
Parlem de drogues?
ACP

Parlem del cànem. O es diu tota la veritat o no es diu res. El departament de salut de la 
Generalitat de Catalunya publicita uns opuscles adreçats als joves sobre el cànem. No ens 
podem imaginar un opuscle semblant parlant de tabac o alcohol actualment. Passarà als annals 
de l'absurd (es tracta del departament de salut pública). 

Cal afegir a aquesta informació, la confusió (potser voluntària?) entre els possibles efectes 
positius dels derivats del cànem en l'ús terapèutic(sobre el dolor, els vòmits i altres 
símptomes) i el seu ús com a droga. És com si incentivéssim l'ús social dels derivats mòrfics 
donat el seu provat efecte terapèutic sobre el dolor o la dispnea.

Posats a parlar de l'ús terapèutic, cal dir ben clar que els estudis actualment disponibles no 
demostren que el cànem sigui una alternativa vàlida als fàrmacs ja coneguts en l'escala 
terapèutica contra el dolor.

Sembla que els joves catalans no tenen dret a una informació seriosa i contrastada, sort n'hi 
ha de la Fundació de La Caixa!

Els espanyols si que tenen informació: només cal llegir l'informe d'experts sobre el cànem 
penjat a la pàgina web del Ministeri de sanitat i consum.

Reprodueixo les conclusions:

Conclusions de l'informe de la comissió clínica del 
Ministeri de sanitat i consum sobre el cànem

a. El cànem és la droga il·legal més consumida a tot el món i el seu consum està 
augmentant a Europa.

b. El consum de cànem, juntament amb l'alcohol i el tabac, forma part dels hàbits i 
estils de vida d'una proporció important de joves. Aquests consums, acompanyats 
d'una baixa percepció del seu risc i d'una major disponibilitat d'aconseguir aquestes 
substàncies fan que el cànem s'hagi convertit en una droga d'ús recreatiu associada al 
temps d'oci dels joves que banalitzen el seu consum.

c. El cànem és la primera droga il·legal consumida i existeixen estudis que 
suggereixen que pot actuar com a facilitador d'altres substàncies, això no significa que 
tots els que la consumeixen acabin consumint altres drogues.

d. L'inici precoç del consum de cànem, augmenta el risc de la presència de problemes 
relacionats amb el seu consum, tant en l'esfera escolar, com en la social i de trastorns 
mentals.

e. El consum de cànem en el període acadèmic s'associa a pitjors notes, menys 
satisfacció, actituds negatives cap a l'escola, pobre rendiment escolar, augment de 
l'absentisme i més prevalença d'abandonament dels estudis.

f. El consum de cànem produeix alteracions a nivell del SNC i d'altres òrgans i 
sistemes, essent aquests de pitjor pronòstic quan el consum és precoç

g. L'ús diari i durant períodes llargs de cànem pot produir deficiències a la memòria, 
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l'atenció, la capacitat psicomotora i altres trastorns mentals.

h. El cànem és una droga i com a tal es comporta, el seu consum continuat pot portar 
a l'abús o la dependència.

i. El consum de cànem pot triplicar el risc d'aparició de psicosis sobretot en subjectes 
vulnerables.

j. S'observa que la proporció de subjectes que acudeixen demanant tractament pel 
consum de cànem és molt baixa si tenim en compte l'elevat nombre de subjectes amb 
consum problemàtic d'aquesta substància.


