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Vèncer l’addicció és possible
Dos testimonis d’edat i procedència diverses expliquen quan va començar
la seva addicció a la marihuana, com els va afectar i què fan per sortir-se’n
MARIA GARCIA / PAU ESPARCH _ GIRONA / MONTGAT

N

o recorda quan va començar a fumar porros. “Devia ser amb 19
anys o així”, calcula en
Pau, un forner de Calella de Palafrugell de 32 anys que durant molt de temps en va consumir
lúdicament i sobretot els caps de
setmana o quan s’ajuntava amb els
amics. Però la seva relació amb la
marihuana va començar a canviar
als 27 anys, quan es van ajuntar tres
factors en poc temps: “La meva passió sempre ha sigut el futbol i em
vaig trencar el genoll; vaig estar
molts mesos de baixa. A més, la meva empresa va fer un ERO i em vaig
quedar sense feina. I vaig començar
a tenir problemes amb la parella”,
explica el noi, que a partir de llavors
va passar a fumar diàriament i “força quantitat”. “Els dies bons podia
fer dos o tres porros, i els dolents
vuit o nou; però amb paper de L, que
és més llarg”, admet.

Pau

VEÍ DE CALELLA DE PALAFRUGELL I EXADDICTE A LA MARIHUANA

“Quan fumava deixava de ser jo i passava
a ser una ombra del que era, com una
altra versió de mi, molt pitjor”

La lluita contra els porros

El consum el va acabar perjudicant
en tots els àmbits de la vida. “No
quedava amb els amics perquè
m’havia passat el dia fumant i no
estava presentable. Ja no jugava a
futbol perquè no podia córrer com
abans pels problemes respiratoris
i no disfrutava”. A més, segons explica, la marihuana el portava a la
depressió: “Deixava de ser jo, i passava a ser una ombra del que era,
com una altra versió de mi mateix,
molt pitjor”.
I, amb 30 anys, va decidir que ja
en tenia prou. “Durant un any ho
vaig intentar deixar jo sol, però no
me’n sortia”. Va anar a un ambulatori i li van recomanar un centre pú-

Joan

MENOR EXCONSUMIDOR

“La meva
alegria no
depenia de mi,
sinó del
cànnabis”

DAVID BORRAT

A

ls 13 anys va començar a
consumir cànnabis, però
va ser a partir dels 14 que
ho va fer de manera diària. En Joan, nom fictici,
encara és menor d’edat i va passar de
dependre de la substància a deixar de
fumar tres anys després d’haver-s’hi
enganxat. “Em va causar problemes
d’estabilitat emocional que al principi no notava. Sempre havia sigut
un noi alegre i no ho vaig deixar de
ser, però la meva alegria no depenia
de mi, sinó de si consumia cànnabis.
Era una alegria falsa”.
En Joan no se sentia prou acceptat a l’institut i tampoc s’acabava
d’entendre amb els pares. I, tot i que
l’entorn sempre condiciona, assegura que va caure en aquesta droga
per monotonia: “No ho vaig buscar.
Un amic en portava i ho vaig provar,
i em va agradar. La monotonia fa
que vulguis provar alguna cosa més,

i ho repeteixes més cops”. Això va
ser l’inici d’una etapa que es torçaria. El consum va anar lligat de paranoies obsessives, brots psicòtics
i dificultats d’aprenentatge que li
van complicar la dislèxia que tenia.
I no només això, perquè s’escapava
de casa per fumar, acabava en baralles i venia cànnabis per tenir diners
per comprar-ne. “Sentia poder amb
200 euros a la mà aconseguits en
menys de dos dies”, recorda.
La dependència, la cosa més difícil

Va tenir problemes amb la policia
per tinença de drogues i, encara que
ja sempre li havia costat dormir, llavors no podia si no disposava de la
substància a casa. Per això diu que
deixar de consumir i no haver de
dependre de la marihuana ha sigut
la cosa més difícil. “Ara sento
menys ansietat i més llibertat”, reflexiona. Però aquesta sortida de

Necessitat
“No em podia
adormir
sense tenir
la substància
a casa”,
recorda

blic, però no li va anar bé. “Tenien
regles molt estrictes, amb rutines
molt marcades, i jo soc bastant
anàrquic”. I va provar la teràpia del
centre Mas Ferriol, situat a Sant
Miquel de Campmajor (Pla de l’Estany). “Et deixen anar més per lliure i busquen més quina és l’arrel del
problema”, indica en Pau, que hi va
estar ingressat un mes i tres setmanes abans de tornar a fer vida normal. “Primer comences a sortir algun cap de setmana o un dia sencer.
I sí que et recomanen que evitis situacions o amistats de risc”.
Ara bé, al cap de pocs mesos de
sortir, va arribar el confinament pel
covid-19. “I hi vaig recaure –reconeix–, de cop em vaig trobar sense
poder veure els amics ni la família,
sense els hobbies… Si no va ser fàcil
per a ningú, per a nosaltres encara
menys, i vaig tornar a fumar”. Però
al cap de poc ho va tornar a deixar.
“El segon cop va ser més fàcil perquè
quan surts del centre tens una base
que t’ajuda molt: t’ensenyen la manera de no consumir, a veure què et
comporta i què no”. “I quan has pogut disfrutar de temps de qualitat és
molt fàcil tornar a escollir”, recalca.
I és que, malgrat tot, en Pau no
es penedeix d’haver fumat durant
molts anys. “Aquesta època dolenta
m’ha ensenyat moltes coses, perquè
és quan toques fons que realment
aprens i progresses. Però sí que potser m’hauria agradat fer-ho més
curt”, reconeix amb un somriure
abans d’explicar com ha canviat la
seva vida des que no fuma porros:
“Estic disfrutant de la meva neboda
com mai i la meva relació amb els
pares ha millorat moltíssim… En
tots els àmbits he millorat”.e

l’addicció ha demanat temps i ho
ha fet amb l’ajuda de Projecte
Home, al centre de Montgat.
La directora del Projecte Jove,
Cristina Delgado, apunta que van
fer un pacte: “Deixa de consumir
per adonar-te de quina persona
ets”. Ell hi va accedir i tenia clar
que si només canviava allà “no serviria de res”. Es va separar d’amics,
cosa que “no és fàcil”, i en alguns
mesos va deixar enrere l’etapa.
“Ara tinc més temps i he tornat
a estudiar”, explica en Joan, després d’uns cursos d’ESO molt complicats. Els seus pares també van
formar part del tractament i Delgado remarca que les famílies hi
tenen un paper important. Segons
Delgado, és problemàtic que els
adolescents “trobin sentit al consum” i per això s’aborda la seva autoestima i la manera de resoldre
els seus conflictes.e
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L’AUGE DEL CÀNNABIS

Cànnabis
La doble ànima
de la flor més polèmica

Defensors i detractors esperen amb atenció la reunió al desembre
del grup d’estupefaents de l’ONU, que pot rebaixar les restriccions

JORDI MUMBRÚ
BARCELONA

El cànnabis és la tercera droga més
consumida a tot el món, només superada per l’alcohol i el tabac. Es
calcula que en consumeixen uns
200 milions de persones, però la xifra no para de créixer. Segons les
Nacions Unides, cada cop que un
país legalitza la polèmica flor
d’aquesta planta, el consum creix
dins i fora de les seves fronteres.
L’estigma va caient, tot i que més a
poc a poc del que es preveia quan
superpotències com els Estats
Units van obrir la porta al seu cultiu. El primer gran país a fer el pas
va ser el Canadà (2001), que juntament amb l’Uruguai (2013) és qui té
la legislació més avançada. Però la
llarguíssima llista de països que ja
tenen algun tipus de regulació inclou Alemanya, França, Dinamarca, Austràlia, Colòmbia… i també
alguns estats dels Estats Units, on
està permès fins i tot el seu consum
per a ús lúdic.
El debat sobre la regulació del
cànnabis és tan complex com la
planta mateixa. Els seus defensors
posen el focus sobre el cannabidiol (CBD), el principi actiu de la
planta que s’usa pels seus efectes
terapèutics i que ajuda relaxar-se
sense col·locar. “Hi ha estudis clínics de molta complexitat i després
d’exposició a moltes persones que
evidencien aquests avantantges”,
explica el vocal de l’Oficina de Farmàcia del Col·legi de Farmacèutics
de Barcelona (COFB), Guillermo
Bagaría. Però els detractors se centren en un altre principi actiu de la
planta, el tetrahidrocannabinol
(THC), que sí que col·loca, i posen
sobre la taula una dada preocupant:
és la substància psicoactiva il·legal
que més consumeixen els joves de
14 a 18 anys. De fet, el 15% dels nois
de 14 anys han consumit cànnabis
en algun moment. Aquesta iniciació tan precoç fa més de 25 anys que
passa, segons les dades de l’informe
de l’Observatori Espanyol de les
Drogues i les Addiccions de l’any
2020. Davant d’aquests dos arguments d’uns i altres, tan certs com
decisius, el debat sembla bloquejat.
“El consum lúdic provoca molts
problemes mentals entre els joves
i aquesta realitat limita el potencial progressiu que pot tenir la reivindicació de l’ús terapèutic”, raona
Bagaría. Des del seu punt de vista,

“les reticències i els estigmes són injustos però lògics, però cal separar
dràsticament la reivindicació lúdica de la terapèutica”. El doctor Joan
Carles March, ferm defensor de la
regularització, insisteix que “els beneficis que té el cànnabis s’han de
posar sobre la taula, perquè és a partir de l’evidència que sabem que és
útil per a determinades coses”.
De la mateixa manera que la cara fosca del cànnabis (l’addicció i
els seus efectes nocius per a la salut) contamina els arguments dels
que defensen la seva legalització
(encara que només sigui amb molt
poc THC i per a finalitats terapèutiques), les bondats d’aquesta planta també li juguen en contra: algu-

200
Milions de consumidors de
cànnabis que hi ha al món

Es tracta de la tercera droga
més consumida a tot el món,
només superada per
l’alcohol i el tabac. És, per
tant, la droga il·legalitzada
que més es consumeix a tot
el món.
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És l’edat en què molts nois
proven el cànnabis
El 15% dels nois de 14 anys
ja han consumit el cànnabis
almenys alguna vegada,
segons es desprèn de l’últim
informe de l’Observatori
Espanyol de les Drogues
i les Addiccions.

nes persones tenen la falsa sensació
que no és nociva perquè és natural
i li perden el respecte que mereix
qualsevol droga.
La clau, a les Nacions Unides

El gran bloqueig que pateix el cànnabis arriba de les Nacions Unides i
es remunta a l’any 1961, quan el
consum d’aquesta droga era molt
més marginal. Aquell any l’ONU va
classificar les principals drogues de
tot el món en funció de la seva perillositat i va incloure el cànnabis a
la llista de les nocives, al mateix nivell que l’heroïna. Aquell acord històric està avalat pels representants

de 73 estats –que anaven des de
l’URSS fins al Vaticà–, però seixanta anys després hi ha un consens
majoritari que cal revisar la classificació i rebaixar la consideració de
perillositat del cànnabis. La decisió,
si res no canvia, s’haurà de prendre
aquest desembre durant la reunió
de la Comissió d’Estupefaents de
l’ONU. I de moment hi ha arguments per confiar que el canvi arribarà: l’Organització Mundial de la
Salut (que és l’assessora de les Nacions Unides en l’àmbit sanitari) va
demanar el febrer de l’any passat
que es tregui el cànnabis de la llista de substàncies estupefaents més
perilloses, i la Comissió Europea hi
va insistir un any més tard, el febrer
del 2020, un mes abans que es reunís la Comissió d’Estupefaents de
l’ONU per discutir aquesta possibilitat. D’aquella reunió, però, en va
sortir un ajornament fins a aquest
desembre, ja que l’organisme internacional va dir que necessitava més
temps per calcular millor les conseqüències que es derivarien d’aquest
canvi.
Només pel fet d’aparèixer a la
llista negra de les drogues, els països han de complir tot un seguit de
condicions per poder-la plantar que
han provocat que el cànnabis sigui,
actualment, una de les plantes més
desconegudes per l’home tot i que
s’estima que se’n cultiva des de fa
uns 10.000 anys: “Encara no hi ha
grans investigacions sobre
aquesta planta, perquè està
massa controlada. Dels
tomàquets i dels cogombres ho sabem
tot, però del cànnabis ens cal molt més
coneixement”, denuncia Eliecer López, el director de
relacions internacionals de l’IRTA.
Aquest centre d’investigació de la
Generalitat és un dels 8 de tot l’Estat que té permís per plantar cànnabis per investigar-lo.
Sense anar més lluny, investigadors del grup de recerca Smart Sustainable Resources del Campus de
la UPC a Manresa acaben d’identificar fins a 16 components nous del
cànnabis. “Els components que
hem identificat són més psicoactius
que els que es coneixien fins ara”,
explica l’investigador químic Xavier de las Heras. Per tant, “poden tenir més utilitat per a la indústria
farmacèutica”, valora.
Si finalment el cànnabis cau de
la llista, la previsió és que el seu

Desembre
L’ONU potser rebaixarà el

nivell de perill del cànnabis
Tant l’OMS com la CE ja han
demanat a l’ONU que en la
pròxima reunió del grup
d’estupefaents, que se
celebrarà al desembre, es
tregui el cànnabis de la llista
de drogues més perilloses.

10.000
Són els anys que fa que

l’home consumeix cànnabis
Tot i així, la flor d’aquesta
planta continua sent molt
desconeguda, tant per la seva
complexitat com per les
restriccions que va imposar
l’ONU l’any 1961 a la seva
investigació.
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16
Són els nous components

84%

que s’acaben d’identificar

Suport per legalitzar l’ús
mèdic de la marihuana

Investigadors de la UPC han
identificat 16 components del
cànnabis desconeguts fins
ara, i que tenen una alta
psicoactivitat. Obre la porta
a noves investigacions de
la indústria farmacèutica.

Quan el CIS va preguntar als
espanyols fa dos anys si
estaven a favor o en contra de
legalitzar-ne la venda per a
finalitats medicinals, el 84%
van dir que sí i només el 9,2%
van dir que no.

2
Medicaments amb cànnabis
que són legals a Espanya

L’Epidiolex i el Sativex estan
indicats per a un determinat
tipus d’epilèpsia i per a
l’esclerosi múltiple. Els estudis
clínics confirmen que el CBD i
el THC ajuden a reduir la
intensitat d’aquesta malaltia.

cultiu augmenti molt més ràpidament, ja que, a més del consum lúdic o per a fins terapèutics, aquesta planta pot ser molt útil per a
usos industrials. Hi ha empreses,
sobretot farmacèutiques, amb
molts interessos que fins i tot
exerceixen de lobi per intentar
afavorir que els països facin el pas
i autoritzin almenys el consum per
a ús terapèutic.
Dos medicaments aprovats

Actualment a Espanya només hi ha
dos medicaments elaborats amb
cànnabis que poden receptar els
metges: el Sativex (per a l’espasticitat de l’esclerosi múltiple) i l’Epidiolex (per a l’epilèpsia). El primer
conté una mica de THC, mentre que
el segon només té CBD. També hi
ha l’evidència clínica, és a dir, que
s’ha observat, però encara no demostrat científicament, que el cànnabis alleugereix els dolors oncològics i la falta de gana, així com les
nàusees i els vòmits que provoca la
quimioteràpia.
Moltes persones que pateixen
d’aquests mals consumeixen cànnabis sense prescripció mèdica, sobretot des del boom dels clubs cannàbics, que garanteixen certa qualitat
del producte que ofereixen. Tot i així, la gran majoria de clubs no donen
el servei mèdic i l’acompanyament
que aquestes persones necessiten.
“No podem deixar desemparats els
pacients que necessiten aquest recurs”, reivindica amb molta frustració Bagaría. “És un debat que hem de
tenir, i cal abordar-lo des de l’evidència científica. Hi ha un buit normatiu i la societat n’està fent un mal
ús”, lamenta.
De fet, una de les principals conclusions del CannabMed 2020, les
jornades organitzades pel Col·legi
de Farmacèutics de Barcelona i la
Fundació ICEERS aquest octubre,
és que cal crear un marc d’actuació
conjunt entre les associacions de
pacients, les societats científiques,
les corporacions de professionals
sanitaris i la indústria farmacèutica
per aconseguir la regularització del
cànnabis medicinal.e

Sense prioritat política
per legalitzar la marihuana
Tot i el suport social en l’ús mèdic i l’entrada
de Podem, la regulació no està sobre la taula
PAU ESPARCH
BARCELONA

¿Està a favor o en contra que a Espanya es legalitzi la venda de marihuana en determinats establiments i en
determinades condicions? I per a
l’ús mèdic? Ho va consultar el CIS fa
dos anys i la segona pregunta va rebre una resposta molt contundent:
el 84% de la població es va mostrar
a favor de legalitzar l’ús mèdic de la
marihuana i només el 9,2% va dir
que hi estava en contra. En canvi, la
primera pregunta va evidenciar una
divisió perquè el 47,2% va defensar
la legalització de la venda de marihuana i el 41,6% ho va rebutjar. Tot
i aquest suport social, dos anys després la legalització no està sobre la
taula del govern espanyol encara
que el fet que Unides Podem entrés
a l’executiu havia donat esperances
que s’obrís aquest camí.
“Estem en contacte amb tots els
partits i intentem tirar endavant la
regulació, però a causa de la pandèmia s’està retardant”, reconeix el
president de l’Observatori Europeu
del Cultiu i Consum de Cànnabis
(OECCC), Hugo Madera. “Alguns
partits ho han portat als seus programes electorals, com ERC, Podem i Cs. Caldria que actuessin en la
mesura de les seves possibilitats”,
afegeix. El cert és que formalment
no hi ha cap proposta de legalització. El mateix vicepresident segon
del govern espanyol i líder de Podem, Pablo Iglesias, va admetre en
una entrevista recent a Público que
el PSOE no estava convençut de tirar endavant una regulació.
De fet, l’altre debat que tampoc
s’ha resolt és quina legalització es

vol fer de la marihuana: si integral
o medicinal. Madera aposta per una
regulació integral, que inclogui tant
l’autocultiu per als clubs cannàbics
com l’ús industrial de venda i negoci. Però la presidenta de la Unió de
Pacients per la Regulació del Cànnabis (UPRC), Queralt Prat, remarca que la legalització medicinal no
implica haver de modificar lleis orgàniques, cosa que és necessària
amb la regulació integral. “Diuen
que Podem prepara una llei, però no
hem vist res”, admet Prat, que afegeix que el cànnabis medicinal és
“per a persones vulnerables que no
tenen cap altra opció”. “És important que el cànnabis tingui una seguretat i qualitat”, demana. Madera
també reclama que s’aclareixi sota
quins criteris l’Agència Espanyola
de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) dona llicències per al
cultiu del cànnabis.
La llei catalana, tombada

El primer intent per fer una regulació va venir del Parlament de Catalunya, quan l’estiu de fa tres anys
va aprovar la llei que establia uns
mecanismes de funcionament per
als clubs cannàbics. Però al cap de
poc el Tribunal Constitucional la va
tombar perquè considerava que la
llei catalana envaïa competències
de l’Estat. Una regulació ha generat
altres recels. El director de Projecte Home a Catalunya, Oriol Esculies, demana que hi hagi un consens
“en totes les parts” quan es pren una
mesura que afecta la salut pública.
Esculies recorda que el cànnabis
causa un consum problemàtic en
adolescents i que cal fer prevenció a
les aules perquè els joves tinguin
“una actitud més responsable”.e

