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Interior prohibeix a una entitat
juvenil olotina celebrar un
campionat de pòquer
Una normativa diu que només es poden fer competicions als casinos
El Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació ha prohibit la celebració d'un
campionat de pòquer de la modalitat Texas Holde'em a Olot. La previsió era fer un concurs de
pòquer sense premis en metàl·lic a finals d'aquest mes al Pavelló Firal. L'entitat juvenil Els Morruts
es feia càrrec de l'organització. Això no obstant, l'Ajuntament va demanar permís al Departament, el
qual li va denegar. L'organisme va recordar que des del 2002 existeix una normativa que límita el
joc del poquer als casinos.
Segons ha explicat el regidor de Seguretat de l'Ajuntament d'Olot, Albert Rubirola, l'Ajuntament
va rebre la sol·licitud de l'associació i, assessorat pels serveis jurídics municipals, va demanar el
permís a Interior.
Només als casinos
La resposta va ser contundent: "el decret 240/2004 deixa molt clar que tot una sèrie de jocs,
entre els quals hi ha el pòquer o la ruleta, només es poden practicar exclusivament als casinos,
tot i que la petició ja contemplava que no hi hauria diners en joc".
El regidor, ahir, va reconèixer que quan va rebre la petició va pensar que seria similar als
campionats de botifarra que s'han fet a la ciutat. Va explicar que els organitzadors preveien
atraure un bon nombre de participants. Celebrar una partida en un lloc no autoritzat està
considerada com una infracció molt greu i les sancions poden arribar als 6.000 euros.
Les partides simultànies a través de portals d'Internet i la difusió de campionats internacionals a
través de cadenes de televisió, han creat una gran afició al pòquer. El fet ha significat l'aparició d'un
jugador jove que es passa moltes hores davant la pantalla de l'ordinador en un intent d'imitar els
campions internacionals. Així els jugadors de pòquer d'èxit s'han convertit en ídols juvenils, de la
mateixa manera que, encara, ho són els esportistes i els cantants.
A la Garrotxa ja han tingut lloc altres competicions de pòquer de caràcter informal amb premis que
han consistit en una taula o en jocs de naips. De moment, no hi ha notícies que la gran fal.lera pel
poquer hagi traspassat els límits de les apostes en línia.
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