
• Benvinguda i presentació, a càrrec de la Fundació 
Alchimia Solidària.

• Taula rodona d’experts:
Joan Parés: La tasca d’un metge dins les associa-
cions cannàbiques.  Sis anys d’experiència. Virtuts i 
defectes de la teràpia herbal.

Mariano García de Palau: El potencial terapèutic 
del CBD. Els controls de qualitat dels productes can-
nàbics. La qüestió de les famílies que tracten a nens 
amb cànnabis.

José Carlos Bouso: Què diuen les darreres publica-
cions científiques sobre el cànnabis medicinal. THC 
vs CBD. Cànnabis medicinal: Mites vs realitat. Models 
de regulació del cànnabis internacional.

Moderació: Òscar Parés. Sotsdirector de la Funda-
ció ICEERS.

• Debat i preguntes del públic.

• Clausura de la jornada.
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Als nostres dies, arreu del món i també a la societat ca-
talana, s’està produint un experiment sociosanitari a gran 
escala. Milers de persones s’automediquen amb cànnabis. 

Tot i que cada cop hi ha més evidència de l’eficàcia i la se-
guretat de l’ús medicinal dels cannabinoides per a tracta-
ments com el del dolor crònic, les nàusees i vòmits deguts 
a la quimioteràpia, l’estimulació de la gana en pacients amb 
VIH/SIDA, l’espasticitat deguda a l’esclerosi múltiple o pa-
raplegia, el síndrome de Tourette i l’epilèpsia refractària 
als tractament convencionals, entre d’altres patologies, els 
drets dels pacients i els seus familiars no són respectats. 

Més enllà de la consideració dels metges, cada persona és 
responsable del seu cos i dolors essent ella la que pot dis-
cernir en darrer terme sobre l’efectivitat de la teràpia a la 
qual se sotmet o és sotmesa. I és que el pacient és la única 
persona que pot avaluar la intensitat del seu dolor. Milers 
de persones es veuen atrapades en una contradicció, font 
de patiment i estigma. Mentre troben remei al seu pati-
ment, es posen en risc legal i han d’amagar la seva conduc-
ta. També, aquesta situació obre la porta a l’oportunisme i 
a l’engany, doncs no tots els productes cannàbics que cir-
culen passen els controls de qualitat requerits.

Tot i que aparentment hem superat l’etapa del “per què” 
cal regular el cànnabis medicinal, sembla  que el “quan” 
el regularem no acaba d’arribar mai. A multitud de països 
d’Europa i d’Amèrica ja han fet aquest pas però aquí no ens 
en sortim. Només hi ha una manera de situar aquest debat 
dins l’agenda política i és fent-lo visible i democratitzant un 
coneixement que, per ara, es troba parcel·lat entre experts 
i pacients.

És per tot això que la Fundació Alchimia Solidària s’ha pro-
posat organitzar la primera jornada sobre usos terapèutics 
del cànnabis el dia 8 de novembre de les 19h a les 21h a la 
Sala La Cate  de la ciutat de Figueres. Per tal d’oferir un es-
deveniment de qualitat, comptarem amb la participació de 
tres experts en la matèria. Es tracta de tres professionals 

que coneixen de primera mà la realitat dels pacients, 
la ciència i la investigació del cànnabis i 

la realitat sociopolítica que envol-
ta aquest debat.

Us convidem a formar-
ne part, tothom hi 

és benvingut!

JOAN PARÉS

Nascut a Barcelona. Llicenciat en medicina el 1974 per la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista en apa-
rell respiratori per la Universitat de Barcelona el 1978. Des 
de 2008 col·laborador en l’atenció medicoterapèutica als 
socis del Club Social Cannàbic La Maca de Barcelona. De 
2010-2015 metge de l’equip de servei terapèutic de la Cat-
FAC (Federació d’Associacions Cannàbiques de Catalunya). 
Des d’octubre de 2015 membre de la junta directiva de 
l’Observatorio Español de Cannabis Medicinal.

MARIANO GARCÍA DE PALAU

Nascut a Barcelona el 17 de febrer de 1956. Es llicencia 
en medicina i cirurgia a la Universitat de Barcelona l’any 
1979. Durant 38 anys treballa com a metge d’urgències en 
l’àmbit de la medicina laboral. El seu interès pel cànnabis 
sorgeix de manera casual, i des de fa uns 15 anys es dedica 
a estudiar l’ús terapèutic del cànnabis. Actualment treballa 
a Kalapa-Clinic, on assessora en tractaments amb cannabi-
noides, realitza treball clínic amb pacients i col·labora amb 
diferents entitats i associacions com la CatFAC. És vocal de 
l’Observatorio Español del Cannabis Medicinal i membre re-
gular de IACM.

JOSÉ CARLOS BOUSO

Psicòleg i doctor en farmacologia. És director de projectes 
científics de la Fundació ICEERS, on realitza estudis sobre 
els beneficis terapèutics de diferents substàncies d’origen 
vegetal i plantes, entre les quals el cànnabis. És membre de 
l’Observatorio Español del Cannabis Medicinal, i va participar 
en el procés de legalització del cànnabis a l’Uruguai, on és 
co-investigador principal del primer assaig clínic per tractar 
amb cànnabis la dependència de la cocaïna. És coautor del 
llibre “¿Marihuana como medicina?: Usos médicos y terapéuti-
cos del cannabis y los cannabinoides”.
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