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Tots sabem que és i que significa estar enganxat a alguna addicció, normalment quan sentim a parlar
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d'addiccions les relacionem amb substàncies químiques que tenen relació directa amb l'abús i o la
dependència que crea l'addicció. Exemples d'aquestes addiccions són l'alcoholèmia i la drogoaddicció.

Però existeixen addiccions que no estan relacionades amb cap substància química però que comparteixen
els mateixos patrons de conducta, són les addicions anomenades conductuals, socials o no tòxiques.
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Són moltes i molt diverses les addiccions encabides en aquesta categoria, ludopatia, addicció a la borsa,
Vigorexia, Addicció a les compres, oniomania (compra compulsiva), Addicció al sexe, Addicció al treball, a la
pornografia, a les noves tecnologies...
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Totes aquestes addiccions poden arribar a ser molt perjudicials en el desenvolupament normal de l'individu,
interferint de manera greu en la seva vida, de manera que allò que en principi ens feia passar una bona
estona ara s'ha transformat en allò que ens fa passar per una tragèdia continua.

Però si aquestes conductes ja són greus en qualsevol persona, si pensem que aquestes conductes de risc
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d'addicció han crescut de manera exponencial en la població jove, estem davant d'un problema que no
només ens està afectant el nostre present, també ens pot arribar a hipotecar el nostre futur com a societat.

Per això aquest document se centrarà en aquelles addiccions que entenc són les que més poden afectar el
que podríem anomenar públic infantil i juvenil.
30
Ludopatia.

Addicció a la pornografia.
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Addicció a les noves tecnologies.

A continuació explicarem una sèrie d'accions, repartides en quatre eixos, que al nostre entendre hauríem
d'implantar-se amb urgència, algunes són competència exclusiva d'administracions no municipals, d'altres
han de ser fruit del treball conjunt de vàries administracions, i d'altres han de ser fruit del treball de les
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administracions locals, que com han fet històricament, han de liderar la resposta a aquest problema amb
proximitat, rapidesa i professionalitat, des de la prevenció, la recerca de la igualtat, l'atenció personalitzada i
la cohesió territorial i social dels nostres municipis.

Les accions proposades són les següents:
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 Llei que reguli els usos, horaris, delimitacions territorials, i publicitat de les sales de joc, físiques i o
virtuals.
 Ordenances municipals que ajudin al desplegament de la Llei reguladora.
 Reforçament dels equips de Salut Mental i Addiccions.
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 Plans de tractament i prevenció de les addiccions de la Conselleria de Salut.
 Reforçament dels equips de joventut i serveis socials per tal puguin adquirir nous coneixements,
noves eines i noves estratègies d’actuació sobre aquest problema.
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Projectes transversals de conscienciació, prevenció i tractament de les addiccions.

Pel que fa al primer eix, el ministeri de Consum, treballant de manera transversal amb el de Sanitat i
Educació, han de legislar per regular l'ús de les noves formes d'accés al joc.

El segon eix, ordenances, és de competència municipal i ve a desenvolupar la llei i la seva implantació al
territori, mentrestant, hi ha accions que podem anar fent als ajuntaments en l'àmbit d'ordenació que
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ajudaran a pal·liar aquesta xacra. Exemple d'aquestes accions són les ordenances que regulen.

El tercer eix de competència autonòmica, posa de manifest una carència que malauradament sofrint en tot
el nostre sistema de salut, la manca de recursos, econòmics, tecnològics i humans de les unitats públiques
d'atenció a les addicions, si realment ens creiem que aquest problema és greu hem d'apostar des de les
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administracions competents, per serveis d'atenció a les addiccions dotats de tots els recursos que puguin
requerir.

I per últim l'eix més important per acabar amb el problema allà on està la seva arrel, qualsevol conducta és
susceptible de transformar-se en addició si es donen les circumstàncies propícies i existeixen factors de
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vulnerabilitat.
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En el moment més crític del desenvolupament humà, l'adolescència, durant aquesta època l'individu
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experimenta canvis claus per al seu desenvolupament, físic, psíquic i social i és en aquest moment quan
desenvolupen el pensament formal, que és aquell que ens permet projectar-nos cap a un món més complex
i en constant evolució.

És en aquest moment quan els joves cerquen conductes reafirmants de les seves necessitats, econòmiques,
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socials, familiars, d'autoimatge, d'afectivitat... si alguna d'aquestes necessitats no queden del tot cobertes o
no se satisfacin del tot, els i les joves poden cercar aquesta auto reafirmació en conductes que poden
esdevenir addictives i és aquí on el factor de vulnerabilitat entra en joc.

És determinant detectar els factors de risc i prendre mesures abans que sorgeixin els problemes.
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I per treballar en aquesta línia és indispensable tenir una xarxa de prevenció, i atenció als joves i al seu
desenvolupament als ajuntaments.

Sense oblidar el treball transversal que pot ajudar a l'entorn d'aquests joves a entendre quines són les
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actituds que ajuden i quines no a atacar de forma efectiva la problemàtica.
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