBT uns
beneficis de 1.000
milions de lliures
el 2011

225 milions
d’altres
empreses
de joc

416 milions
els va guanyar
l’empresa
William Hill,
exsoci
de Victoria

359 milions
els va guanyar
Ladbrokes,
soci de
Sportium
a Madrid

REPARTIMENT
DELS
BENEFICIS

LES MÀQUINES FOBT

L’objectiu
són joves de 16 a
24 anys, a l’atur
o amb salari baix

Impostos oportuns

]La defensa principal de
l’expansió del sector del
joc en moments de crisi
sol ser la creació d’ocupa-
ció. Però un nou informe
elaborat per la Platafor-
ma Eurovegas No, presen-
tat ahir a Madrid, afirma
que el conjunt de casinos
que pretén construir a la
capital el magnat del joc
de Las Vegas Sheldon
Adelson, no generaria ni
un de cada cinc dels llocs
de treball que se sol dir.
L’informe tècnic de la

plataforma ofereix una
estimació dels llocs de
treball que es pot crear
basant-se en dades de
l’empresa d’Adelson Las
Vegas Sands: “Segons els
nostres càlculs, no s’arri-
baria ni a un 20%
d’aquests pretesos
260.000 llocs de treball”,
va dir Ana Sanz, una de
les autores de l’informe.
Ni tan sols els 52.000
llocs de treball que es
poguessin crear, segons
l’informe, no serien per-
manents, ja que “la major
part serien llocs de tre-
ball provisionals en la
construcció”, va afegir.
La plataforma va qualifi-
car l’ús repetit de la infla-
da xifra de 260.000 per
Adelson i per la Comuni-
tat de Madrid com un
“xantatge” perquè els
madrilenys no s’hi opo-
sin. “Som presoners
d’aquesta elevada xifra i
no se’n qüestiona l’ori-
gen”, va dir Sanz.

Madrid, ben situada

Londres. Les
escurabutxaques
fixed odds betting
terminals oferei-
xen a les empre-

ses que les ins-
tal·len guanys
multimilionaris a
costa d’addiccions,
segons els experts


