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#SOBRE
NOSALTRES
Cannabity Healthcare, la Comunitat global del Cànnabis terapèutic
Cannabity Healthcare pretén ser el major punt de trobada global del cànnabis terapèutic. La Comunitat, creada per
uns emprenedors amb la ferma idea d'ajudar persones que necessitin una alternativa o complement als
tractaments mèdics “tradicionals” que no sempre funcionen, pretén ajudar a conèixer millor, i de manera sana,
segura i de confiança, les propietats del cànnabis medicinal i totes les seves aplicacions en tractaments
terapèutics contra el dolor, tractaments antiinflamatoris, d'estrès i insomni, malalties relacionades amb la pell,
tractaments nutricionals, cosmètics i d'alt rendiment, entre altres.

Després de més de 2 anys de recerca, estudis fiables i llargues entrevistes i reunions amb
especialistes mèdics i altres professionals del sector, sobre els avantatges de la planta del
cànem amb finalitats terapèutics, Cannabity neix per a ajudar el pacient a gestionar i
compartir la seva malaltia o malaltia i a portar una vida més saludable, a través de
l'accés a informació i a productes supervisats pel seu equip especialista.

A Cannabity es donen cita els professionals de major prestigi, nacional i internacional, en la recerca mèdica del
cànnabis terapèutic. La xarxa compta amb la col·laboració de biòlegs, investigadors, químics, i altres
professionals vinculats amb el sector farmacèutic, cosmètic o nutricional, alhora que difon material informatiu
propi i extret de fonts de documentació fiables.

La comunitat, Cannabity.com, pretén potenciar les
relacions interpersonals, l'ajuda emocional, i
compartir el coneixement dels seus usuaris i
usuàries, a partir d'un contingut veraç i rigorós. Com
en tota xarxa, en ella tenen cabuda l'experiència i
l'opinió de qualsevol persona interessada en l'ús
terapèutic del cànnabis. Les consultes i relacions
interpersonals entre pacients forma part de la raó
de ser de Cannabity.

La Comunitat compta també amb una botiga
on-line que ofereix a l'usuari una sèrie de
productes terapèutics i de cosmètica,
ecològics i 100% naturals, que han estat
prèviament supervisats per especialistes i
biòlegs col·laboradors.

#MANIFIEST
El nostre manifest
Creiem en els metges i les medicines actuals però també creiem en les teràpies no
convencionals, alternatives i complementàries a partir de productes naturals.

Defensem l'ús del Cànnabis Medicinal i
Terapèutic a tota persona que el
requereixi o estigui interessada.

Defensem l'accés lliure al Cànnabis
Medicinal i Terapèutic de tot aquell que
necessiti o vulgui provar una teràpia
alternativa a la medicina tradicional.

Defensem l'autocultiu de la planta per a
autoconsum i finalitats terapèutiques.

Defensem i donem suport a la recerca
mèdica de la planta del Cànem i de tots els
seus principis actius.

Donem suport totes les iniciatives
públiques i privades que incentivin l'accés
al coneixement de la planta i tots els seus
beneficis per a tota la humanitat.

Donem suport a la creació d'una
Comunitat Universal per a donar a conèixer
la planta així com les seves propietats,
cultiu, distribució i comercialització.

Donem suport compartir tota la informació
sobre el seu ús i propietats, així com
experiències d'ús en persones majors,
joves i nens.

Convidem a tota la comunitat mèdica que
cregui que el Cànem és una planta que
pot ajudar moltes persones en el món, al
fet que s'uneixi a Cannabity i comparteixi
el seu coneixement.

Defensem una planta que a més del seu ús
terapèutic té moltes altres finalitats que
ajudarien a acabar amb químics derivats
del Petroli en favor de productes orgànics i
biodegradables.

Creiem en el cànem com un producte revolucionari per les seves múltiples propietats i
creiem també que pot ser una alternativa o complement a les medicines i tractaments
tradicionals, així com en el camp de la cosmètica i de la nutrició.
Un dels principis actius més potents del Cànem a nivell terapèutic és el CBD o
cannabidiol. Avui dia el Cànem té una mala reputació NO merescuda i a més sembla que
en certs col·lectius no hi ha gran “interès” a descobrir les bondats d'aquesta planta per
suposats interessos privats.
És per tot això que emetem el nostre Manifest de compromís.

#HISTÒRIA
Història del Cànnabis. Dels anys 20 als nostres dies.
La història ens mostra el cultiu de la planta de cànem
com el més antic i el més útil des del segle VIII. I això
va anar així fins a segles més tard quan, a principis
del segle XIX, durant el mandat de Thomas
Jefferson, tots els ciutadans nord-americans que
tenien terreny per a conrear eren obligats a conrear
planta de cànem, ja que en aquells dies encara era
considerat el material ideal per a la indústria per la
seva qualitat i durabilitat.

d'ella tots els seus components per a múltiples usos
industrials i de consum, que s'estava convertint en
una seriosa amenaça per als principals empresaris
de l'època de diversos sectors derivats del petroli
com el plàstic, cotó, cel·lulosa i, com és actualment,
una potent planta medicinal.

Però la idea del cànem que tenia la societat
americana i els seus dirigents canvia radicalment en
els anys 20, quan immigrants mexicans popularitzen,
al costat de les tribus índies de l'Oest la pràctica de
fumar cànnabis, la qual cosa aviat és utilitzat per la
societat “blanca” del país per a criminalitzar el seu
consum.

El poder per a “penalitzar” el cànnabis arriba fins a
Hollywood on, gràcies a la seva “influència”, l'any
1936 s'estrena la pel·lícula Refeer Madness, un
al·legat contra la marihuana com a droga, de gran
impacte en la societat americana, tant que just un
any més tard, entra en vigor la primera llei que
criminalitza el seu consum, la mateixa que en 1957
estableix penes mínimes de presó de 2 a 10 anys per
tinença i consum. La marihuana contínua sent
criminalitzada durant els governs de Nixon i Reagan.

Però realment això no era més que una excusa per a
treure del mercat una planta, a la qual actualment
se'n diu “el porc de les plantes” posat que s'aprofita

Els governs de Bush primer i Clinton després
van minimitzar la pena per possessió i consum
de marihuana.

Encara que l'ús terapèutic del cànnabis al nostre
país i Europa ja s'utilitzava com a remei natural
des del segle XIX fins que es va il·legalitzar, ara
torna amb molta força sent ja legal en 23 estats
d'Amèrica del Nord, al Canadà, Mèxic, Israel o
Austràlia, i en països de Llatinoamèrica com
l'Argentina, Colòmbia, Xile, el Perú o l'Uruguai.

A Espanya la indústria farmacèutica ha
començat a reconèixer els efectes positius del
cànnabis medicinal per al tractament
d'algunes malalties, i s'ha iniciat ja en el
mercat del cànnabis terapèutic, amb el
llançament dels seus

Més prop de nosaltres, l'ús medicinal del cànnabis
ha estat ja reconegut en països com a UK,
Alemanya, Bèlgica, Àustria, Itàlia, República
Txeca, Polònia, Macedònia i Croàcia.

primers productes
elaborats amb la
planta del cànem, en
el que entenem és
un primer pas per a
la normalització del
seu consum
medicinal en la
nostra societat.

#SITUACIÓ
ACTUAL
Influència de la indústria del cànnabis terapèutic en la realitat social
i econòmica mundial
L'auge de la indústria del cànnabis actual es deu
en bona mesura a la conjunció d'interessos
científics, socials, polítics i econòmics.
Segons recerques dutes a terme per experts de la
Fundació Canna, la indústria del cànnabis està
experimentant un creixement sense precedents a
nivell global.

Aquesta nova realitat respon
essencialment a la creixent demanda
social d'una regulació de l'ús del cànnabis
medicinal, demanda afavorida, al seu torn,
pels avanços científics que demostren la
potencial utilitat terapèutica d'alguns
derivats del cànnabis en el tractament dels
símptomes d'un nombre cada vegada
major de malalties.

En l'actualitat, el negoci que mou el cànnabis és
assumpte d'interès per a les revistes econòmiques
serioses dels EUA, amb vuit estats ja amb la venda i
consum autoritzat. El permís per a la seva venda
legal a Califòrnia (sisena economia mundial) i al
Canadà en 2018 és responsable d'això.
La venda de cànnabis quedava així legalitzada en tota
la Costa Oest, on hi ha obsessió per la salut, per la qual
cosa ha estat necessari que les empreses focalitzin el
seu objectiu de comercialitzar la planta de cànem com
a remei per a l'ansietat, l'insomni, l'estrès, i per al
tractament del dolor crònic, amb el beneplàcit de
l'Acadèmia de les Ciències. Es preveu que amb tot
això, el sector pot crear als EUA 283.000 ocupacions,
entre l'agricultura i l'administració d'empreses.
De la mateixa manera el cañamo per a ús industrial
albira un mercat potencialment enorme, amb taxes
d'increment del 16% anual per als pròxims anys, de
manera que es preveu que en 2025 la indústria

generi un negoci comparable a la facturació d'un gegant en vendes en els nostres dies.
Aquestes previsions no han passat desapercebudes per a grans fortunes actuals, com el cofundador de PayPal ,
Peter Thiel, o l'empresari mexicà Antonio Fernández, fundador de la cervesa Corona, els qui han apostat fort en la
indústria del cànnabis terapèutic, generant un efecte anomenada per a altres grans holdings d'inversió. Amb això, la
cotització en borsa d'alguns productors de cànnabis medicinal ha mostrat un creixement molt superior al de
sectors tradicionals o de noves tecnologies durant l'últim any.
La indústria farmacèutica tradicional tampoc s'ha mantingut al marge d'aquest auge, i importants farmacèutiques han
establert ja aliances estratègiques, principalment amb empreses canadenques, per a fer-se amb el mercat de la
producció i distribució dels preparats del cànem amb finalitats terapèutics.

ELS BANCS ESPANYOLS INVERTEIXEN
EN MARIHUANA
BBVA, Bankinter, La Caixa i CaixaBank són les primeres
entitats espanyoles de la banca que inverteixen en marihuana.
FONT: NEKWO
http://nekwo.com/la-banca-espanola-invierten-en-marihuana/

#SITUACIÓ
ACTUAL
Aquest nou escenari global ens planteja també
reptes importants. Les enormes expectatives que
ha generat la indústria del cànnabis terapèutic,
obliguen als polítics dels països que encara no han
legislat, com Espanya, a impulsar una reforma legal
que generarà de ben segur controvèrsia en
determinats sectors.

De moment, a Espanya hi ha hagut
diversos intents de legalitzar l'ús del
cànnabis en comunitats com País Basc,
Navarra o Catalunya, totes elles
tombades en el seu moment pel Tribunal
Constitucional.

Ciutadans és el primer grup polític que, en els últims temps, s'ha manifestat, a l'espera de la creació d'una
subcomissió en el Congrés per a regular primer l'ús terapèutic del cànnabis i, superat aquesta fita, obrir un gran
debat sobre la legalització total amb experts.
Un altre partit que ha tractat la regulació del cànnabis és Podemos, per a presentar una llei que, en paraules del
seu representant, “unifiqui les genialitats de la legislació uruguaiana (recreatiu), colombiana (medicinal) i dels
EUA (recreatiu-terapèutic-fiscal/tributari) que han provocat com a primer efecte la disminució del seu ús en
menors d'edat» i no oculta que els milions en recaptació fiscal poden venir bé per a les pensions. Mentrestant,
el PP no només no vol parlar de la legalització de l'ús del cànnabis, sinó que a més arremet contra qualsevol
grup que es manifesti a favor d'això.

#CONTACTE
David Fayos, Emprenedor i fundador de Cannabity Healthcare
David Fayos uneix a la seva experiència de més de
15 anys en la indústria de la Comunicació i el
Màrqueting un marcat caràcter emprenedor. Això li
ha portat a crear, després de més de 2 anys
investigant, recopilant informació i provant en
primera persona els seus avantatges, la Comunitat
global sobre l'ús terapèutic del cànnabis,
Cannabity.com, a través de la qual vol compartir
amb tothom tots els beneficis i usos d'aquesta
planta medicinal.
Abans d'emprendre aquest projecte personal, David
va conèixer els beneficis del cànnabis terapèutic
com a pacient. Després de molts anys de fer esport
se li van diagnosticar 2 protusiones discals a
l'esquena i el dolor derivat d'aquesta malaltia va fer
que hagués de renunciar al desenvolupament
d'activitats esportives. O això o cada vegada que
practicava esport havia de medicar-se amb
Ibuprofeno, Paracetamol o Diclofenaco, amb els
efectes secundaris que això li comportava.

En descobrir que la planta medicinal del cànnabis
li reduïa el dolor i la inflamació igual que qualsevol
fàrmac sintètic però de manera natural, va decidir
crear una Comunitat per a donar a conèixer
aquests i els molts altres beneficis terapèutics que
ofereix el Cànnabis amb uns dels seus principis
actius no psicotròpic com a protagonista, el
CBD o Cannabidiol.
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