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El present Informe es desenvolupa dins del Servei IRC&ENFOCS 2020 que finança la 

Subdirecció General de Drogodependències del Departament de Salut de la Generalitat de 

Catalunya, el qual es gestionat per l’associació GASS. 

L’objectiu de l’informe és descriure el comportament del test CERVS, penjat en diferents webs 

que administra GASS1, i analitzar els resultats que ha obtingut des de que es va posar a l’abast 

públic. 

Introducció 

Dins de les activitats preventives online del Servei IRC&ENFOCS 2020 hi ha la gestió de 9 tests 

científics programats a Internet. Aquesta estratègia té l’objectiu que la població pugui obtenir 

una autoavaluació preliminar sobre diferents aspectes relacionats amb la seva salut. 

En aquest sentit, les addiccions no només es poden donar pel consum d’una substància tòxica, 

sinó també en l’apartat conductual anomenant-se socio addiccions o addiccions no tòxiquesi. 

Els videojocs online han esdevingut una d’elles i l’instrument CERVS ha estat dissenyat per 

avaluar el grau de problemàtica associada. 

Tanmateix, cal dir que ha estat provada la relació de l’abús a Internet i el de drogues. Així 

doncs se sap que els joves que fan un abús del primer pateixen tres vegades més el consum de 

droguesii que els que no ho fan.  

A Internet hi ha un lloc prominent pels videojocs online, entre el quals hi hauria amb guanys 

econòmics, tipus casino o apostes online (vinculat a la ludopatia), i els jocs sense guanys 

pecuniaris, que són en els que es centra el present informe. Aquests jocs han evolucionat des 

del hobby personal a la pròpia computadora, fins al joc en línia multijugador app2 en la darrera 

dècada. Encara i així diversos autors veuen una relació entre els dos models, arribant en alguns 

estats, com a Bèlgica, a prohibir les recompenses aleatòries en els videojocs perquè estimulen 

la inclinació pels jocs d’apostes online.iii 

Encara més, jocs com a FIFA 18, que funciona amb coins per a aconseguir comprar millors 

jugadors estan vinculats a cases d’apostes, on els gamers poden jugar-se les coins en webs de 

casino, per exemple ruletes i així aconseguir-ne més, si tenen sortiv. Cal dir que aquestes coins 

es poden comprar amb diners reals, fet que ha causat situacions domèstiques greus: robatori 

de diners de pares, etc. Per tant, una addicció pot acabar estimulant a l’altre. 

És important assenyalar que en cada un dels tests que es programen s’especifica que els 

resultats no substitueixen l’opinió d’un/a professional. Així doncs, s’utilitzen com a una 

aproximació a la realitat per a descriure una tendència personal, però que per a confirmar-se 

es requeriria d’un diagnòstic  professional qualificat. 
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 http://gass.cat, http://lesdunes.cat i http://laresclosa.cat  

2
 Aplicatius per a smartphones 

http://gass.cat/
http://lesdunes.cat/
http://laresclosa.cat/


Per què aleshores es posen aquests instruments a l’abast del públic? Doncs seria semblant a 

disposar d’un termòmetre, el qual determina els graus centígrads de la temperatura corporal. 

Definir el símptoma pot ajudar a mobilitzar al pacient a la recerca de millores compensatòries. 

Per últim, cal dir que analitzar fenòmens juvenils nous des d’observadors adults que han 

nascut en èpoques que no existien pot condicionar en les valoracions. Un exemple d’això va 

ser quan es va témer l’efecte catastròfic que tindria sobre el cos humà la “descomunal” 

velocitat del tren de vapor3. En aquest sentit fins i tot The Lancet va publicar una sèrie 

d’articles científics a l’any 1862 en el mateix sentit que l’acadèmia de medicina de Lyonv. 

Un altre exemple més modern el va plasmar el semiòtic Umberto Eco en el seu assaig sobre la 

televisió al 1964 que es titulava Apocalíptics i Integrats, és a dir, exposava la dicotomia dels 

que consideraven que la irrupció de la televisió seria un desastre social i els que s’aniria 

integrant amb normalitat.  

Per tot això, cal llegir les dades de l’Informe amb els filtres corresponents per no caure en 

absolutismes que portin a estigmatitzacions. 

L’instrument 

El test CERV ("Cuestionario de Experiencias Relacionadas con los Videojuegos") va ser validat 

per a la població adolescent amb la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona, 

l'ICAS4, la Universitat Ramon Llull, varis CAP's5, etc, a l’any 2014vi. Per això, es va considerar des 

de l’associació que seria un bon instrument per a ajudar a prendre consciència d'un fenomen 

que va en augmentvii. La realitat virtual cada vegada ocupa més hores, espais i activitats en la 

vida de les persones. Fins i tot hi ha una part cada cop més gran de població que ha nascut en 

l’era virtual. 

El CERV valora la preocupació, la negació del problema, l'augment de la tolerància quant a 

assumir més temps i espai vital a causa del joc, els efectes negatius sobre la salut, la reducció 

d'activitats diferents, la pèrdua de control sobre el joc, l'evasió i el desig de jugar. Són senyals 

d'alarma el progressiu aïllament, l'abandó de responsabilitats, problemes d'atenció i 

concentració, els efectes negatius si no es juga, la irritabilitat, problemes físics (dolor 

d'esquena i cap, ulls secs, etc.)vi. 

Així doncs es tracta d’un test amb 17 ítems que està especialment indicat per adolescents en 

un rang entre 12 i 20 anys . Els resultats del test es poden classificar en tres grups: Sense 

Problemes (de 0 a 25 punts) , Problemes Potencials (de 26 a 38 punts) i Problemes Severs (de 

39 a 68 punts) vi. 
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 Acadèmia de medicina de Lyon (1835): El paso excesivamente rápido de un clima a otro producirá un 

efecto mortal sobre las vías respiratorias. El movimiento de trepidación suscitará enfermedades 
nerviosas, mientras que la rápida sucesión de imágenes provocará inflamaciones de retina. El polvo y el 
humo ocasionarán bronquitis. Además, el temor a los peligros mantendrá a los viajeros del ferrocarril 
en una ansiedad perpetua que será el origen de enfermedades cerebrales. Para una mujer 
embarazada, el viaje puede comportarle un aborto prematuro." 
4
 Institut Català de la Salut 

5
 Centre d’Atenció Primària 



 

 

Característiques de l’informe 

L’informe es nodreix d’una mostra N=137 respostes dividides en 7 intervals d’edat. Per a fer-ho 

més contrastat al final s’ha reduït a dos intervals:  de 14 a 17 anys i de 18 a 44 anys. S’han 

exclòs dues respostes de més de 44 anys per no ser significatives en nombre. 

 
Fig. 1 

 

Cal dir que l’interès principal de l’informe és l’adolescència definida dins del grup 14 a 17 anys, 

ja que és el que s’assembla més al grup en el que es va validar el test a l’any 2014 a Catalunya. 

 

En el primer interval hi ha 110 enquestats/des. Un 73.6%  són homes per un 26,4% de dones. 

En el segon interval hi ha 25 enquestats/des. Un 60% són homes per un 40% de dones. 

 
Fig.2 

 

110

13
5 7

1 0 1
0

20

40

60

80

100

120

De 14 a 17 De 18 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54 De 55 a 64 Més de 65

Població enquestada

73,6

26,4

60,0

40,0

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

Homes

Dones

%  d'enquestats per gènere

De 18 a 44 De 14 a 17



Així doncs s’analitzaran els següents resultats que s’han recopilat entre l’abril del 2017 i el juny 

del 2020: 

N 135 
G1: 14 a 17 anys 110 
Dones G1 29 
Homes G1 81 
G2: 18 a 44 anys 25 
Dones G2 10 
Homes G2 15 
Variància resultats 147,4 
Desviació estàndar 12,13 
Coeficient de variació 0,40 

 

  



Resultats 

El grup de 14 a 17 anys en homes (fig.3) presenta uns resultats significatius en el fet que 

només un 33,3% no tenen problemes per la utilització dels videojocs. Que tinguin problemes 

potencials, és a dir, amb riscs i a prop de tenir-ne severs hi ha un 43,2 %. I finalment, que en 

tenen declarats i severs un 23,5%. 

 
Fig. 3 

 

El grup 14 a 17 anys en dones (fig.4) contrasta altament amb el d’homes, ja que presenta 

menys de la meitat de severitat dels problemes d’ús de videojocs (10,3%). També destaquen 

en que quasi no tenen problemes potencials, amb un 3,4% dels casos. I s’acaba confirmant en 

que el 82.6% de les noies que juguen a videojocs resten en el grup de sense problemes. 

 
Fig. 4 
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La comparativa d’homes entre els dos grups d’edat (fig. 5), descriu que en el grup G2 (18 a 44 

anys) hi ha significativament menys problemes potencials i més homes sense problemes que 

en el grup més jove. El CERVS podria indicar una tendència a la reducció i eliminació del risc, 

malgrat queda un grup igualat amb problemes severs. 

 
Fig. 5 

 

La comparativa de dones entre els dos grups d’edat (fig.6), descriu que hi ha un increment 

significatiu en els problemes potencials i severs amb l’edat. Al ser el grup G2 dones amb una 

N=10, s’hauria de prendre aquests valor amb molta cautela i investigar més la qüestió. Encara 

que de totes maners es pot entreveure una certa tendència negativa de les dones amb l’edat 

respecte a la seva relació als videojocs. 

 
Fig. 6 
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Finalment, si es comparen els resultats entre homes i dones del grup 2 (Fig. 7), es pot observar 

que els homes tenen significativament més problemes potencials que les dones. S’igualen en 

els problemes severs, però les dones tenen significativament menys problemes que els homes. 

 

 
Fig. 7 

 

Conclusions 

 

Recopilar dades estadístiques anònimes d’Internet té limitacions en la verificació del perfil i les 

dades aportades per les persones, encara que també té l’avantatge de no condicionar ni en 

l’apartat de motivació ni en la recollida de dades. 

La primera conclusió és que el CERVS determina un grup a on hi ha més problemes severs, que 

és el d’homes joves de 14 a 17 anys, el quals també tindrien grans problemes potencials. Per 

això, des d’un punt de vista preventiu caldria investigar-hi més i centrar l’enfocament en 

mesures compensatòries. 

Una segona conclusió és que les dones del grup jove fan un ús bàsicament sense problemes, 

per això esdevenen un model de relació amb els videojocs. Potser caldria investigar-ho més 

per determinar el bon ús que en fan, extraient les indicacions més saludables. Encara que en el 

grup més adult empitjoren significativament els resultats. 

Una tercera conclusió és que sembla que amb l’edat baixa la problemàtica en homes, sobretot 

es redueixen els problemes potencials i augmenta l’ús sense riscs. Encara i així es manté un 

grup màxim de problemàtica severa en aquest grup. Per tant, la relació dels homes amb els 

videojocs sol presentar en els dos grups d’edat problemàtiques severes en 1  de cada 5 homes. 

La quarta conclusió és que les dones del grup adult igualen en problemàtica severa als homes i 

arriben a problemes potencials al 50%, fet que denota un empitjorament molt significatiu amb 

l’edat. 

L’ús dels videojocs no és bo o dolent en si mateix, depèn del tipus de relació que s’estableixi. Si 
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0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Sense

Potencials

Severs

% resultats grup de 18 a 44 anys

Dones Homes



joves són miralls dels adultsviii, caldria aprofundir en determinar factors protectors per a 

millorar. 

Límits i oportunitats de l’informe 

Aquest informe no té el valor d’un article científic, ja que això requeriria d’un temps i inversió 

molt superior a les possibilitats del Servei IRC&ENFOCS. Encara i així s’ha procurat aportar 

dades i referències per tal d’armar una estructura argumental mínimament sòlida. 

L’anonimat i la intimitat de les respostes online mitjançant un pseudònim i sense demanar 

dades que identifiquin a la persona té una doble vessant: la negativa és la impossibilitat de 

tornar a contactar amb l’enquestat/da. A més, el fet de no veure físicament a la persona 

impossibilita la comprovació de les característiques soci demogràfiques i les verificacions de les 

respostes.  

La vessant positiva és que no hi ha cap condicionament, ja que al no haver de donar dades 

d’identitat i evitar la presència d’un/a entrevistador/a es redueix la necessitat de donar una 

determinada imatge d’un/a mateix/a. Així doncs, es pot pensar que aquest factor va a favor de 

la sinceritat de les respostes. 

D’altra banda, sí que es podria identificar la IP6 des d’on s’ha fet el test, però això tampoc 

garantiria cap identificació personal, ja que, per exemple, des de la Wifi d’un casal de joves 

(que només té una IP) o d’una escola podrien fer el test diferents persones. Fins i tot, des 

d’una Wifi personal ho podrien respondre diferents persones amb la funció del punt de 

connexió compartit o simplement compartint el dispositiu físicament.  

També jugaria en contra estadísticament el fet de no saber si una persona ha pogut repetir el 

test en més d’una ocasió, encara que és  previsible que no sigui una pràctica gaire motivant 

repetir un test científic de 17 ítems i 4 preguntes socials. 

Una altre observació és que els tests s’han realitzat per iniciativa dels entrevistats/des, és a dir, 

no s’ha fet motivació personalitzada. Aquest factor ja denota un cert interès per part de qui ho 

realitza, ja que no hi ha cap més recompensa que obtenir una dada. Per tant, no hi ha 

condicionants extres per a fer-ho. 

Tanmateix és una avantatge que al fer-ho 100% anònim es salvaguarda completament les 

dades de la persona. Així doncs, es compleix la llei de protecció de dades. 

Per tot el que s’ha exposat, el valor estadístic d’aquest informe és limitat, encara que pot fer 

intuir certes tendències generals. Caldria realitzar més investigació sobre aquest tema per 

confirmar o no les tendències que es deriven d’aquest Informe. 
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Agraïments 

Subdirecció General de Drogodependències del Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya. 
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Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament d’Arbúcies 

Associació GASS 



REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I MEDIAGRÀFIQUES 

                                                           
i Las adicciones no relacionadas a sustancias (DSM-5, APA, 2013): un primer paso hacia la 
inclusión de las Adicciones Conductuales en las clasificaciones categoriales vigentes. Alfredo 
H.Cía. Presidente, Asociación Psiquiátrica de América Latina. Santo Domingo, República 
Dominicana. Rev Neuropsiquiatr 2013;76 
 
ii
 Relación entre el consumo de alcohol y otras drogas y el uso problemático de Internet en 

adolescentes. Sandra Golpe, Patricia Gómez, Teresa Braña, Jesús Varela, Antonio Rial. 
Universidad de Santiago de Compostela, España. 
 
iii La adicción a los videojuegos, una enfermedad según la OMS sobre la que no hay consenso 
científico https://www.eldiario.es/sociedad/videojuegos-adiccion-violencia-
ciencia_1_1455783.html 
iv De la videoconsola a la casa de apuestas: “Soy ludópata por culpa del FIFA”. 
https://www.eldiario.es/murcia/sociedad/videoconsola-apuestas-ludopata-culpa-
fifa_1_2918566.html 
v
‘ The Influence of Railway Travelling on Public Health’, The Lancet, 4 January 1862, pp. 15-19; 

11 January, pp. 48-52; 18 January, pp. 79-83; 25 January, pp. 107-110; 1 February, pp. 130-2; 8 
February, pp. 155-8; 1 March, pp. 231-5; 8 March, pp. 258-60. 
 
viCuestionari de Experianciass Relacionadas con los Videojuegos (CERV): Un instrumento para 
detectar el uso problemático de videojuegos en adolescentes españoles. Adicciones, vol. 26, 
num.4 2014 
 
vii

  

 
 
viii

 Educar en la adolescencia. Pàgina 18. Jaume Funes. 

https://www.eldiario.es/sociedad/videojuegos-adiccion-violencia-ciencia_1_1455783.html
https://www.eldiario.es/sociedad/videojuegos-adiccion-violencia-ciencia_1_1455783.html
https://www.eldiario.es/murcia/sociedad/videoconsola-apuestas-ludopata-culpa-fifa_1_2918566.html
https://www.eldiario.es/murcia/sociedad/videoconsola-apuestas-ludopata-culpa-fifa_1_2918566.html

