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Què és?

Tipologia?
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MARIHUANA O HERBA: a partir de la 
trituració dels fulles, flors i tiges 
seques de la planta.

HAIXIX, HASH O COST:
substància marró elaborada a partir 
de la resina de la planta. Es 
comprimix per a obtindre una pasta 
dura i fosca

OLI DE CANNABIS:
s'obté per destil·lació al mesclar l'haixix 
amb dissolvents que més tard 
s'evaporen. La substància resultant 
s'amera en paper de fumar.

                                                   Substància il·legal extreta de la planta 
Cannabis Sativa els efectes de la qual pertorben el Sistema Nerviós 
Central. Els seus efectes són deguts, principalment, a un dels seus 
principis actius: tetrahidrocannabinol o THC, el qual tendix a 
concentrar-se en el cervell, cor, renyó i en el teixit gras.

Augmenten 
els efectes 
al·lucinògens.

Es multipliquen els 
riscos cancerígens.

Comercialitzats amb
noms com ara K2, SPICE…

Es tracta de falses alternatives a la 
marihuana, venudes per Internet i 
botigues especialitzades (smart 
shops) com a productes innocus. 

Encara que les etiquetes del paquet 
indiquen “no apte per al consum 
humà”, el nombre de persones 
intoxicades que acudixen als 

serveis d'urgències està 
augmentant amb símptomes com 
ara nàusees, vòmits, ansietat i/o 

trastorns de la percepció 
(al·lucinacions i deliris).

poli
con
sum

A dosis altes poden produir-se 
vòmits, marejos i/o augmentar la 
probabilitat de patir paranoies. És la 
pitjor combinació per a conduir o 
realitzar activitats complexes.
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Recorda Fumar cannabis NO és menys 
perjudicial que fumar tabac

Conseqüències

Augment de la gana
Enrogiment d'ulls

Relaxació muscular
Descoordinació motora

Taquicàrdia
Pèrdua de memòria

Pregunta en el teu ajuntament per la UPCCA

Si comences a consumir-ne en l'adolescència, es produiran CANVIS 
NEUROBIOLÒGICS IMPORTANTS. Recorda que el teu cervell està en ple 
desenvolupament. Com més prompte comences, majors riscos assumiràs.

NO EXISTIX EL PORRO TERAPÈUTIC. El cannabis no és un fàrmac. En tot cas, l'ús terapèutic del cannabis 
hauria de ser prescrit i valorar sempre el risc/benefici per al pacient.
En l'últim any només 3 de cada 10 adolescents fuma porros. NO T'EXCUSES EN QUÈ
TOT EL MÓN FUMA, LA MAJORIA DE GENT NO HO FA.
Contrari a la creença errònia que és una substància natural, EL CANNABIS
POT SER ADULTERAT amb goma aràbiga, henna, cera... 

Fumar cannabis
no cura el càncer 

ni el prevé

BRONQUITIS
FARINGITIS

DETERIORAMENT DE LA
CONCENTRACIÓ MOTORA

ANSIETAT

AL·LUCINACIONS CÀNCER

DIFICULTAT DE
CONCENTRACIÓ

PÀNIC DETERIORAMENT DE LA
MEMÒRIA RECENT

SÍNDROME
AMOTIVACIONAL

PSICOSI
CANNÀBICA

FRACÀS EN ESTUDIS
I EN EL TREBALL

REACCIONS
ESQUIZOIDES

Sabies què?

http://goo.gl/v3GOcm
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