
GUANYAR ÉS EL PITJOR!

La loteria és l'impost que paguen els que no saben matemàtiques

Jocs d'atzar:

- Bingo, loteria, quinieles, loto, màquines escurabutxaques, casino (póquer, ruletes...), apostes, 
bitllets per raspar, internet...

Ludopatia: alteració progresiva del comportament per la que una persona sent una necessitat 
incontrolable de jugar. Es tracta d'una adicció sense necessitat de consumir cap substància, però que
freqüentment ve acompanyada del consum de tabac i/o alcohol, o fins i tot drogues.

Com qualsevol adicció, la ludopatia provoca greus conseqüències negatives en la persona que la 
pateix: pèrdua del cercle social, aïllament, símptomes físics (insomni, nerviosisme, depressió...), 
pèrdues econòmiques, necessitat d'amagar-ho i mentir...

En estats avançats, les ludopaties necessiten d'especialistes (psicòlegs/psiquiatres) per ser curades, 
ja que la seva interrupció també provoca la síndrome d'abstinència.

El sistema econòmic actual dona preferència als beneficis econòmics abans que a la salut de les 
persones. Per això, cada vegada més proliferen els salons de joc, les cases d'apostes, la propaganda 
en equips de primera línia i les apostes on-line.

L'anuari del joc a Espanya 2018, de la Universitat Carlos III, diu a la seva introducció:

"Basta  acabar  diciendo que  es  una actividad en la  que  los  profesionales  que  estamos
implicados en ella tratamos de hacer bien nuestro trabajo, con respeto a nuestros clientes,
fidelidad  a  la  normativa  que  emana  de  las  leyes  y  de  las  Administraciones,  y  que
intentamos  hacer  rentables  nuestras  empresas  porque  de  ellas  depende  el  sustento  de
muchos miles de empleos. Pero también, y esa nuestra razón de ser, de nuestras empresas
dependen el entretenimiento, el placer de ganar apuestas y demostrar lo que se sabe de un
deporte, la ilusión de que diosa Fortuna se pose sobre el hombro de cualquiera o el placer
de quedar con amigos en un salón,  un bingo o un casino.  En definitiva,  una industria
compleja destinada a facilitar el ocio y la diversión de sus clientes."

Curiosament, l'anuari està finançat (i la introducció està signada) per CODERE, una multinacional
d'apostes i joc.

Algunes dades:

- La despesa en jocs d'atzar a Espanya el 2018 representà quasi l'1% del PIB.
- El 2018 els espanyols gastaren 9.000 milions d'euros en loteria.
- El total de doblers jugats en qualsevol tipus s'estima en 42.000 milions d'euros.
- La població d'Espanya està entorn dels 47 milions de persones.
- El joc generà 1700 milions d'euros en imposts directes.
- En els jocs d'atzar la banca sempre guanya.  la Lotería Nacional destina a premios el 70% de lo
recaudado (y se queda el 30% restante), y el Euromillones, el 50%. 



La probabilitat que:

- Te toqui la primitiva: 1 entre 139.838.160
- Te toqui l'Euromillones: 1 entre 116.531.800
- Te toqui la loteria nacional: 1 entre 18.000.000
- T'ataqui un tauró: 1 entre 3.700.000
- Te mati un llamp: 1 entre 700.000
- Te mati un meteroit: 1 entre 250.000
- Te toqui la ONCE: 1 entre 100.000

Algunes preguntes interessants:

- Quina quantitat gasta de mitjana una persona a Espanya en jocs d'atzar?
- Per què es fa tanta propaganda de la gent que guanya la loteria?
- Per què molts equips de 1a divisió porten propaganda de cases de joc a la samarreta?
- Per què moltes empreses te "regalen" doblers perquè comencis a jugar?
- Quina és la base neuroquímica del plaer del joc?

Una frase per reflexionar:

- Encara som ludòpata. Fa 30 anys que no jug, però seguesc essent ludòpata. És una malaltia de per
vida. (Francesc Perendreu)

Referències interessants:

Antes te caerá un meteorito que ganarás la primitiva: la probabilidad en las loterías.
https://www.elperiodico.com/es/extra/20160914/loteria-probabilidad-primitiva-sorteos-5377677 
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