




Afegint un filtre,  
ens estalviem substàncies 
tòxiques i altes temperatures 
als nostres pulmons.

Informant-nos sobre  
la composició del THC  

i del CBD a través de l’anàlisi  
del cànnabis que ens dispensen,  

podem valorar-ne la potència  
i conèixer-ne els riscos.



Vaporitzar! Una alternativa  
a la combustió i a la nicotina.

Amb la ingesta de 
preparats cannàbics, 

es triga molt més 
a notar l’efecte i el 
morat pot ser més 

fort. Sense presses i 
controlant la dosi!



Coneix-te a tu mateix  
i els teus hàbits.  
Escolta quins efectes  
té en tu el consum.  
Estima’t!

Feina i consum:
més riscos segur.

Augmenta la perillositat
d’activitats físiques que

requereixen concentració
i poden afavorir actituds

menys responsables
en el lloc de treball.



La barreja amb altres  
substàncies n’altera  
els efectes i pot propiciar  
mals viatges.



Si t’estàs plantejant reduir  
el consum, parla amb l’equip 
de la teva associació, et poden 
assessorar i posar-te en contacte 
amb professionals.



Davant d’una pàl·lida o blancazo, calma i 
acompanyament. Cal estirar les cames a l’aire 

una estona i ingerir productes amb sucre i/o 
sal per augmentar la pressió arterial.



Davant d’estats d’ansietat o angoixa, no et deixis emportar 
pels efectes. Busca un espai tranquil i planteja’t un descans. 
Si et passa sovint, demana assessorament professional.



Se t’escapa de les mans?  
Les amistats et donen el toque?  

Pots demanar assessorament.



El cànnabis pot propiciar estats depressius, 
que no et privi d’afrontar les situacions i els problemes.

Davant d’una paranoia: 
acompanyament i 112. El cos i el coco 
et donen avisos, no els passis per alt! 
Consulta un professional.



Ens agrada la convivència 
veïnal: respectem el silenci  
i cuidem l’entorn.

La tinença i el consum en 
la via pública de petites 

quantitats suposa una infracció 
administrativa que comporta 

una sanció de 600 a 30,000 €.



Els nostres reflexos disminueixen, podem 
tenir un accident i ens pot caure des d’una 
sanció administrativa (de 1.000 € i sis 
punts del carnet) fins a una causa penal.

El consum en persones joves  
presenta més riscos i danys.

Tinguem en compte que som 
 referents per als més joves.



Si l’opció és el cànnabis terapèutic, 
és clau un seguiment mèdic. 
Informa’t.



Trenquem amb  
la cosificació  
de la dona, també  
en el món cannàbic!



Aquest material té l’objectiu d’aportar 
informació sobre la reducció de riscos 
en el consum de cànnabis, i promoure 
la reflexió del propi consum perquè sigui 
respectuós i el menys perjudicial possible.

S’ha realitzat amb un equip de treball 
format per persones directament relacio- 
nades amb els clubs o associacions de 
cànnabis, ja que és a elles a qui s’adreça 
aquesta proposta. Els dissenys, els 
continguts i l’estratègia de difusió són 
fruit de mesos de feina conjunta amb 
aquest grup. El material compta també 
amb la revisió de professionals de la 
salut amb experiència en aquest àmbit.
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Consulta continguts 
ampliats i aconsegueix 
material de campanya 
a rdrcannanbis.com
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 #RdRcannabis

rdrcannanbis.com


