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Definició

Altres noms

Formes de consumir
el cànnabis

El cànnabis o cànem és la planta de la
qual s’extreuen les substàncies
il·legals més consumides, com són la
marihuana o fulla de la planta, i
l’haixix, que és la resina emmagatze-
mada en les flors de la planta.

Els efectes del cànnabis en el cervell
són originats per un dels seus principis
actius: el tetrahidrocannabinol, que
també es coneix amb les sigles THC.

La cigarreta que conté cànnabis, ja
sigui marihuana o haixix, és coneguda
amb diferents noms: , ,

... La resina premsada, l’haixix,
s’anomena també , ...
La marihuana és coneguda com a

, , etc..

El cànnabis se sol consumir fumat, en
forma de cigarreta i generalment
barrejat amb tabac. També es pot
ingerir, barrejat amb aliments. Quan
es fuma, com que el fum és fàcilment
absorbit pels pulmons i arriba ràpid al
cervell, els efectes són més immediats.

Poden començar a manifestar-se al
cap de 3 o 4 minuts. En el cas de la
ingesta de cànnabis els efectes triguen
més a aparèixer, però són més
sostinguts. Això augmenta el risc de

porro peta
canuto

xocolata costo

maria herba

El cànnabis
a la nostra
societat
L'any 2008 l’edat mitjana d’inici en el
consum de cànnabis entre els joves de
14 a 18 anys a Espanya era de 14,7 anys.

Segons les dades del 2004, a
Barcelona han provat algun cop el
cànnabis el 14% dels joves de 14 anys,
el 42,3% dels joves de 16 anys i el
65,9% dels joves de 18 anys.

Entre els joves de 16 anys, un 24,9%
de nois i un 21,5% de noies consumei-
xen habitualment cànnabis.

Pel que fa als hàbits de consum,
segons una enquesta realitzada a les
escoles de Barcelona, a inicis de 2005,
un 56% dels joves afirmava que se sol
fumar cànnabis quan s’està en grup al
carrer; un 21% quan s’està de festa a
un local públic, un 16% quan s’està
amb un amic o amiga de confiança i
un 6% quan s’està sol.

patir efectes adversos, ja que és més
difícil valorar si s’està ingerint més
quantitat de la que pot tolerar
l’organisme.

Què és
el cànnabis?

Definición

Otrosnombres

Formasdeconsumir
elcannabis

Elcannabisocáñamoeslaplantade
laqueseextraenlassustancias
ilegalesmásconsumidas,comosonla
marihuanauhojadelaplantayel
hachís,queeslaresinaalmacenadaen
lasfloresdelaplanta.
Losefectosdelcannabisenelcerebro
sonoriginadosporunodesus
principiosactivos:eltetrahidrocanna-
binol,quetambiénseconoceporlas
siglasTHC.

Elcigarrilloquecontienecannabis,yasea
marihuanaohachís,seconocecon
diferentesnombres:,,

,...Laresinaprensada,el“hachís”,
sedenominatambién“”,
“”,...Lamarihuanaseconocecomo
“”,“”,etc.

Elcannabissesueleconsumir
fumado,enformadecigarrilloy
generalmentemezcladocontabaco.
Tambiénsepuedeingerirmezclado
conalimentos.Cuandoelconsumoes
fumado,comoelhumoesfácilmente
absorbidoporlospulmonesyllega
rápidoalcerebro,losefectossonmás
inmediatos.Puedenempezara
manifestarsealcabode3o4minutos.
Enelcasodelcannabisingerido,los
efectostardanmásenaparecer,pero
sonmássostenidos.Estoaumentael

porropeta
canuto

chocolate
costo
maríahierba

Elcannabis
ennuestra
sociedad
Laedadmediadeinicioenelconsumo
decannabisenestudiantesde14-18
añosenEspañaerade14,7añosenel
año2004.

Segúnlosdatosde2004,enBarcelona
hanprobadoalgunavezelcannabisel
14%delosjóvenesde14años,el
42,3%delosjóvenesde16añosyel
65,9%delosjóvenesde18años.

Entrelosjóvenesde16años,un
24,9%dechicosyun21,5%dechicas
consumencannabishabitualmente.

Respectoalcontextodeconsumo,
segúnunaencuestarealizadaenlas
escuelasdeBarcelonaaprincipiosde
2005,un56%delosjóvenesafirmaba
quesesuelefumarcannabiscuando
seestáengrupoenlacalle;un21%
cuandoseestádefiestaenunlocal
público,un16%cuandoseestácon
unamigooamigadeconfianzayun
6%cuandoseestásolo.

riesgodesufrirefectosadversos,ya
queesmásdifícilvalorarsiseestá
ingiriendomáscantidaddelaque
puedetolerarelorganismo.

¿Quées
elcannabis?
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Definició 
El cànnabis o cànem és la planta de la 
qual s’extreuen les substàncies il·legals 
més consumides, com són la marihua-
na o fulla de la planta, i l’haixix, que és 
la resina emmagatzemada en les flors 
de la planta. 

Els efectes del cànnabis en el cervell són 
originats per un dels seus principis ac-
tius: el tetrahidrocannabinol, que tam-
bé es coneix amb les sigles THC. 

Altres noms 
La cigarreta que conté cànnabis, ja sigui 
marihuana o haixix, és coneguda amb 
diferents noms: porro, peta, canuto... 
La resina premsada, l’haixix, s’anomena 
també xocolata, costo... La marihuana 
és coneguda com a maria, herba, etc...

Formes de consumir  
el cànnabis 
El cànnabis se sol consumir fumat, en 
forma de cigarreta i generalment bar-
rejat amb tabac. També es pot ingerir, 
barrejat amb aliments. Quan es fuma, 
com que el fum és fàcilment absorbit 
pels pulmons i arriba ràpid al cervell, els 
efectes són més immediats. 

Poden començar a manifestar-se al cap 
de 3 o 4 minuts. En elcasdela ingesta 
de cànnabis els efectes triguen més a 
aparèixer, però són més sostinguts. 
Això augmenta el risc de patir efectes 
adversos, ja que és més difícil valorar si 
s’està ingerint més quantitat de la que 
pot tolerar l’organisme. 

El cànnabis 
a la nostra 
societat 
L’any 2008 l’edat mitjana d’inici en el 
consum de cànnabis entre els joves de 
14 a 18 anys a Espanya era de 14,6 anys.
 
Segons les dades del 2008, a Barcelo-
na han provat algun cop el cànnabis 
el 9,5% dels joves de 14 anys (11,4% 
dels nois i 7,4% de les noies); el 37,3% 
dels joves de 16 anys (41,6% dels nois  
i 33,1% de les noies) i el 62% dels 
joves de 18 anys (62,7% dels nois i 
61,4% de les noies).

Entre els joves de 16 anys, un 14,2% 
de nois i un 10% de noies consumeixen 
habitualment (en els 30 darrers dies) 
cànnabis.

Tot i que es tracta encara de valors molt 
alts, per a tots els paràmetres anteriors 
s’observa una disminució apreciable 
del consum de cànnabis en relació a les 
anteriors dades de 2004.

Pel que fa als hàbits de consum, segons 
una enquesta realitzada a les escoles de 
Barcelona, a inicis de 2005, un 56% dels 
joves afirmava que se sol fumar cànnabis 
quan s’està en grup al carrer; un 21% 
quan s’està de festa a un local públic, un 
16% quan s’està amb un amic o amiga 
de confiança i un 6% quan s’està sol. 

Definición 
El cannabis o cáñamo es la planta de 
la que se extraen las sustancias ilegales 
más consumidas, como son la mari-
huana u hoja de la planta y el hachís, 
que es la resina almacenada en las flo-
res de la planta. 

Los efectos del cannabis en el cerebro 
son originados por uno de sus princi-
pios activos: el tetrahidrocannabinol, 
que también se conoce por las siglas 
THC. 

Otros nombres 
El cigarrillo que contiene cannabis, ya sea 
marihuana o hachís, se conoce con dife-
rentes nombres: porro, peta, canuto,... 
La resina prensada, el “hachís”, se de-
nomina también “chocolate”, “costo”,... 
La marihuana se conoce como “maría”, 
“hierba”,etc. 

Formas de consumir el 
cannabis 
El cannabis se suele consumir fumado, 
en forma de cigarrillo y generalmen-
te mezclado con tabaco. También se 
puede ingerir mezclado con alimentos. 
Cuando el consumo es fumado, como 
el humo es fácilmente absorbido por 
los pulmones y llega rápido al cerebro, 
los efectos son más inmediatos. Pue-
den empezar a manifestarse al cabo 
de 3 o 4 minutos. En el caso del can-
nabis ingerido, los efectos tardan más 
en aparecer, pero son más sostenidos. 
Esto aumenta el riesgo de sufrir efectos 
adversos, ya que es más difícil valorar 
si se está ingiriendo más cantidad de la 
que puede tolerar el organismo. 

El cannabis 
en nuestra 
sociedad 
La edad media de inicio en el consumo 
de cannabis en estudiantes de 14-18 
años en España era de 14,6 años en el 
año 2008. 

Según los datos de 2008, en Barcelona 
han probado alguna vez el cannabis el 
9,5% de los jóvenes de 14 años (11,4% 
de los chicos y 7,4% de las chicas), el 
37,3% de los jóvenes de 16 años (41,6% 
de los chicos y 33,1% de las chicas) y el 
62% de los jóvenes de 18 años (62,7% 
de los chicos y 61,4% de las chicas).

Entre los jóvenes de 16 años, un 14,2% 
de chicos y un 10% de chicas consu-
men cannabis habitualmente (en los 
últimos 30 días). 

Aunque se trata todavía de valores 
muy altos, para todos los parámetros 
anteriores se observa una disminución 
apreciable del consumo de cannabis en 
relación a los anteriores datos de 2004.

Respecto al contexto de consumo, según 
una encuesta realizada en las escuelas de 
Barcelona a principios de 2005, un 56% 
de los jóvenes afirmaba que se suele fu-
mar cannabis cuando se está en grupo en 
la calle; un 21% cuando se está de fiesta 
en un local público, un 16% cuando se 
está con un amigo o amiga de confianza 
y un 6% cuando se está solo.



Són diferents els motius que
condueixen els joves al consum de
cànnabis, sovint es dóna la confluèn-
cia de vàries causes.

Molts joves s’inicien en el consum de
cànnabis per cercar sensacions
noves, per experimentar-ne els
efectes i saber què se sent. En el seu
entorn veuen que altres nois en
consumeixen i això desperta la seva
curiositat.

Els companys que fumen cànnabis
poden exercir pressió sobre els no
fumadors per incitar-los al consum.
Moltes vegades són els mateixos
joves qui es creen la pressió, perquè
creuen que no seran acceptats si no
fumen. La por a ser marginats pel
grup si s’hi neguen i a ser considerats
covards són causes que en propicien
el consum.

Els joves sovint consumeixen
cànnabis per sentir-se integrats en el
grup d’amics. Fumar porros moltes
vegades forma part d’un ritual per
compartir. Si molts del grup fumen i
ells no, sovint se senten exclosos.

Curiositat

Pressió dels companys

Integració en el grup

Passar-s’ho bé

ndicador
d’independència

Fàcil accessibilitat

Fugida dels problemes

Tot i que l’inici del consum pot
produir-se per deixar-se portar per
l’ambient, la raó principal per
continuar consumint-ne acostuma a
ser passar-s’ho bé amb els amics.

Fumar cànnabis també és per a molts
nois joves una manera de demostrar
que són adults i de manifestar la seva
emancipació.

En l’actualitat l’ús del cànnabis està
molt generalitzat i la seva adquisició
està molt a l’abast dels joves.
Aquesta facilitat d’adquisició
incrementa les possibilitats de
consumir-lo.

Darrera el consum de cànnabis a
vegades hi ha una actitud de fugida
dels problemes. Els efectes del
cànnabis propicien que el que
cerquin molts joves sigui sentir-se
relaxats i al marge dels maldecaps
del dia a dia.

I

Per què els joves
consumeixen cànnabis?

Sondiferenteslosmotivosque
conducenalosjóvenesalconsumo
decannabis,amenudosedala
confluenciadevariascausas.

Muchosjóvenesseinicianenel
consumodecannabisparabuscar
sensacionesnuevas,paraexperi-
mentarsusefectosysaberquése
siente.Ensuentornovenqueotros
chicosconsumenyestodespiertasu
curiosidad.

Loscompañerosquefuman
cannabispuedenejercerpresión
sobrelosnofumadorespara
incitarlosalconsumo.Muchasveces
sonlospropiosjóveneslosquese
creanlapresión,porquecreenque
noseránaceptadossinofuman.El
miedoasermarginadosdelgruposi
senieganyaserconsiderados
cobardessoncausasquepropicianel
consumo.

Losjóvenesamenudoconsumen
cannabisparasentirseintegradosen
elgrupodeamigos.Fumarporros
muchasvecesformapartedeun
ritualparacompartir.Simuchosdel

Curiosidad

Presióndeloscompañeros

Integraciónenelgrupo

grupofumanyellosno,pueden
sentirseexcluidos.

Aunqueeliniciodelconsumopuede
producirsealdejarsellevarporel
ambiente,larazónprincipalpara
continuarconsumiendosueleser
pasárselobienconlosamigos.

Fumarcannabistambiénespara
muchoschicosjóvenesunamanera
dedemostrarquesonadultosyde
manifestarsuemancipación.

Enlaactualidadelusodelcannabis
estámuygeneralizadoysuadquisi-
ciónestámuyalalcancedelos
jóvenes.Estafacilidaddeadquisición
incrementalasposibilidadesde
consumirlo.

Detrásdelconsumodecannabisa
veceshayunaactituddehuidadelos
problemas.Losefectosdelcannabis
propicianqueloquebusquen
muchosjóvenesseasentirse
relajadosyalmargendelaspreocu-
pacionesdeldíaadía.

Pasárselobien

Indicadordeindependencia

Fácilaccesibilidad

Huidadelosproblemas

¿Porquélosjóvenes
consumencannabis?
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tòxic, com és el cas de la majoria dels
fàrmacs. Ningú ignora els beneficis de
la morfina per al dolor i no per això
creurà que és una substància benefi-
ciosa per a la població en general.
S’han generalitzat erròniament els
seus possibles beneficis terapèutics,
aplicables només a casos molt
concrets (control de les molèsties en
malalts sotmesos a quimioteràpia per
càncer, malalties neurodegeneratives
com l’esclerosi múltiple...).

El consum de cànnabis s’havia
associat al progressisme i a determi-
nats valors, especialment en el marc
de moviments contraculturals com els

. Tot i que hi ha col·lectius que
promouen aquests valors progressis-
tes i que defensen el consum de
cànnabis i la seva legalització, el cert
és que el cànnabis s’ha convertit en un
producte més de consum dins un
context de globalització impulsat per
l’economia de mercat. La majoria dels
adolescents consumidors no ho fan
per una especial filosofia de vida ni pel
seu compromís amb moviments
contraculturals, sinó com una forma
més del consumisme que impregna el
seu temps d’oci, amb tota una
indústria submergida al darrera.

Consum associat a determi-
nats valors

hippies

Tolerància de l’opinió
pública

Normalització del consum

Missatges ambigus i con-
tradictoris dels professio-
nals sanitaris

El cànnabis ha deixat de ser una
substància etiquetada de negativa per
convertir-se en droga tolerada per
l’opinió pública i en ocasions també
valorada com a beneficiosa.

Per a molts joves el consum de
cànnabis és considerat com una
activitat normal. Fumar implica assolir
l’estat d’ànim adequat per divertir-se.

A més disposen de referències
properes, companys de classe i amics
que fumen, que refermen aquesta
opinió. En alguns casos ja es dóna en
la pròpia família, fins i tot amb conreu
domèstic de llavors i de plantes. El
cànnabis gaudeix del curiós prestigi
de droga “ecològica” a diferència del
tabac, que també és vegetal i es fuma.

En els últims anys s’ha parlat molt dels
usos terapèutics del cànnabis, això fa
que els defensors del seu consum
refermin la consideració del cànnabis
com una substància que té propietats
guaridores i contribueix a una millor
qualitat de vida. Si bé és cert que els
principis actius del cànnabis tenen
propietats terapèutiques, això no
nega la seva perillositat i caràcter

L’entorn que
en propicia el consum

quelosprincipiosactivosdelcannabis
tienenpropiedadesterapéuticas,esto
noniegasupeligrosidadycarácter
tóxico,comoeselcasodelamayoríade
losfármacos.Nadieignoralosbenefi-
ciosdelamorfinaparaeldolorynopor
estocreeráqueesunasustancia
beneficiosaparalapoblaciónen
general.Sehangeneralizadoerrónea-
mentesusposiblesbeneficiosterapéu-
ticos,aplicablessóloacasosmuy
concretos(controldelasmolestiasen
enfermossometidosaquimioterapia
porcáncer,enfermedadesneurodege-
nerativascomolaesclerosismúltiple,...)

Elconsumodecannabissehabía
asociadoalprogresismoyadetermi-
nadosvalores,especialmenteenel
marcodemovimientoscontracultura-
lescomolos.Aunquehay
colectivosquepromuevenestos
valoresprogresistasyquedefienden
elconsumodecannabisysulegaliza-
ción,lociertoesqueelcannabisseha
convertidoenunproductomásde
consumodentrodeuncontextode
globalizaciónimpulsadoporla
economíademercado.Lamayoríade
losadolescentesconsumidoresnolo
hacenporunaespecialfilosofíade
vidaniporsucompromisocon
movimientoscontraculturales,sino
comounaformamásdelconsumismo
queimpregnasutiempolibre,con
todaunaindustriasumergidadetrás.

Consumoasociadoa
determinadosvalores

hippies

Toleranciadelaopinión
pública

Normalizacióndelconsumo

Mensajesambiguosy
contradictoriosdelos
profesionalessanitarios

Elcannabishadejadodeseruna
sustanciaetiquetadadenegativapara
convertirseendrogatoleradaporla
opiniónpúblicayenocasiones
tambiénvaloradacomobeneficiosa.

Muchosjóvenesconsideranel
consumodecannabisunaactividad
normal.Fumarimplicaconseguirel
estadodeánimoadecuadopara
divertirse.

Además,disponendereferencias
cercanas,compañerosdeclasey
amigosquefuman,quereafirman
estaopinión.Enalgunoscasosyase
daenlapropiafamilia,inclusocon
cultivodomésticodesemillasyde
plantas.Elcannabisgozadelcurioso
prestigiodedroga“ecológica”,a
diferenciadeltabaco,quetambiénes
vegetalysefuma.

Enlosúltimosañossehahablado
muchodelosusosterapéuticosdel
cannabis,locualprovocaquelos
defensoresdesuconsumoreafirmenla
consideracióndelcannabiscomouna
sustanciaquetienepropiedades
sanadorasycontribuyeaunamejor
calidaddevida.Apesardequeescierto

Elentornoque
propiciaelconsumo
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Baixa percepció del risc

Tolerància i dependència

La baixa percepció del risc respecte
al cànnabis està molt relacionada
amb la permissivitat i banalització
social del consum.

El cànnabis és una droga i, per tant,
pot crear dependència. Es considera
que un 10% dels usuaris experi-
mentals i prop del 40% dels
consumidors diaris de cànnabis
poden esdevenir dependents. La
probabilitat de desenvolupar
aquesta dependència, és directa-
ment proporcional a la precocitat
de l’inici i la intensitat del consum.
La dependència psicològica pot
arribar a ser molt important. El
consum de cànnabis acaba
convertint-se en una conducta
“imprescindible” en la vida quoti-
diana de molts joves consumidors.

El consum repetit de cànnabis,
genera tolerància en l’organisme.
Això implica que cada vegada se
suportin dosis més elevades i que es
pugui necessitar incrementar-ne el
consum per obtenir els mateixos
efectes. Tanmateix, aquesta
tolerància, que es presenta aviat
després de les primeres dosis,
també desapareix ràpidament, a no
ser que persisteixi el consum crònic
de quantitats importants de la
substància.

La interrupció del consum en
consumidors crònics no acostuma
a venir acompanyat d’una síndro-
me d’abstinència o, si apareix, sol
ser de baixa intensitat (certa

Persistència del consum
i dependència

irritabilitat, fatiga, insomni, ansie-
tat..., amb caràcter transitori), a
causa de la lenta eliminació del
cànnabis per part de l’organisme,
que l’emmagatzema als teixits
grassos i el va alliberant lentament.

Una gran majoria dels consumidors
de cànnabis, en passar l’adolescència,
deixen de consumir o ho fan ocasio-
nalment en la vida adulta. Un de cada
deu aproximadament passa a
consumir altres drogues il·legals
(cocaïna, heroïna, al·lucinògens...).

El consum d’altres drogues

Bajapercepcióndelriesgo

Toleranciaydependencia

Labajapercepcióndelriesgo
respectoalcannabisestámuy
relacionadaconlapermisividady
banalizaciónsocialdelconsumo.

Elcannabisesunadrogay,por
tanto,puedecreardependencia.Se
consideraqueun10%delos
usuariosexperimentalesyalrededor
del40%delosconsumidores
diariosdecannabispuedenhacerse
dependientes.Laprobabilidadde
desarrollarestadependenciaes
directamenteproporcionalala
precocidaddelinicioylaintensidad
delconsumo.Ladependencia
psicológicapuedellegarasermuy
importante.Elconsumode
cannabisacabaconvirtiéndoseen
unaconducta“imprescindible”en
lavidacotidianademuchosjóvenes
consumidores.

Elconsumorepetidodecannabis
generatoleranciaenelorganismo.
Estoimplicaquecadavezse
soportendosismáselevadasyque
sepuedanecesitarincrementarel
consumoparaobtenerlosmismos
efectos.Asimismo,estatolerancia,
quesepresentaprontodespuésde
lasprimerasdosis,también
desaparecerápidamente,anoser
quesepersistaenelconsumo
crónicodecantidadesimportantes
delasustancia.

Lainterrupcióndelconsumoen
consumidorescrónicosnosuele
acompañarsedeunsíndromede

Persistenciadelconsumo
ydependencia

abstinenciao,siaparece,acostum-
braaserdebajaintensidad(cierta
irritabilidad,fatiga,insomnio,
ansiedad,...decaráctertransitorio),
debidoalalentaeliminacióndel
cannabisporpartedelorganismo,
queloalmacenaenlostejidosgrasos
ylovaexpulsandolentamente.

Unagranmayoríadelosconsumido-
resdecannabisdejandeconsumiral
pasarlaadolescenciaolohacen
ocasionalmenteenlavidaadulta.
Unodecadadiezaproximadamente
pasaaconsumirotrasdrogasilegales
(cocaína,heroína,alucinógenos,...).

Elconsumodeotrasdrogas
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El consum de cànnabis té efectes ad-
versos a curt i llarg termini que cal con-
èixer, ja que sovint s’han ignorat i no
han tingut ressò en l’opinió pública.

El consum de cànnabis provoca seque-
dat de boca i augment de la gana.
També produeix irritació conjuntival
(ulls vermells), relaxació o somnolè-
ncia, desinhibició i hilaritat (riure sense
motiu). Produeix un retard de la res-
posta neuronal i alenteix el pensament.
També afecta la coordinació motora.

El consum de cànnabis pot produir pro-
blemes de cognició i memòria, que afec-
tenper tant la capacitatd’aprenentatge.
Pot provocar una percepció sensorial (vi-
sual, auditiva i tàctil) distorsionada i alte-
rar lapercepciódelpasdel temps.

Pot causar marejos, pal·lidesa, ta-
quicàrdia i arítmies, i crisis agudes
d’ansietat. Com a substància depres-
sora del sistema nerviós central, el
cànnabis pot per si sol afectar la capa-
citat de conducció i, a més, potencia
els efectes negatius de l’alcohol sobre
la conducció.

A causa dels efectes que produeix el
consum habitual de cànnabis en
l’activitat mental, el rendiment en els
estudis pot veure’s afectat i pot con-
duir al fracàs escolar.

Quins efectes produeix el
cànnabis a curt termini?

Com afecta el consum de
cànnabis a l’activitat diària?

Els efectes del consum de cànnabis en
la capacitat de concentració, la coor-
dinació motora i els reflexos incideixen
negativament en el rendiment espor-
tiu. També afecten el rendiment i la
precisió a l’hora de realitzar altres acti-
vitats quotidianes.

A llarg termini, el consum de cànnabis
pot afavorir un cansament, apatia i
manca d’estimulació que s’ ha ano-
menat “síndrome amotivacional”.

El consum crònic pot afavorir l’aparició
de problemes psiquiàtrics diversos (de-
pressió, ansietat i fins i tot quadres
psicòtics). Tot i que l’aparició
d’esquizofrènia té a veure amb una pre-
disposició prèvia (amb freqüència im-
previsible) i no és freqüent, la gravetat
d’aquesta malaltia obliga a tenir molt
en compte aquesta possibilitat i a desa-
consellar especialment l’ús de cànna-
bis en adolescents amb problemes de
personalitat.

Els fumadors crònics tenen tos persis-
tent, dificultat respiratòria, excés de
mucositat i més risc de patir refredats i
infeccions pulmonars.

El fum del cànnabis conté molts dels
agents cancerígens del fum del tabac i
en proporció superior. A més, la com-
bustió del porro és més lenta i el fum
s’aspira més a fons i es reté més esto-
na en els pulmons que el del tabac. Per
tant, el consum crònic de cànnabis

Quins són els efectes a llarg
termini?

Conseqüències del consum
de cànnabis
Elconsumodecannabistieneefectos
adversosacortoylargoplazoquehay
queconocer,yaquegeneralmentese
hanignoradoynohantenidodifusión
enlaopiniónpública.

Elconsumodecannabisprovocase-
quedaddebocayaumentodelapeti-
to.Tambiénproduceirritacióncon-
juntival(ojosrojos),relajaciónosom-
nolencia,desinhibiciónehilaridad
(reírsinmotivo).Produceunretraso
delarespuestaneuronalyenlentece
elpensamiento.Tambiénafectaala
coordinaciónmotora.

Elconsumodecannabispuedepro-
ducirproblemasdecogniciónymemo-
ria,queafectan,portanto,alacapaci-
daddeaprendizaje.Puedeprovocar
unapercepciónsensorial(visual,audi-
tivaytáctil)distorsionadayalterarla
percepcióndelpasodeltiempo.

Puedecausarmareos,palidez,taqui-
cardiayarritmias,asícomocrisisagu-
dasdeansiedad.Comosustanciade-
presoradelsistemanerviosocentral,
elcannabispuedeporsísoloafectara
lacapacidaddeconduccióny,ade-
más,potencialosefectosnegativos
delalcoholsobrelaconducción.

Acausadelosefectosqueproduceel

¿Quéefectosproduceel
cannabisacortoplazo?

Cómoafectaelconsumode
cannabisalaactividaddiaria

consumohabitualdecannabisenla
actividadmental,elrendimientoen
losestudiospuedeverseafectadoy
puedeconduciralfracasoescolar.

Losefectosdelconsumodecannabis
enlacapacidaddeconcentración,la
coordinaciónmotoraylosreflejosinci-
dennegativamenteenelrendimiento
deportivo.Tambiénafectanalrendi-
mientoylaprecisiónalahoradereali-
zarotrasactividadescotidianas.

Alargoplazo,elconsumodecanna-
bispuedefavoreceruncansancio,apa-
tíayfaltadeestimulaciónquesehade-
nominado“síndromeamotivacional”.

Elconsumocrónicopuedefavorecerla
aparicióndeproblemaspsiquiátricos
diversos(depresión,ansiedadeincluso
cuadrospsicóticos).Aunquelaapari-
cióndeesquizofreniatienequevercon
unapredisposiciónprevia(confre-
cuenciaimprevisible)ynoesfrecuente,
lagravedaddeestaenfermedadobliga
atenermuyencuentaestaposibilidad
yadesaconsejarespecialmenteeluso
decannabisenadolescentesconpro-
blemasdepersonalidad.

Losfumadorescrónicostienentosper-
sistente,dificultadrespiratoria,exceso
demucosidadymásriesgodesufrir
resfriadoseinfeccionespulmonares.

Elhumodelcannabiscontienemu-

Cuálessonlosefectos
alargoplazo

Consecuenciasdelconsumo
decannabis
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Com prevenir
La comunicació amb els nostres fills és
molt important per prevenir que con-
sumeixin cànnabis. És fonamental dia-
logar de forma sincera amb ells i do-
nar-los el nostre suport. És important
crear un clima de confiança i no tallar
la possibilitat que s’expressin amb lli-
bertat per tal de detectar aquelles qües-
tions que més els afecten i preocupen.

Cal saber per què fumen i ajudar-los a
descobrir que els mateixos objectius
(divertir-se, estar amb els amics, rela-
xar-se...) poden aconseguir-los sense
porros.

També cal informar-los dels efectes ad-
versos del consum de cànnabis per-
què en siguin conscients. Amb aques

Els pares
podem
fer-hi molt

tes reflexions i informacions, serà
més difícil que cedeixin a la pressió
dels companys.

La detecció del consum de drogues
per part dels pares no ha d’obeir a
una actitud policial i de desconfian-
ça, però sí cal mantenir-se en actitud
d’observació en un sentit ampli. A
banda dels signes físics de consum,
com els ulls vermells, l’important són
els canvis de conducta dels fills, tot i
que els canvis de conducta de
l’adolescència no sempre són de fàcil
atribució.

Per això, és important no precipitar-
se a treure conclusions i intentar esta-
blir ponts de diàleg per poder ajudar-
los de forma adient. Sempre hem
d’intentar que sigui el fill el que ho
pugui dir i explicar, en comptes de
sotmetre’l a interrogatoris, pors o si-
tuacions de control extern.

Com detectar el consum de
cànnabis

pot afavorir el desenvolupament d’un
càncer de pulmó.

El consum de cànnabis debilita el sis-
tema immunològic. S’han fet estudis
que demostren que pot danyar les
cèl·lules i els teixits del cos que prote-
geixen de les malalties.

Cómoprevenir
Lacomunicaciónconnuestroshijoses
muyimportanteparaprevenirquecon-
sumancannabis.Esfundamentaldialo-
gardeformasinceraconellosydarles
nuestroapoyo.Esimportantecrearun
climadeconfianzaynocortarlaposibi-
lidaddequeseexpresenabiertamente
paradetectaraquellascuestionesque
máslesafectenypreocupen.

Convienesaberporquéfumanyayudar-
losadescubrirquelosmismosobjetivos
(divertirse,estarconlosamigos,relajar-
se,...)puedenconseguirlossinporros.

Lospadres
podemos
hacermucho

Tambiénhayqueinformarlesdelos
efectosadversosdelconsumodecan-
nabisparaqueseanconscientes.
Conestasreflexioneseinformacio-
nes,serámásdifícilquecedanala
presióndeloscompañeros.

Ladeteccióndelconsumodedrogas
porpartedelospadresnotieneque
obedeceraunaactitudpolicialyde
desconfianza,perosíhayquemante-
nerseenactituddeobservaciónen
unsentidoamplio.Apartedelossig-
nosfísicosdeconsumo,comolos
ojosrojos,loimportantesonloscam-
biosdeconductadeloshijos,aunque
loscambiosdeconductadelaado-
lescencianosiempresondefácilatri-
bución.Porestemotivoesimportan-
tenoprecipitarsealahoradesacar
conclusioneseintentarestablecer
puentesdediálogoparapoderayu-
darlosdelaformamásadecuada.
Siempretenemosqueintentarque
seaelhijoelquelopuedadeciryex-
plicar,enlugardesometerloainte-
rrogatorios,miedososituacionesde
controlexterno.

Cómodetectar
elconsumodecannabis

chosdelosmismoscancerígenosque
elhumodeltabacoyencantidadsupe-
rior.Además,lacombustióndelporro
esmáslentayelhumoseaspiramása
fondo,porloqueseretienemásenlos
pulmonesqueeltabaco.Portanto,el
consumocrónicodecannabispuede
favorecereldesarrollodeuncáncerde
pulmón.

Elconsumodecannabisdebilitaelsis-
temainmunológico.Sehanrealizado
estudiosquedemuestranquepuede
dañarlascélulasylostejidosdelcuer-
poqueprotegendelasenfermedades.
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ocasional pot conduir amb el temps a un
consum cada cop més habitual.

El ressò que s’ha fet en els mitjans de co-
municació sobre les propietats terapèu-
tiques del cànnabis ha creat malentesos i
ha dut a creure erròniament que els efec-
tes del cànnabis són beneficiosos. És cert
que en casos molt concrets pot emprar-
se amb finalitat terapèutica, però sem-
pre sota control mèdic, en forma de pre-
parats farmacèutics.

Divertir-se sota els efectes del cànnabis
és enganyar-se. No hi ha cap droga que
ens faci més simpàtics ni augmenti el nos-
tre sentit de l’humor. Amb el cànnabis es
riu de forma mecànica. Si algú té

amb els amics, el tindrà també sense
. De fet, hi contactarà millor i

de forma més estable.

El cànnabis té efectes relaxants, però cal
aprendre a gaudir sense substàncies alie-
nes a l’organisme.

Consumir cànnabis no ajuda a evadir-se
dels problemes, al contrari, en crea més, ja
que és una substància addictiva. Els pro-
blemes que planteja la vida cal afrontar-los
i superar-los, en cas contrari sempre tor-
nen a aparèixer.

Tot plegat, si l’adolescent aprèn a divertir-
se, relaxar-se i evadir-se amb els porros,
aquests podran convertir-se en un instru-
ment necessari per a moltes situacions de
la seva vida, amb el conseqüent risc

i de patir-ne les conse-
qüències.

bon rot-
llo
col·locar-se

d’enganxar-s’hi

És beneficiós. Té propietats terap-
èutiques

Fa sentir bé, relaxa

Ajuda a fugir dels problemes

Ajuda a passar-s’ho més bé amb els
amics

Tothom fuma

Els amics en prenen i no passa res

No . No és una drogaenganxa

Si es fuma de tant en tant no passa res

No tothom fuma, per molt de moda que
estigui. Segons dades del 2004, més de
dues terceres parts dels joves de 15 anys
de Barcelona no havia provat el cànnabis
ni el consumia.
Hi ha joves que fumen per integrar-se al
grup, perquè creuen que no seran accep-
tats si no fumen. Cal entendre que no ca-
len porros per a ser “un mateix” i que al
grup hi cap la diversitat. Cal saber dir no.

Els efectes del cànnabis poden variar se-
gons la persona i el moment. Encara que
hi hagi casos en què no es donin efectes
adversos, sempre existeix el risc de patir-los
i, a llarg termini, sempre hi ha efectes.

El cànnabis és una droga i . Un
10% dels consumidors experimentals es-
devindrà dependent i el risc és triplica en
els usuaris diaris. El més destacat és la de-
pendència psicològica, l’obsessió pel con-
sum, entorn del qual pot acabar girant la
vida del subjecte, interferint en les seves
activitats i desenvolupament.
El fet que la síndrome d’abstinència sigui
menys freqüent i menys severa que en altres
drogues, no resta perillositat a la .
A més, pot ser la porta que
condueixi al consum d’altres drogues, en tro-
bar-se en escenaris i canals de distribució
semblants als d’altres substàncies.

El cànnabis té capacitat addictiva i alguns
dels qui el proven (aproximadament 1 de
cada 10) s’hi . La tolerància
de l’organisme al cànnabis pot fer que ca-
da cop calgui consumir més quantitat de
substància per obtenir els mateixos efec-
tes. Per tant, consumir cànnabis de forma

enganxa

substància

enganxaran

Què respondre
quan ens diu...

tenerlosmismosefectos.Portanto,con-
sumircannabisdeformaocasionalpue-
deconducirnosconeltiempoauncon-
sumocadavezmáshabitual.

Elecoquesehahechoenlosmediosde
comunicaciónsobrelaspropiedadestera-
péuticasdelcannabishacreadomalenten-
didosyhaconducidoacreererróneamen-
tequelosefectosdelcannabisson
beneficiosos.Esciertoqueencasosmuy
concretospuedeutilizarseconfinalidadte-
rapéutica,perosiemprebajocontrolmédi-
co,enformadepreparadosfarmacéuticos.

Divertirsebajolosefectosdelcannabises
engañarse.Nohaydrogaquenoshaga
mássimpáticosniaumentenuestrosenti-
dodelhumor.Conelcannabisseríede
formamecánica.Siunotiene
conlosamigos,lotendrátambiénsin

.Dehecho,conectarámejorcon
ellosydeformamásestable.

Elcannabistieneefectosrelajantes,pero
hayqueaprenderadisfrutarsinsustan-
ciasajenasalorganismo.

Consumircannabisnoayudaaevadirsede
losproblemas,alcontrario,noscreamás,ya
queesunasustanciaadictiva.Losproble-
masqueplantealavidahayqueafrontarlos
ysuperarlos,encasocontrariosiemprevuel-
venaaparecer.

Endefinitiva,sieladolescenteaprendeadi-
vertirse,relajarseyevadirseconlosporros,
estospodránconvertirseenuninstrumen-
tonecesarioparamuchassituacionesde
suvida,conelriesgode

ysufrirlasconsecuencias.

buenrollo
co-

locarse

consiguienteen-
gancharse

Esbeneficioso.Tienepropiedades
terapéuticas

Hacesentirbien,relaja

Ayudaahuirdelosproblemas

Ayudaapasarlomejorconlosamigos

Todoelmundofuma

Losamigosconsumenynopasanada

No.Noesunadroga engancha

Sisefumadevezencuandonopasa
nada

Notodoelmundofuma,pormuyde“mo-
da”queesté.Segúndatosdelaño2004,a
los15años,másdelamitaddelosjóvenes
deBarcelonanohabíaprobadoelcanna-
bisniloconsumía.Hayjóvenesquefuman
paraintegrarseenelgrupo,porquecreen
quenoseránaceptadossinofuman.Hay
quetenerclaroquenohacenfaltaporros
paraser“unomismo”yqueenelgrupoca-
beladiversidad.Hayquesaberdecir“no”.

Losefectosdelcannabispuedenvariarse-
gúnlapersonayelmomento.Aunqueha-
yacasosenquenosedanefectosadversos,
siempreexisteelriesgodepadecerlosy,a
largoplazo,siemprehayefectos.

Elcannabisesunadrogay.Un
10%delosconsumidoresexperimentales
sequedaránenganchadosyelriesgosetri-
plicaenlosusuariosdiarios.Elmásdestaca-
doesladependenciapsicológica,laobse-
siónporelconsumo,entornoalcualpuede
acabargirandolavidadelsujeto,interfi-
riendoensusactividadesydesarrollo.Elhe-
chodequeelsíndromedeabstinenciasea
menosfrecuenteyseveroqueenotrasdro-
gas,norestapeligrosidadala.
Además,puedeserlapuertaqueconduce
alconsumodeotrasdrogas,porencontrar-
seenescenariosycanalesdedistribución
parecidosalosdeotrassustancias.

Elcannabistienecapacidadadictivayal-
gunosdelosqueloprueban(aproxima-
damente1decada10)se.
Latoleranciadelorganismoalcannabis
puedehacerquecadavezsenecesitecon-
sumirmáscantidaddesustanciaparaob-

engancha

sustancia

engancharán

Quéresponder
cuandonosdice...
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Tothom fuma 
No tothom fuma, per molt de moda que 
estigui. Segons dades del 2008, més de 
dues terceres parts dels joves de 15 anys 
de Barcelona no havia provat el cànna-
bis ni el consumia. 
Hi ha joves que fumen per integrar-se al 
grup, perquè creuen que no seran accep-
tats si no fumen. Cal entendre que no ca-
len porros per a ser “un mateix” i que al 
grup hi cap la diversitat. Cal saber dir no. 

Els amics en prenen i no passa res 
Els efectes del cànnabis poden variar se-
gons la persona i el moment. Encara que 
hi hagi casos en què no es donin efectes 
adversos, sempre existeix el risc de patir-
los i, a llarg termini, sempre hi ha efectes. 

No enganxa. No és una droga 
El cànnabis és una droga i enganxa. Un 
10% dels consumidors experimentals 
esdevindrà dependent i el risc és triplica 
en els usuaris diaris. El més destacat és 
la dependència psicològica, l’obsessió 
pel consum, entorn del qual pot acabar 
girant la vida del subjecte, interferint en 
les seves activitats i desenvolupament. 
El fet que la síndrome d’abstinència sigui 
menys freqüent i menys severa que en 
altres drogues, no resta perillositat a la 
substància. A més, pot ser la porta que 
condueixi al consum d’altres drogues, en 
trobar-se en escenaris i canals de distri-
bució semblants als d’altres substàncies. 

Si es fuma de tant en tant no passa res 
El cànnabis té capacitat addictiva i al-
guns dels qui el proven (aproximada-
ment 1 de cada 10) s’hi enganxaran. La 
tolerància de l’organisme al cànnabis 
pot fer que cada cop calgui consumir 
més quantitat de substància per obtenir 
els mateixos efectes. Per tant, consumir 

cànnabis de forma ocasional pot condu-
ir amb el temps a un consum cada cop 
més habitual. 

És beneficiós. Té propietats terapèu-
tiques 
El ressò que s’ha fet en els mitjans de 
comunicació sobre les propietats tera-
pèutiques del cànnabis ha creat malen-
tesos i ha dut a creure erròniament que 
els efectes del cànnabis són beneficio-
sos. És cert que en casos molt concrets 
pot emprarse amb finalitat terapèutica, 
però sempre sota control mèdic, en for-
ma de preparats farmacèutics. 

Ajuda a passar-s’ho més bé amb els 
amics 
Divertir-se sota els efectes del cànnabis 
és enganyar-se. No hi ha cap droga que 
ens faci més simpàtics ni augmenti el 
nostre sentit de l’humor. Amb el cànna-
bis es riu de forma mecànica. Si algú té 
bon rotllo amb els amics, el tindrà tam-
bé sense col·locar-se. De fet, hi contac-
tarà millor i de forma més estable. 

Fa sentir bé, relaxa 
El cànnabis té efectes relaxants, però cal 
aprendre a gaudir sense substàncies ali-
enes a l’organisme. 

Ajuda a fugir dels problemes 
Consumir cànnabis no ajuda a evadir-
se dels problemes, al contrari, en crea 
més, ja que és una substància addictiva. 
Els problemes que planteja la vida cal 
afrontar-los i superar-los, en cas contrari 
sempre tornen a aparèixer. 
Tot plegat, si l’adolescent aprèn a diver-
tirse, relaxar-se i evadir-se amb els porros, 
aquests podran convertir-se en un instru-
ment necessari per a moltes situacions de 
la seva vida, amb el conseqüent risc d’en-
ganxar-s’hi i de patir-ne les conseqüències.

Todo el mundo fuma 
No todo el mundo fuma, por muy de 
“moda” que esté. Según datos del año 
2008, a los 15 años, más de la mitad de 
los jóvenes de Barcelona no había pro-
bado el cannabis ni lo consumía. Hay 
jóvenes que fuman para integrarse en el 
grupo, porque creen que no serán acep-
tados si no fuman. Hay que tener claro 
que no hacen falta porros para ser “uno 
mismo” y que en el grupo cabe la diver-
sidad. Hay que saber decir “no”. 

Los amigos consumen y no pasa nada 
Los efectos del cannabis pueden variar 
se   gún la persona y el momento. Aunque 
haya casos en que no se dan efectos adver-
sos, siempre existe el riesgo de padecerlos 
y, a largo plazo, siempre hay efectos. 

No engancha. No es una droga 
El cannabis es una droga y engancha. Un 
10% de los consumidores experimentales 
se quedarán enganchados y el riesgo se 
triplica en los usuarios diarios. El más des-
tacado es la dependencia psicológica, la 
obsesión por el consumo, en torno al cual 
puede acabar girando la vida del sujeto, in-
terfiriendo en sus actividades y desarrollo. 
El hecho de que el síndrome de abstinencia 
sea menos frecuente y severo que en otras 
drogas, no resta peligrosidad a la sustancia. 
Además, puede ser la puerta que conduce 
al consumo de otras drogas, por encontrar-
se en escenarios y canales de distribución 
parecidos a los de otras sustancias. 

Si se fuma de vez en cuando no pasa 
nada 
El cannabis tiene capacidad adictiva y al-
gunos de los que lo prueban (aproxima-
damente 1 de cada 10) se engancharán. 
La tolerancia del organismo al cannabis 
puede hacer que cada vez se necesite 
consumir más cantidad de sustancia 

para obtener los mismos efectos. Por 
tanto, consumir cannabis de forma oca-
sional puede conducirnos con el tiempo 
a un consumo cada vez más habitual. 

Es beneficioso. Tiene propiedades 
terapéuticas 
El eco que se ha hecho en los medios de 
comunicación sobre las propiedades te-
rapéuticas del cannabis ha creado malen-
tendidos y ha conducido a creer errónea-
mente que los efectos del cannabis son 
beneficiosos. Es cierto que en casos muy 
concretos puede utilizarse con finalidad te-
rapéutica, pero siempre bajo control médi-
co, en forma de preparados farmacéuticos. 

Ayuda a pasarlo mejor con los amigos 
Divertirse bajo los efectos del cannabis es 
engañarse. No hay droga que nos haga 
más simpáticos ni aumente nuestro sen-
tido del humor. Con el cannabis se ríe de 
forma mecánica. Si uno tiene buen rollo 
con los amigos, lo tendrá también sin co-
locarse. De hecho, conectará mejor con 
ellos y de forma más estable. 

Hace sentir bien, relaja 
El cannabis tiene efectos relajantes, pero 
hay que aprender a disfrutar sin sustan-
cias ajenas al organismo. 

Ayuda a huir de los problemas 
Consumir cannabis no ayuda a evadirse 
de los problemas, al contrario, nos crea 
más, ya que es una sustancia adictiva. 
Los problemas que plantea la vida hay 
que afrontarlos y superarlos, en caso 
contrario siempre vuelven a aparecer. 
En definitiva, si el adolescente aprende a 
divertirse, relajarse y evadirse con los po-
rros, estos podrán convertirse en un ins-
trumento necesario para muchas situacio-
nes de su vida, con el consiguiente riesgo 
de engancharse y sufrir las consecuencias.



Interpretar bé la situació

Diàleg

Què dir al jove que consumeix
cànnabis, si se’l descobreix o ell
ho reconeix

Què dir al jove que té amics que
en consumeixen

És important tenir serenitat per inter-
pretar bé la situació: el consum de
cànnabis té un efecte de transgressió i
d’experimentació semblant al que te-
nia el consum de tabac anys enrera.

Tal com s’ha dit anteriorment,
l’important és poder dialogar, poder
advertir dels riscos i assabentar-se bé
de les circumstàncies en què s’ha pro-
duït el consum. Si el fill respon bé i es
tracta d’un consum aïllat, els pares ma-
teixos poden resoldre la situació.

Cal informar-lo dels efectes adversos
del cànnabis i que es tracta d’una sub-
stància addictiva.

Cal fer-li veure que, consumint cànna-
bis, pot situar-se en una posició
d’inferioritat de condicions per desen-
volupar-se. A la seva edat és quan més
necessita un cervell despert i una bona
capacitat d’aprenentatge, de com-
prensió i d’elecció per trobar-se a si ma-
teix i el seu camí a la vida.

Cal evitar la recriminació que pot re-
fermar la seva conducta com a forma
de rebel·lar-se contra l’autoritat.

Cal ser respectuós amb els nois que
consumeixen cànnabis. Així mateix
cal recordar-los que ells han de res-
pectar els qui decideixen no consu-
mir-ne. Cal reforçar en el nostre fill la
idea que s’han de respectar les lliber-
tats individuals perquè cadascú pu-

Què fer quan ens assabentem
que el nostre fill pren cànnabis

gui ser “ell mateix” dins el grup. No
amb tots els amics es comparteixen to-
tes les coses.

Quan el fill no vol dialogar i els pares se
n’assabenten per altres vies, pot ser
útil la mediació d’algun especialista
per ajudar a la resolució de la situació.
De vegades és el fill mateix qui admet
que necessita ajuda.

És el professional que coneix l’existència
i característiques de les situacions que
viuen els pares i el fill. El seu coneixe-
ment de situacions semblants i la seva
experiència en la mediació i el consell el
capaciten per orientar els pares a trobar
el millor camí per ajudar el seu fill.

El Servei d’Orientació sobre Drogues
(tel. 93 237 87 56) és un recurs adreçat
als pares, professorat i adolescents de
Barcelona.

Quan el fill no vol dialogar

L’especialista

Interpretarbienlasituación

Diálogo

Quédeciraljovenqueconsume
cannabissiseledescubreolore-
conoce

Quédeciraljovenquetieneami-
gosqueconsumencannabis

Esimportantetenerserenidadparain-
terpretarbienlasituación:elconsumo
decannabistieneunefectodetrans-
gresiónydeexperimentaciónpareci-
doalqueteníaelconsumodetabaco
añosatrás.

Comosehadichoanteriormente,lo
importanteespoderdialogar,poder
advertirdelosriesgosycerciorarsede
lascircunstanciasenlasquesehapro-
ducidoelconsumo.Sinuestrohijores-
pondebienysetratadeunconsumo
aislado,lospropiospadrespodemos
resolverlasituación.

Hayqueinformarledelosefectosad-
versosdelcannabisydequesetrata
deunasustanciaadictiva.

Hayquehacerleverque,consumien-
docannabis,puedeentrarenunasi-
tuacióndeinferioridaddecondicio-
nesparadesarrollarse.Asuedades
cuandomásnecesitauncerebrodes-
piertoyunabuenacapacidadde
aprendizaje,decomprensiónyde
elecciónparaencontrarseasímismo
ysucaminoenlavida.

Hayqueevitarlarecriminaciónque
puedareafirmarsuconductacomofor-
maderebelarsecontralaautoridad.

Hayqueserrespetuosoconloschicos
queconsumencannabis.Asimismo
hayquerecordarlesqueellostienen
querespetaralosquedecidennocon-
sumir.Tenemosqueafianzarennues-
trohijolaideadequehayquerespe-
tarlaslibertadesindividualespara

Quéhacercuandodescubrimos
quenuestrohijoconsumecannabis

quecadacualpuedaser“élmismo”
dentrodelgrupo.Nocontodoslos
amigossecompartentodaslascosas.

Cuandoelhijonoquieredialogarylos
padresseenteranporotrasvías,puede
serútillamediacióndealgúnespecia-
listaparaayudaralaresolucióndelasi-
tuación.Aveceseselpropiohijoquien
admitequenecesitaayuda.

Eselprofesionalqueconocelaexisten-
ciaycaracterísticasdelassituaciones
quevivenlospadresyelhijo.Suconoci-
mientodesituacionessimilaresysuex-
perienciaenlamediaciónyelconsejolo
capacitanparaorientaralospadresa
encontrarelmejorcaminoparaayudar
asuhijo.

ElServeid’OrientaciósobreDrogues
(tel.93 237 87 56)esunrecursodirigi-
doalospadres,elprofesoradoylosado-
lescentesdeBarcelona.

Cuandoelhijonoquieredialogar

Elespecialista
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On demanar ajuda
Servei d’Orientació
sobre Drogues

Departament de Salut
(Generalitat de Catalunya)
Línia verda

Col·legi de farmacèutics

Universitat de Barcelona
Programa “Agafa el teu punt
d’informació”

National Institute on Drug
Abuse (NIDA) (en espanyol)

Telèfon de contacte: 93 208 20 39
Assistència matins i tardes, a hores
concertades.

Servei d'atenció telefònica. Tel.:
900 900 540. Horari d'atenció: de
de dilluns a divendres de 9 a 21h.
Els usuaris tenen a la seva disposició
una línia telefònica exclusiva atesa
per professionals que informen o
deriven l'afectat segons el tipus de
consulta. Aquest servei pot
proporcionar els telèfons i adreces
dels diversos Centres d'Atenció als
Drogodependents (CAS), repartits
per totes les comarques de
Catalunya.

http://www.farmaceuticonline.com/
medicament/cannabis.html

http://www.tupunto.org/cannabis-2/

https://www.drugabuse.gov/es/
informacion-sobre-drogas/la-marihuana

Per
saber-ne més

Dóndesolicitarayuda
Serveid’Orientació
sobreDrogues

DepartamentdeSalut
(GeneralitatdeCatalunya)
Líniaverda

Col·legidefarmacèutics

UniversitatdeBarcelona
Programa“Agafaelteupunt
d’informació”

NationalInstituteonDrug
Abuse(NIDA)(enespañol)

Teléfonodecontacto:93 208 20 39
Asistencia mañanas y tardes ,a
horasconcertadas.

Servicio de atención telefónica.Tel.:
900 900 540. Horario de atención:
de lunes a viernes de 9 a 21h.
Losusuariostienenasudisposición
unalíneatelefónicaexclusiva
atendidaporprofesionalesque
informanoderivanalafectado
segúneltipodeconsulta.Este
serviciopuedeproporcionarlos
teléfonosydireccionesdelos
diversosCentrosdeAtenciónalos
Drogodependientes(CAS),
repartidosportodaslascomarcas
deCataluña.

http://www.farmaceuticonline.com/
medicament/cannabis.html

http://www.tupunto.org/cannabis-2/

https://www.drugabuse.gov/es/
informacion-sobre-drogas/la-marihuana

Para
sabermás
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