


  

Informació i opinió relacionada amb el consum de drogues.

Traca és un projecte mancomunat entre els Ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella 
i el  Consell Comarcal del Garraf.

També han participat en aquesta història: Otger Amatller, Jordi Bernabeu, Neus Fígols, 
Jaume Larriba, Elena Longares, Sara Marin, Judith Pardo, Cèsar Rivera, David Sanitjas i 
Marta Soler.

Text i promoció: TRACA
Il·lustracions i disseny: Julián Lorenzo  www.julianlorenzo.com 

Si un cop llegit el fullet vols 
compartir alguna experiència 
o t’has quedat amb ganes de 
seguir, contacta amb 
nosaltres.

Si no està en bones mans o ja 
l’has llegit pots passar-lo a algú 
a qui li pugui interessar.

traca@ccgarraf.cat
679869772



El consum de cànnabis pot modificar l’estat psicològic de les persones pel que fa a la 
percepció dels sentits, la memòria, els pensaments, les emocions i la conducta . 

La marihuana és una planta que pertany a la família de les cannabàcies. Actualment 
s’accepta que hi ha tres espècies de cànnabis; indica, sativa i ruderalis. Les dues primeres 
s’utilitzen amb finalitats embriagadores i medicinals. La ruderalis amb finalitats industrials.

El més habitual és que es consumeixin els cabdells secs de la planta de marihuana 
femella o bé la resina elaborada a partir de tamisar els cabdells –haixix–.

Majoritàriament es consumeix fumada o inhalada. Així es controla millor la dosi i l’efecte és 
gairebé immediat. En general es barreja amb tabac. 
El tabac enganxa físicament, el porros més psicològicament.

La combustió del cànnabis, igual que la del tabac, produeix quitrans nocius per 
al sistema respiratori. Si els cabdells tenen fongs augmenta la seva toxicitat i es 
desaconsella consumir-los, ja que si entren als pulmons poden ocasionar una 
patologia greu. Retenir el fum més estona augmenta les possibilitats de patir 
efectes nocius per a l’organisme.



La marihuana o el haixix contenen més de quatre-centes substàncies diferents, entre 
elles seixanta cannabinoids –els que “col·loquen”–. El que es troba en major proporció 
és el THC –delta-9-tetrahidrocannabinol– que afecta la manera com percebem la 
realitat i com processem els pensaments. De la resta, els més significatius son el CBN  
–cannabinol– amb efecte relaxant, i el CBD  –cannabidiol– que s’encarrega de modular 
l’efecte dels anteriors. Per això l’efecte de la marihuana és diferent segons la proporció 
d’aquests components.

En general la marihuana sol contenir una quantitat major de THC que el haixix i el seu 
efecte sol ser, per tant, més potent, donat que el haixix normalment conté contaminants 
de la pròpia elaboració –com ara restes vegetals no psicoactives– i de vegades 
adulterants. 

La potència del cànnabis ha augmentat en els darrers anys, per les tècniques d’autocultiu 
i per la selecció genètica de les llavors. Algunes marihuanes són molt potents. Si s’utilitzen 
productes químics cal respectar els terminis de seguretat entre el seu ús i la recollida de la 
planta. 

  



  

LA LLEI

Tràfic:

El tràfic il·legal de cànnabis i els seus 
derivats, i en general qualsevol 
conducta que en promogui, afavoreixi 
o faciliti el consum, està considerat 
com a delicte per l’article 368 del 
Codi Penal. La pena per tràfic és d’1 a 
3 anys de presó, a més d’una multa 
segons la quantitat decomissada.

Consum/ Tinença:

Portar cànnabis al damunt, encara que no es consumeixi, o consumir a l’espai públic, pot 
suposar una multa d’un mínim de 300,56 € i de fins a 30.000 €, segons la quantitat  
decomissada i la reincidència del fet.

Una persona major d’edat pot consumir cànnabis en un espai privat o bé en una 
associació cannàbica sense el risc de ser sancionada. 

Autocultiu:

L’autocultiu és un tema complex i no exempt de riscs a nivell legal.

En general la marihuana sol contenir una quantitat major de THC que el haixix i el seu 
efecte sol ser, per tant, més potent, donat que el haixix normalment conté contaminants 
de la pròpia elaboració –com ara restes vegetals no psicoactives– i de vegades 
adulterants. 

La potència del cànnabis ha augmentat en els darrers anys, per les tècniques d’autocultiu 
i per la selecció genètica de les llavors. Algunes marihuanes són molt potents. Si s’utilitzen 
productes químics cal respectar els terminis de seguretat entre el seu ús i la recollida de la 
planta. 



  

Quan es consumeix
Amb dosis baixes es tendeix a parlar molt i a tenir explosions de riure, major sensibilitat al so, 
colors, olors... 

En persones sensibles o consumint marihuanes potents, petites dosis poden provocar 
ratllades, angoixa...

Quan es consumeix per primera vegada es recomana consumir-ne poc –2 o 3 calades 
poc intenses– i decidir segons l’efecte si es segueix o no consumint.

Amb dosis elevades es produeixen oblits, pensaments confusos i alteració en la percepció 
del temps i l’espai.

Els efectes  que s’experimenten depenen de  les característiques de cada persona 
–tolerància que es tingui a la substància, estat físic i psíquic–, del context del consum 
–quan, on, com i amb qui consumim– i de la pròpia substància –tipus, dosi, potència... 

Quan es consumeix habitualment poden aparèixer bronquitis i problemes respiratoris, cert 
cansament o sensació de manca d’energia física –“apalanque”.

De vegades produeix nerviosisme, angoixa –acceleració del cor o atacs de pànic–, 
pensaments obsessius o paranoics i/o blanques –baixada de tensió.

A un cervell que s’està desenvolupant el porros no li van gens bé, poden afectar l’atenció i 
la memòria i dificultar la concentració, que és bàsicament el que es necessita quan s’està 
estudiant.

La majoria d'urgències per consum de cànnabis es donen quan s’ha consumit menjat. Es 
desaconsella menjar marihuana –pastissos, galetes, trufes...– i, si es fa, cal extremar la 
prudència, ja que els efectes tarden molt a aparèixer però són molt més potents i de caire 
molt més psicodèlic que si es fuma. 

Els porros és millor compartir-los, respectant qui no vulgui fumar i tenint criteri amb l’edat de 
a qui li passem. Si a algú no se l’hi posa bé o té problemes de salut mental, ha de 
treballar, estudiar o conduir, és millor no passar-li.

No és gens recomanable el consum en períodes d'exàmens o de molta concentració, 
donat que costarà moltes més hores aprendre la lliçó i pot donar sorpreses negatives.



  

 

Cal evitar el consum:

   Si s’està embarassada o en període de lactància
   Quan s’està estudiant  
   Quan s’està treballant
   Si s’ha de conduir un vehicle 
   Si s’està passant una mala temporada –problemes emocionals, nervis, problemes de parella…
   Si es pateix algun trastorn psicològic –amb o sense medicació
   Si es pateixen malalties de cor o de pulmons, diabetis, asma, hipertensió o epilèpsia
   Quan no vingui de gust

En persones predisposades el cànnabis pot precipitar o agreujar un trastorn psicològic.
   

Efectes quan es consumeix

Al cos pot provocar:

Taquicàrdia en algun moment
Irritació dels ulls
Sequedat de boca
Reflexos alentits
Augment de la gana
Reducció de les nàusees i del dolor
Disminució de la percepció de cansament muscular
Lleu somnolència

Al cap pot provocar:

Dispersió i oblits
Dificultat per retenir la informació
Sensació d’eufòria o de relaxació
Alteració de la percepció de l’espai i el temps
Introspecció
Alteració de la sensibilitat
Tendència a veure el costat còmic de les coses
Dificultat per pensar clarament i seguir converses
Augment de l’apreciació de la música i dels sentiments
En algunes persones pot generar pensament creatiu



  

Tlf  Urgències 112 112

Dany s colaterals

El consum continuat porta a un augment de la tolerància, cada vegada es necessita més 
dosi per aconseguir els efectes que abans s’aconseguien amb menor quantitat.

Cal evitar un consum freqüent, si es decideix consumir reservar-ho per ocasions especials. 
Hi ha persones que gairebé tota la seva vida gira al voltant del cànnabis i del seu consum, 
i de vegades deixen de fer coses, de relacionar-se amb gent que no consumeix, no tenen 
diners per fer altres activitats...      

Caldria anar amb compte si fem un consum molt elevat, si tots els llocs i moments són 
bons per fumar. Fer altres coses és una bona manera de no trobar-ho a faltar.

Tot i que no s’ha descrit un síndrome físic d’abstinència al deixar de consumir, a les 
persones que consumeixen habitualment els pot costar deixar-ho.

No s’han enregistrat morts per sobredosi de porros. Quan hi ha intoxicacions solen ser per 
marihuanes molt potents, barreges de cànnabis amb alcohol o per menjar-ne.

Una pàl·lida és més fàcil que passi si prenem alcohol, en dejú o acabats de llevar. Si a 
algú li passa, no el deixarem sol, li apujarem les cames i no el deixarem boca amunt per si 
vomita. Si no millora, trucarem al 112.

El peta de bona nit pot actuar com un inductor a la son per a algunes persones, però 
dificulta aconseguir la fase profunda de la son, en la que es produeixen els somnis. 
Algunes persones no recorden què somnien o es lleven més cansades.

Tot allò que puguis fer tu sol no ho demanis als altres ni als petes. La dependència 
psicològica té a veure amb els usos que se’n fa. Si s’utilitza com ansiolític –de dia–, com 
hipnòtic –per dormir– o quan s’està “ratllat” –amb la parella, els amics, la família,…– el 
consum se’ns pot escapar més fàcilment de les mans.



  

Amb altres drogues

Per prudència i per evitar qualsevol interacció es recomana no barrejar cànnabis amb 
medicaments o d’altres drogues. Cal anar amb compte a l’hora de barrejar porros 
amb altres substàncies, sobretot les de tipus depressor com l’alcohol, ja que poden 
accelerar l’aparició d’efectes no desitjats com marejos, somnolència, nàusees, 
desorientació...

Protect yourself...

Les drogues alteren la percepció, consumint cànnabis o altres drogues es pot ser menys 
crític a l’hora de decidir amb qui, a on i com mantenim relacions sexuals. El sexe sense 
protecció pot donar lloc a malalties de transmissió sexual o embarassos no desitjats. 
S’aconsella prendre la píndola de l’endemà –gratuïta en CAPs i hospitals, i amb cost 
econòmic en farmàcies– si s’ha tingut algun accident o descuit.



  

Tots aquests factors modulen els efectes de les drogues. Quantes vegades el consum 
d’una substància en les mateixes dosis que d’altres cops produeix efectes diferents? No 
és el mateix consumir cànnabis un dia que estàs celebrant un èxit, que consumir 
cànnabis el dia que has tallat amb la teva parella.

Algunes dones, si consumeixen tenint la regla, experimenten efectes diferents –ja que 
varien l’estat d'ànim i les capacitats perceptives– i sovint més intensos. 
És millor ser prudent, ja que el cos està més sensible i podem no controlar igual els 
efectes.

Si es decideix consumir, sempre és millor fer-ho envoltat de gent en qui es confia, si ens 
sentim a gust al lloc i amb la gent, el consum també anirà millor. A més, si se’ns posa 
malament –de vegades passa– tindrem qui ens atengui.

Factors personals:

Expectatives que té la persona 
davant del consum que realitza, 
és a dir preparació, experiència 
prèvia, estat emocional, 
possibles problemes 
psicològics…

Factors contextuals:  

L’espai on es consumeix, amb 
qui es consumeix…

set setting

A tenir en compte...
Els efectes de les drogues no es deuen únicament a la pròpia substància, sempre estan 
influenciats per:

 



Abans de consumir sempre va bé tenir en compte el nostre caràcter i com ens trobem, 
conèixer què es consumirà, saber el per què, conèixer quant duren els efectes, com 
estarem a l’endemà…

Quan es consumeixen drogues normalment s’experimenten canvis en l’estat físic, per 
exemple pujades o baixades brusques de la temperatura corporal, taquicàrdies, tremolors, 
mal de cap, d'estómac...

Un “mal rollo” seria una experiència física o psíquica desagradable, que dura mentre 
duren els efectes de la substància, després desapareix. Si a algú li passa, cal facilitar-li el 
que necessiti –aigua, abric, escolta…

Cadascú s’ha de fer responsable de les seves experiències amb les drogues. S’aprèn d’allò 
que ens surt bé i s’aprèn igual o més del que no surt tan bé. La responsabilitat si es 
consumeix ha de ser envers un mateix i els demés.

  



De vegades els amics ens criden l’atenció, i potser reaccionem malament, però cal veure 
amb quina intenció ho fan i pensar que el més probable és que es preocupin per 
nosaltres.

Compte si:

 Hi ha consums freqüents o de major quantitat

 Ens posem en situacions que són perilloses si hem fumat, com conduir

 Ens costa deixar de consumir

 La nostra actitud està cada vegada més relacionada amb la substància i el seu consum

 Tenim discussions freqüents amb els amics, faltes de respecte…

 Ens gastem més diners dels que voldríem

 Encara que ens proposem no consumir, ho acabem fent

  

És important trobar un equilibri entre divertir-se i fer d’altres coses com estudiar, fer esport, 
cuidar-se a un mateix, als amics i a la família...

Si creus que la situació se t’escapa de les mans, demana ajuda –família, CAP, TRACA,…
 

traca@ccgarraf.cat
TLF:679869772
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Servei d’Ocupació
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