CÀNNABIS

MÒDUL II

ACTIVITAT 1
Fitxa 1.1
Edat recomanada:
15 anys

“La regulación de los clubes de cannabis será
larga y complicada, pero las instituciones
están dando los primeros pasos.
La Agencia de Salud Pública de Cataluña ya
dispone de un borrador con las condiciones
que deberán cumplir las asociaciones.
El documento, al que ha tenido acceso este
diario, no es definitivo, pero es la base de la
propuesta que presentará la Generalitat en
septiembre al resto de formaciones.
El objetivo es ordenar un sector cada vez más
importante, no solo porque represente la
puerta de acceso a la droga, sino también
porque sólo en Cataluña cuenta con 165.000
socios y mueve cerca de 5 millones de euros
al mes.”
EL PAÍS. 4 de agosto de 2014

ACTIVITAT 1
Fitxa 1.2
Edat recomanada:
15 anys

Llegiu la notícia anterior i contesteu a les següents
preguntes:


És legal, la marihuana i el haixix al nostre país?



Què en saps dels Clubs Cannàbics?



Aclarim-nos. Són legals o no, aquestes
associacions? Per què?



Quan una Associació crea uns Estatuts, posa
unes normes d’admissió. Quines poden ser les
normes d’admissió d’un Club Cannàbic?

ACTIVITAT 2
Fitxa 2.1
Edat recomanada:
14 anys

“A medida que la prohibición contra el cannabis empieza
a relajarse en Estados Unidos, nuevas empresas
prosperan haciendo negocio con los psicotrópicos. Este
es el caso de Eaze, un servicio que pone en contacto a
consumidores y proveedores de marihuana a través de
una 'app' que recuerda al funcionamiento de Uber.
Eaze, que opera en la ciudad californiana de San
Francisco, tiene el objetivo de acercar la marihuana con
usos medicinales a los pacientes que la necesiten. Para
poder hacer uso de la 'app' y encargar la dosis, es
necesario registrarse en el servicio, adjuntando el número
de identificación del carné de marihuana terapéutica o
una carta de recomendación del médico de cabecera.
Una vez hechas las comprobaciones pertinentes, los
usuarios pueden elegir hasta ocho tipos de marihuana
diferentes de los dispensarios asociados y recibirlo en
casa o en cualquier lugar en cuestión de minutos. Al igual
que Uber, la 'app' envía a los repartidores la ubicación del
usuario y muestra un reloj en cuenta atrás con el tiempo
restante para recibir el pedido.
La aplicación aún no está disponible para descargarla
desde las tiendas de 'apps' oficiales ya que, según explica
el propio CEO de la compañía a Mashable, "está en
proceso de revisión y podría estar disponible la semana
que viene".
Font: Portal Geek. 30 de juliol 2014

ACTIVITAT 2
Fitxa 2.2
Edat recomanada:
14 anys



La marihuana té usos terapèutics? Quins?



Al nostre país, està autoritzat receptar la
marihuana?



El fet que una substància sigui terapèutica,
justifica el seu ús indiscriminat?



Si es fuma un “porro” amb els amics i amigues a
la plaça, s’està fent un ús terapèutic? Quin tipus
d’ús en fa?



Quins riscos pot tenir usar la marihuana o l’haixix
sense cap mena de control, en una persona en
fase de creixement?

ACTIVITAT 3
Edat recomanada:
14 anys

COSES QUE ES DIUEN

‒ La marihuana i l’haixix són dues
drogues diferents.
‒ En ser una droga natural,
no produeix problemes.
‒ Té un ús terapèutic.
‒ Els porros no enganxen.
‒ És millor fumar porros que fumar
tabac.

ACTIVITAT 4
Fitxa 4.1
Edat recomanada:
14 anys

“La Laura està més que acostumada a
veure la Sílvia i la Samira “liant-se” un
“peta”.
A ella no li va això de fumar, però no s’ha
sentit mai pressionada. Al principi li feien
broma, però era quan eren unes cries.
Avui, però, hi ha hagut un canvi. La Sílvia
ha dit que “s’ho faria verd”, perquè el
problema és el tabac, que és el que fa mal.
La marihuana és natural, ha dit, no com el
tabac que té no sé quants milers de
substàncies tòxiques. Va venir una dona a
classe que els va dir que hi havia quaranta i
pico de substàncies cancerígenes, en el
tabac.
La Samira ha pensat que era bona idea, i
l’ha imitada.
La Laura no fuma, però s’ha quedat
pensant... Què vol dir que una droga és
natural? Que no afecta a la salut?”

ACTIVITAT 4
Fitxa 4.2
Edat recomanada:
14 anys

￭

Què significa, que una droga és natural?

￭

Pot produir afectacions, a nivell de salut,
tant física com mental?

￭

Si la resposta és positiva, en el cas de la
marihuana, de què pot dependre, aquesta
afectació?

￭

Coneixes alguna altra droga natural?
Saps si té afectacions? Quines?

ACTIVITAT 5
Edat recomanada:
16 anys

“ÉS QUE HAURIA DE SER LEGAL...”
￭

POTS DIR EL NOM DE TRES PAÏSOS O ESTATS EN
QUE LA MARIHUANA SIGUI LEGAL?

￭

QUINA ÉS LA SITUACIÓ DE LA MARIHUANA AL
NOSTRE PAÍS?

￭

QUE UNA SUBSTÀNCIA SIGUI LEGAL, QUÈ SIGNIFICA?

￭

LA LEGALITAT O ILEGALITAT D’UNA DROGA,
TÉ A VEURE AMB LA SEVA PERILLOSITAT?

PER A MÉS INFORMACIÓ
ELPEP.INFO. Pàgina adreçada a nois i noies de
14-16 anys, amb un apartat on podeu fer les
vostres preguntes i aclarir els dubtes que
tingueu.
LACLARA.INFO. Pàgina adreçada a nois i noies a
partir de 16 anys, amb un apartat on podeu fer les
vostres preguntes i aclarir els dubtes que
tingueu.

Tel. 977 244 414
equipprevencio@gmail.com
www.tarragona.cat/salut/prevencio-addiccions

