
El consum de
¢ nnabis, corn

tard millor
[] EIs experts alerten queen persones vulnerables dispara
I’aparici6 d’esquizofr~nia [] El psiquiatre Miquel Casas
advoca perqu~ es prohibeixi abans dels 25 anys Un jove consumint c~nnabis, en u na imatge d’arxiu ̄  AFP

virtudes P~rez La xifra
BARCELONA

Amnesia, trastorn d’ap~e-
nentatge i de conducta,
frac~ts escolar, deteriora-
ment cognitiu i, en perso-
nes vulnerables, un factor
desencadenant d’esquizo-
fr~nia. Elconsumhabitual
de chnnabis, en especial
entre els adolescents, pot
tenir conseqii~ncies greus
sobrela salut i, per rant, en
lloc de trivialitzar-lo o
justificar-lo al.ludint ales
seves propietats terap~u-
tiques, "s’haul"ia de eon-
trolar i prohibit". Ai.xl de
contundent es va mostrar
ahir el cap de psiquiatria
de l~ospital Vail d~-Ie-
bron, el catedr~tic Miquel
Casas, durant In seva in-
tervenci5 en una taula
rodona organitzada per
YInstitut de Neuropsiquia-
t~’ia i Addiccions (Inad) 
l~aospital del Mar titulada
E1 dilema del cdnnabis.

Tant Casas corn la di-
rectora del proc~s d’aten-
ci5 ales addiccions de
l’Inad, Marta Torrens, van
enumerar els efectes se-
cundaris del consum de
chnnabis basant-se en es-
tudis cientifics que coafir-
men que afecta especial-
ment els menors de 21,
que ~sl’edat de maduraci5
delcervell, i constaten que
hi ha una vincalaci5 clara

anode mitjana ~s I’edat en
quE els joves comencen a
consumir c~nnabis.

La frase

~EI consum de
c~nnabis entre els
adolescents s’hauria
de controlar i
prohibir~
Miquel Casas
CAP DE PSIOUIA I~IA DE L’HOSPITAL
VALL D’HEBRON

entre alguns trastorns
corn am el d~ficit d’atenci5
i l’addicci5 al cfinnabis.
"Qui digui que no t~i ha re-
laci5 quellegei.xiliteratura
cientifica i no els llibres
que venen a la Rambla", va
destacar Casas.

Tots dos van i~sist/r en
]a necessitat d’aconseguir
que els joves tinguin una
pereepci5 real del risc que
representa el cow,sum de
c~mabis. "El que jo dema-
naria ~s que els joves co-
mencin m~s tard", va sub-
ratllar Torrens. Ara, de
mitjana, s’inicien abans
de]s 15 anys. ̄

Dos porros ara s6n com 20 d’abans
El cbnnabis ha acompanyat la
humanitat des de sempre,
perb no ~s el mateix el que es
consumia als anys seixanta o
setanta que el que es consu-
meix avui. El psiquiatre Mi-
quel Ceses va explicar que les
plantes cultivades a rinterior
son 10 o 15 vegades m~s po-
tents que les que es fumamn
fa cinquanta anys. "Aixb vol
dir que quart un jo~ assegura
que consumeix dos o tres
porros ~s mm si en consumis
20 dels que fumaven els hip-
pies", va assegurar. I.’in~sti-
gador Rafael Maldonado, au-

tor d’un estudi que relaciona
el cbnnabis amb I’amn~sia, va
explicar que I’extracte de
cbnnabis t~ m~s de 60 prin-
cipis actius i que actualment
hi ha preparats que porten
m~s de120% dels compo-
nents que provoquen efectes
psicbtics i menys de I’1%
d’un component que frena
els efectes. Des d’aquest
punt de vista, Maldonado va
qOestionar les propietats te-
rapbutiques de la planta, no
nom~s per la quantitat de
principis, sinb"perqub es
desconeix corn interactuen".
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