


TRACA
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.

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 

www.tracagarraf.cat 

@traca_drugs

Text: Lluís Cucurull (TRACA) i Dr. Albert Estrada

+ informació: El metge del cànnabis. Dr. Albert Estrada

Il·lustracions i disseny: El Lobo Estudio www.elloboestudio.com 
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ANEM A PAMS
La marihuana o el haixix contenen més de quatre-centes substàncies 
diferents, entre elles més d’un centenar de 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. És el responsable de la majoria 
d’efectes no desitjats (gana, baixada de tensió...). Alhora és el més 
efectiu contra el dolor. També per a les nàusees i vòmits derivats 
d’altres tractaments mèdics.

De la resta, els més significatius són 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. 

El CBD és legal. Proporciona un gran efecte neuroprotector i elevat efecte 
antiinflamatori.
La potència del cànnabis ha augmentat en els darrers anys per les tècniques d’auto 
cultiu i per la selecció genètica de les llavors. Algunes marihuanes són molt potents. 
El fet que una substància tingui propietats terapèutiques i que provingui d’una 
planta no vol dir que no tingui riscos.
El cànnabis s’utilitza sobretot per al dolor, aproximadament al 50% de les persones 
que l’utilitzen els hi va bé, al 25 % més o menys bé i a la resta no els serveix per 
pal·liar el dolor.
El cànnabis té un perfil de seguretat molt alt.



4 5

TERAPÈUTICA AMB CÀNNABIS
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 consumir 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, vaporitzada o en gotes.

Normalment les plantes presenten concentracions de THC al voltant del 7-10%. 
Excepcionalment, les més potents poden assolir concentracions entre el 30% o fins 
i tot el 40%, mentre que les més suaus poden tenir un 2 %. 
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Pot anar bé per:
Tot i que no és molt efectiu, hi ha medicaments millors, no hi ha prou evidència, etc.

• Asma.
• Al·lèrgies i prurit.
• Nistagmes.
• Hipertensió arterial.
• Addiccions.
• Trastorn de la son.
• Acúfens.

• Enfortiment ossi.
• Psoriasi.
• Colon irritable.
• Malalties neuropsiquiàtriques (TDAH, Tourette, Autisme...).
• Diarrea.
• Acidesa.
• Estrès post traumàtic.

Va bé per:
Tot i no ser el medicament de primera elecció

• Dolor. No té les propietats dels opioides, ni funciona en totes les persones; però té el seu  
  espai en el control del dolor.

• Efectes secundaris de la medicació. Sobretot en quimioteràpia i retrovirals, ja que conjuga    
 en un sol medicament propietats com: augment de la gana, reducció de nàusees i vòmits, etc.

Va molt bé per:
El cànnabis és un gran neuroprotector

• Epilèpsia.

• Hipòxia cerebral.

• Esclerosis múltiple.

• Alzheimer.

• Esquizofrènia.

• Glaucoma. Per protegir el nervi òptic  
  i no tan per baixar la pressió. 

• Parkinson. On te resultats més aviat 
  modestos.
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EL CÀNNABIS,  
QUÈ CAL TENIR  
EN COMPTE:

El cànnabis és una substància molt erràtica i pot tenir efectes molt diferents 
depenent de cada persona. Cal personalitzar-ne l’ús, tenint en compte que:

• La mateixa planta por tenir cabdells amb diferents potències  
  (tant de CBD com de THC).

• Depèn de la genètica de cada planta.

• Cada preparat pot estar elaborat amb més o menys THC i CBD.

• Cada persona sap el dolor que pateix.

• Cada persona és qui valora els efectes positius i negatius que li aporta  
  la substància (si té més o menys somnolència, si té més o menys gana...).

El cànnabis és una substància il·legal, per tant cap professional de la sanitat  
el pot receptar.
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METGESSA-METGE ESPECIALISTA 
EN ENDOCANNABIOLOGIA: 
acompanyar vs receptar

• Oferir un seguit de pautes per poder fer els ajustos necessaris en les dosis segons  
  els efectes que produeixi. Generalment aconsellarà iniciar amb dosis baixes i pujar  
  poc a poc fins que la quantitat sigui l’adequada.

• Valorar conjuntament amb la persona malalta la via d’administració més idònia  
  (millor en gotes o vaporitzat).

Cada persona ha de decidir quin ús en vol 
fer en base a la seva pròpia escala de valors 
i aquesta és el gran avantatge del cànnabis: 
que empodera les persones. Elles són les 
úniques que saben quins efectes els hi 
produeix, tant positius com negatius.
Les associacions cannàbiques són un 
primer contacte per trobar un espai 
amb professionals mèdics que poden 
acompanyar un tractament terapèutic.  
En el cas que no disposin de professionals 
mèdics et poden assessorar altres espais 
que en tinguin.
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VIES D’ADMINISTRACIÓ

Pulmonar:
Produeix l’efecte entre 2 i 5 minuts. Aquest 
puja molt ràpid, però també desapareix 
ràpid. En general a les dues hores s’esvaeix. 
Terapèuticament s’utilitza sobretot pels rescats 
(acció immediata)
Pot ser fumada, vaporitzada utilitzant herba 
fresca triturada o “vapejada” amb un “vàper”.
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.
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Ingerida:
El mateix oli sublingual es pot barrejar amb un terròs de sucre i menjar-lo. 
Amb el cabdell es poden fer infusions a 100 graus amb llet sencera. També es pot utilitzar 
per fer pastissos, galetes...
És la via més erràtica, cal tenir en compte com li funciona el fetge a la persona, dependrà del 
que hagi menjat, etc. 
El seu efecte sol aparèixer a les dues hores que és quan arriba al torrent sanguini.
És més lent i perd més potència que per via pulmonar o sublingual.
En una planta de cànnabis, el THC i el CBD no hi són de forma neutra, si no en forma àcida: 
THCA i CBDA. Per a que tinguin l’efecte s’han de descarboxilar i això s’aconsegueix aplicant 
temperatura. 
Si et menges un cabdell de marihuana o si te’n fas un refresc no sentiràs cap efecte. 

Sublingual:
Es dipositen les gotes sota la llengua, s’espera un minut i s’empassen. Per facilitar la ingesta 
es pot utilitzar un recipient per posar-les, fer-ho davant del mirall, l’ajuda d’una altra 
persona, etc.
El seu efecte, en general, comença als 30 minuts, al cap d’una hora l’efecte ja és el desitjat i 
es pot mantenir unes 6-8 hores.

Tòpica:
Es presenta com una crema, principalment per tractaments cutanis.
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SOBRE EL PRODUCTE:  
EL CÀNNABIS

• Evitar-ne la contaminació biològica.

• No utilitzar pesticides en el seu conreu.

• Utilitzar terres sense metalls pesats, ja que el cànnabis  
  absorbeix tots els residus de la terra.

• Garantir l’accessibilitat i l’estabilitat del producte. 

Usant cànnabis no pots morir per una sobredosis, 
però si que pots patir una sobredosis (“pàl·lida”, 
“blancazo”, “xungo”,...) el que seria una lipotímia 
o baixada de tensió. Si passa això cal estirar la 
persona amb les cames amunt i el cap de costat 
per si vomita i esperarem que li passi.
No cal donar-li res per a que millori, només és 
qüestió de temps. 
En cas d’urgència 112.
En general en usos terapèutics on la pacient no 
vol tenir un viatge, no tindrà un mal viatge (això 
sol passar en usos recreatius de la substància).
Quan parlem d’usos mèdics del cànnabis la 
capacitat addictiva és molt baixa. Una cosa és 
el poder addictiu d’una substància i l’altre és la 
manera com t’hi relaciones.
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FISCALITZACIÓ DEL PRODUCTE:
 
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 o Tinença: 
Portar cànnabis al 
damunt, encara que no es 
consumeixi, o consumir a 
l’espai públic, pot suposar 
una multa d’un mínim de 
600 € i pot arribar 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. 
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Autocultiu: 
L’ autocultiu és un tema complex i no exempt de riscos a nivell legal.

El CBD és legal, donat que no col·loca, no és psicoactiu. El THC és il·legal (també ho és qualsevol 
producte que en contingui més d’un 0,2%)

Si la planta té un percentatge inferior es considera cànem per a utilitzar en la indústria tèxtil.

Es considera delicte tant vendre’l com regalar-lo. 

No existeix un límit de plantes que pots cultivar amb la certesa de no tenir problemes legals.  
Ho acabarà determinant la justícia. La llei no permet un número determinat de plantes.

Les persones que usen cànnabis i que tenen un certificat mèdic del seu ús no estan exemptes 
de conseqüències legals.  Estan sotmeses a la mateixa llei que tothom.

Drogotest:
El test de saliva consisteix en agafar mostres de saliva i veure si dona positiu o negatiu.  
Si has consumit cànnabis la nit anterior i et fan un test pel matí donaràs positiu encara  
que ja no estiguis sota els efectes de la substància.

El test hauria de ser capaç de mesurar que estàs sota els efectes del cànnabis quan estàs 
conduint i no que n’hagis consumit en un altre moment. 

Amb l’alcohol no passa el mateix, es pot mesurar en sang i aquesta mida correlaciona molt bé 
amb els resultats en aire expirat ( test alcoholèmia).

Si a més tenim en compte que l’ús medicinal sovint es produeix de forma sublingual amb oli, la 
quantitat que queda en saliva és molt més gran. Per això és interessant si ens sotmeten a un 
test de drogues i tenim clar que no hem consumit recentment demanar un test en sang. Seria 
l’única manera de confrontar resultats amb el drogotest per si es vol fer una reclamació.
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CAL EVITAR EL CONSUM  
DE CÀNNABIS:

• Mentre el cervell encara s’està desenvolupant; com més jove, més risc.

• Si s’està embarassada o en període de lactància. 

• Quan s’està estudiant.

• Quan s’està treballant: augmenta la perillositat d’activitats físiques  
  o que requereixin concentració, poden afavorir actituds menys responsables.

• Si s’ha de conduir un vehicle: es poden reduir els reflexos, es pot tenir  
  un accident i es pot ser sancionat (multa, retirada de punts, causes penals).

• 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 cardiopulmonars severes.

En persones predisposades el cànnabis pot precipitar o agreujar un trastorn psicològic.
L’ús de cànnabis pot esvair la voluntat d’afrontar situacions o problemes (sobretot en  
usos recreatius).  



“El cànnabis no cura el càncer però potser et pot ajudar a suportar els efectes secundaris  
de la quimioteràpia i així continuar amb el tractament i potser curar-te.
El cànnabis no cura la patologia que et produeix el dolor, però potser el fa més suportable.”
Potser doncs...consulta el teu metge per a que acompanyi el teu tractament i a tu.




