NOTA DE PREMSA
NEIX CANNABITY HEALTHCARE, LA COMUNITAT GLOBAL DEL
CANNABIS TERAPÈUTIC
Cannabity Healthcare pretén ser el major punt de trobada global del cànnabis
terapèutic.
La Comunitat, creada per uns joves emprenedors, neix amb la idea ferma d’ajudar a
conèixer millor, i de manera sana, segura i de confiança, les propietats del cànnabis
medicinal com a alternativa o complement als tractaments mèdics “tradicionals, que no
sempre funcionen.
Barcelona, 28 de Maig del 2019. La comunitat ve avalada per més de dos anys de recerca
per part dels seus fundadors, qui durant aquest temps s’han reunit amb especialistes
mèdics i altres professionals del sector per a tractar sobre els avantatges de la planta
del cànem amb finalitats terapèutiques. Veure Dossier de Premsa
En Cannabity es donen cita els professionals de major prestigi, nacional i internacional,
en la recerca mèdica del cànnabis terapèutic, a més de biòlegs, investigadors, químics i
professionals vinculats al sector farmacèutic, cosmètic i nutricional, alhora que difon
material informatiu propi i extret de fonts de documentació fiables. Tot això perquè el
pacient trobi un espai en què gestionar i compartir la seva malaltia o dolència i li
permeti portar una vida més saludable, a través de l’accés a la informació i a productes
supervisats pel seu equip especialista, des de la seva botiga virtual.
La xarxa dona a conèixer les propietats del cànnabis medicinal i totes les seves
aplicacions en tractaments terapèutics contra el dolor, tractaments antiinflamatoris,
d’estrès, insomni, malalties relacionades amb la pell, tractaments nutricionals,
cosmètics i d’alt rendiment, entre altres.
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 comunitat on-line, les consultes i relacions interpersonals entre pacients
constitueixen la raó de ser de Cannabity.
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L’ús terapèutic del cànnabis fins als nostres dies
El cànnabis ja s’utilitzava com a remei medicinal natural des del segle XIX a Europa, i
també al nostre país, fins a la seva il·legalització a principis dels anys 20, quan la societat
blanca dels EUA va criminalitzar el seu consum, coincidint amb la pràctica de fumar
cànnabis duta a terme per immigrants mexicans i les tribus americanes de l’oest.
Encara que realment això no va ser més que una excusa per a treure del mercat una
planta de la qual s’aprofiten tots els seus components per a múltiples usos industrials
i de consum, i que estava convertint-se en una amenaça seriosa per als principals
empresaris de l’època.
En l’actualitat, l’ús terapèutic del cànnabis ha tornat amb força, com ho demostra que
el seu consum ja ha estat legalitzat en 23 estats d’Amèrica del Nord, al Canadà, Mèxic,
Israel o Austràlia, i en països de Llatinoamèrica, com l’Argentina, Colòmbia, Xile, Perú
o l’Uruguai.
Més prop de nosaltres, l’ús medicinal del cànnabis ha estat ja reconegut en països com
ara el Regne Unit, Alemanya, Bèlgica, Àustria, Itàlia, República Txeca, Polònia,
Macedònia i Croàcia.
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,
amb el llançament dels seus primers productes elaborats amb planta de cànem, en el
que entenem és un primer pas per a la normalització del seu consum terapèutic en la
nostra societat.
Per descomptat, encara queda molt per investigar, nous beneficis per atribuir-li, però el
fet que alguna cosa s’estigui movent a un ritme frenètic en el camp del cànnabis
terapèutic ens indica que estem en el bon camí.
#VerdEsperança

#GreenHope
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