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El consum de cànnabis al nostre país és el
major d'entre totes les substàncies il·legals
registrades (EDADES 2021 /PNSD). És la
droga més consumida en totes les franges

i la prevalença anual d'entre els 14-18 anys
és del 22,2%, segons l'últim ESTUDES del
Pla Nacional sobre Drogues 2021.

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. Aquesta tolerància de
l’opinió pública i la normalització del
consum fa que per a molts joves fumar

implica assolir l’estat d’ànim adequat per
divertir-se.

Missatges ambigus i contradictoris dels
professionals sanitaris i la inacció
política fa que els defensors del seu

consum reafirmen la consideració del
cànnabis com una substància que té
propietats que contribueix a una millor
qualitat de vida i generalitzen
erròniament els seus possibles
beneficis terapèutics, aplicables només

a casos molt concrets.

A més a més el seu consum s’ha associat
a determinats valors com a moviments

contraculturals que amaguen els
interessos econòmics del gran lobby del
cànnabis tan poderós en aquest país.
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CÀNNABIS, LA DROGA NORMALITZADA



Sabies que...?

Per què els joves consumeixen cànnabis?

Curiositat: Molts joves s’inicien en el consum de cànnabis per cercar sensacions noves.

al seu entorn veuen que altres adolescents en fumen i això desperta la seva curiositat.

Pressió dels companys: Se’ls pot incitar al consum, però moltes vegades són els

mateixos adolescents qui es creen la pressió, per por a no ser acceptats si no fumen i
sentir-se integrats en el grup d’amics. Com un ritual. 

Passar s’ho bé: En principi pot ser per deixar-se portar per l’ambient però la raó

principal per continuar consumint-ne acostuma a ser passar-s’ho bé amb els amics.

Indicador d’independència: Demostrar que són adults i manifestar la seua

emancipació.

Fàcil accessibilitat: L'ús del cànnabis està molt generalitzat i la seua adquisició està

molt a l’abast dels joves, el que incrementa les possibilitats de consumir-lo.

Fugida dels problemes: Els efectes del cànnabis propicien que el que busquen molts

joves siga sentir-se relaxat sense els maldecaps del dia a dia.
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PRINCIPALS EFECTES DEL
CONSUM DE PORROS A LA

ADOLESCÈNCIA

Major percepció sensorial i
eufòria, seguida per
somnolència o relaxació.

Retard en el temps de reacció.

Problemes de coordinació i
equilibri.
Augment de la freqüència
cardíaca i l'apetit.
Problemes d'aprenentatge i
memòria.

Ansietat.
Problemes de salut mental.
Tos crònica i infeccions
respiratòries freqüents.

Els fills de dones fumadores cròniques
de cànnabis aconsegueixen un menor
grau de desenvolupament
INTRAUTERÍ.

En l'etapa POST NATAL es comprova una
disminució de les funcions cognitives i
l'alteració de funcions com la cognició
executiva i l'atenció selectiva que pot

persistir fins als 12 anys d'edat.

Tot això se suma a la síndrome
d'abstinència que experimenta el
nounat.

Segons l'enquesta ESTUDES
2021, un 18.2% dels

estudiants de secundària
provarien el cànnabis si fóra

legal, un 3% més que en
l'última enquesta.
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L'absència en les converses. Escolta buida sense prestar realment atenció
al que se'ls està dient.
Abandó de les seues aficions, amb tendència a recloure's a la seua
habitació.
Demanar diners prestats o manejar més de l'habitual.
Canvis bruscos de caràcter; reaccionen amb agressivitat sense motius
aparents.
Pèrdua de concentració i interés en els estudis o explicacions del
professor, lligat a un sobtat i acusat descens del seu rendiment escolar.
Empobriment del vocabulari i alentiment en la verbalització. Repetició de
paraules i frases sovint.
Trastorns del son amb insomni i/o malsons i tremolors.
Pèrdua de pes o apetit excessiu.
Canvi brusc en la cura i neteja personal.

SALUT MENTAL EN JOC

El consum d'haixix o marihuana en

l'adolescència pot dificultar els
processos de desenvolupament i
maduració física, intel·lectual i
afectiva.

Les alteracions que produeix en la

memòria i l'aprenentatge poden

suposar el fracàs en el compliment de

l'aprenentatge i condicionar les

possibilitats d'adaptació social en el

futur.

Persones amb vulnerabilitat genètica
al desenvolupament d'esquizofrènia
augmenten el risc d'aparició d'aquesta i

provocar una pitjor resposta al

tractament farmacològic.

LA PREVENCIÓ DES DE LA FAMÍLIA: 
Alguns canvis que et poden fer sospitar d'un consum de cànnabis. 



En cas de voler realitzar qualsevol
pregunta o consulta, contacta amb:

UPCCA RIBERA ALTA
962414142

UPCCA RIBERA BAIXA
695584221
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- THC: Δ-9-Tetrahidrocannabinol, és el component psicoactiu (alteració de la

percepció i modificació de l'estat d'ànim) de la planta de cànnabis més important i
abundant en les varietats classificades precisament com a psicoactives.

- CBD:  Cannabidiol, és un dels dos components cannabinoides més importants

de la planta de cànnabis, que es troba en proporcions variables depenent del tipus
de planta. Mentre que en algunes és mínim, en unes altres pot ser el més
abundant, o bé pot trobar-se en proporcions més o menys iguals que el THC.

- SÍNDROME AMOTIVACIONAL: Disminució significativa de les ganes d'involucrar-

se en tasques que exigisquen un cert esforç, incloent les interaccions socials.
També està associat a l'aplanament afectiu, és a dir, un allunyament de les pròpies
emocions; es tendeix a adoptar hàbits sedentaris, una actitud de passivitat, i té una
vida social molt pobra o quasi inexistent, marcada per l'aïllament. 

- HIGH: Els adolescents busquen l'experiència del «high», una alteració de l'estat de

consciència que es caracteritza per canvis emocionals, alteracions perceptives i
intensificació d'experiències sensorials.

Educar és
previndre.

El vincle afectiu
familiar i la teua

actitud de
recolzament com
a mare o pare són

claus per a la
prevenció.

RECORDA!

PARAULES RELACIONADES AMB AQUESTA SUBSTÀNCIA
QUE HEM DE CONÉIXER...

Pròximament al butlletí de febrer...

"Comunicació familiar, ferramenta de prevenció"
 

GLOSSARI

“No digues el que penses, però pensa el que dius”
 GABRIELA MISTRAL

UPCCA RIBERA BAIXA
695584221


