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L’Hospital de Bellvitge i ANNE Fundació impulsen un 
projecte per prevenir els trastorns del joc OnLine 
entre els adolescents 
 
 

Aquesta iniciativa respon a una demanda creixent pel mal ús i l’abús de les 
pantalles i el perill de que derivin en diverses patologies 
 
El perfil de l’adolescent que aposta en línia és el d’un noi, de 14 a 17 anys, que 
va començar a fer servir internet abans dels 10 i que de mitjana passa connectat 
entre 2 i 3,5 hores al dia 

 
L’Hospital Universitari Bellvitge, a través de la Unitat de Joc Patològic i altres 
Addiccions Comportamentals del Servei de Psiquiatria, i ANNE Fundació, centre mèdic 
i psicològic que atén als infants i adolescents que presenten problemes en el seu 
desenvolupament, han signat un conveni de col·laboració per prevenir i reduir el 
Trastorn del joc en els adolescents.  
 
Ambdues entitats desenvoluparan accions dirigides a promoure la investigació dels 
trastorns del joc en els adolescents i la seva prevenció. Per això, duran a terme un 
estudi global d’usos i percepcions de risc entre els adolescents, seguit de la difusió 
d’informacions i la sensibilització de l’opinió pública envers aquesta temàtica així com 
l’intercanvi d’informació per a la prevenció d’aquesta patologia.  
 
A fi d’impulsar aquest projecte, es crearà una comissió de seguiment formada per 
representants de cadascuna de les dues entitats.  
 
En paraules de la doctora Susana Jiménez Murcia, responsable de la Unitat de Joc 
Patològic i altres Addiccions Comportamentals, del Servei de Psiquiatria de l’Hospital 
Universitari de Bellvitge, “aquestes addiccions sovint tenen el seu origen en la 
infantesa i adolescència, etapes de la vida en que és fonamental l’aprenentatge 
d’hàbits saludables en relació a l’ús de les noves tecnologies o d’altres activitats de 
lleure”. Estudis recents apunten que més d’un 37% dels adults amb problemes amb el 
joc d’aposta haurien començat a jugar abans de l’edat legal i que, alhora, l’edat d’inici 
d’aquestes conductes és un factor de risc clau en el desenvolupament d’un futur 
trastorn. El mateix passa amb l’ús de videojocs o d’altres activitats a través d’Internet 
que, majoritàriament, no suposen cap problema però que en una minoria de joves i de 
no tant joves, esdevenen patologies amb conseqüències clíniques greus. “És per això 
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que cal establir sinèrgies amb diferents col·lectius de professionals i d’institucions 
diverses, per tal poder dur a terme estudis de recerca sobre la identificació de factors 
de vulnerabilitat en edats molt primerenques, el disseny d’accions preventives i la 
implementació de programes d’educació en l’ús saludable de les TIC, així com en 
d’altres activitats que potencialment poden ser de risc”, conclou la Dra. Jiménez. 
 
Cesc Gummà, director d’ANNE Fundació, afirma que “el nostre objectiu és donar una 
resposta, prevenir i sensibilitzar de les conseqüències psicològiques i conductuals del 
mal ús de les pantalles”.  
 
ANNE Fundació 
 
Des de fa més de 30 anys, ANNE Fundació ha posat l’èmfasi en la prevenció, en la 
sensibilització i intervenció assistencial en tots aquells comportaments que 
interfereixen en el desenvolupament dels infants i els adolescents. Anne Fundació 
s’estructura en quatre unitats de treball: psicologia clínica, psicologia cognitiva, 
logopèdia, totes elles sota un direcció  mèdica. 
 
L’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB)  
 
L’Hospital Universitari de Bellvitge és un centre sanitari de tercer nivell que disposa de 
tecnologia i expertesa professional per realitzar els procediments assistencials més 
complexos. Registra 20.000 intervencions de cirurgia major i 37.000 altes anualment. 
Compta amb 5.200 professionals. Es defineix com hospital en xarxa i té com a 
prioritats estratègiques la millora de l’experiència de l’usuari, el desenvolupament dels 
professionals, el treball en xarxa, la innovació i la investigació i la difusió dels resultats. 
Compta amb diferents àrees d’expertesa que realitzen cada dia procediments 
innovadors tant a nivell estatal com internacional, com ara la cirurgia robòtica; l’atenció 
oncològica; l’àrea del cor; neurologia i neurocirurgia; trasplantaments; addicions i 
trastorns comportamentals; endoscòpia; diagnòstic per la imatge i cirurgia 
oftalmològica, entre d’altres. Ubicat a L’Hospitalet del Llobregat, és l’hospital de 
referència terciària per a tot l’eix Sud de Catalunya i dona cobertura assistencial a més 
de 2 milions d’habitants. Pertany a l’Institut Català de la Salut. 
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