
 

THE GREEN WITCH PROJECT:  
cànnabis com a estratègia terapèutica i de reducció de danys i 
riscos en el consum d’altres substàncies amb veu de dona. 
 

#GreenWitchProjectCannabis



SINOPSI 

19 dones expliquen des de la seva experiència com la cànnabis funciona com a 

tractament alternatiu als danys i riscos que poden ocasionar els usos d’altres 

substàncies 

S’han investigat prou els beneficis de la cànnabis com a tractament per reduir el malestar 

que pot generar l’ús d'altres substàncies?

Els usos de la cànnabis -en les seves diferents formes- i sobretot per part dels col·lectius 

de dones, té característiques diferents: des de l’ autotractament o autoatenció en entorns 

domèstics i xarxes informals fins a l'automedicació per tractar dolències i malalties 

físiques i psicològiques, passant per usos recreatius i experimentals vinculats a 

estratègies per reduir el consum d'altres substàncies més nocives, com l'alcohol, la 

cocaïna o l'heroïna.

THE GREEN WITCH PROJECT entrellaça les veus de dones usuàries, activistes, 

politòlogues, juristes i professionals de la medicina i de diferents àmbits de la reducció de 

danys i riscos en l'ús de substàncies psicoactives, vol posar sobre la taula el potencial 

terapèutic de la cànnabis en àmbits poc estudiats fins avui. 

El documental exposa com les dones han creat coneixement col·lectiu per l’ús de la 

cànnabis per pal·liar malestars que poden provocar els usos d’altres substàncies i 

reivindica que poques vegades s’ha estudiat en l’àmbit científic des d’una perspectiva no 

condicionada per les polítiques prohibicionistes que imperen arreu, plantejant una 

investigació lliure de prejudicis que ens permeti entendre de forma clara els beneficis. Es 

detecta un buit i gran biaix en la ciència, feta gairebé tota per homes blancs, que no 

afronta el desconeixement dels efectes que tenen certes substàncies sobre els cossos 

de les dones. 

#GreenWitchProjectCannabis



Es  visibilitza com les dones l’han estat usant per diferents motius d’una manera intuïtiva 

obrint noves vies que cal investigar, per passar a emmarcar l’ús legal de la cànnabis i 

l’accés amb  una descripció de la situació actual de la cànnabis i l’ús específic que en fan 

les dones. 
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Relació de participants:

Tre Borràs 
Psiquiatre psicoterapeuta.  Directora del Pla d'accions sobre 
drogues de Reus 

REMA (Red estatal de Mujeres Antiprohibicionistas)  

Mujeres cannábicas

 

Constanza Sánchez
Doctora en Dret (PhD)  

Directora de LLeis i Política a ICEERS (International 
Center for Ethnobotanical Education, Research and 
Service) 

REMA (Red estatal de Mujeres Antiprohibicionistas)

Lynn Paltrow (EEUU)
Doctora en Dret (Ph.D) 

Executive director. (National Advocates for Pregnant Women)



Erin O’Mara (UK) 

Activista 
Communications Coordinator (EuroNPUD) 
INWUD (International Network of Women who use drugs 

Aura Roig

Antropòloga, Directora de Metzineres 

REMA (Red estatal de Mujeres Antiprohibicionistas) 

XADUD (Xarxa de dones que usen drogues)

Mery Peña

Metgessa

Secretaria de la Junta de la Societat Clínica d’endocannabinoides



Isadora Simoes da Souza (Brasil)

Psicòloga

Universidad Anhembi Morumbi

Maria Teresa Ninni (Italia)

Tècnica Social

Drop In ASL "L'isola di Arran"

Mati Sundvall

Activista 

Metzineres  

XADUD (Xarxa de dones que usen drogues) 



Maite Martí

Activista 

ARSU (Associació Reus Som Útils) 

CatNPUD (Catalan network of people who use drugs)

Manuela Benedetto

Activista 

Metzineres 

XADUD (Xarxa de dones que usen drogues)

Maria Stagnitta (Itàlia)

Treballadora Social 

CAT Cooperativa Social



Maria Mata

Activista 

ARSU (Associació Reus Som Útils) 

DonARSU TOT

Monique Marks (South Africa)

Doctora en Sociologia (Ph.D) 

Durban University of Technology/Urban Futures Center

Johana Canêdo (Portugal)

Politòloga 

GAT (Grupo de Ativistas em Tratamentos) 



Noemí Sánchez Nàcher

Dra. en Neurociència (Ph. D) 

Professora associada UV (Universitat de Valencia) 

Presidenta Observatori Europeu del cultiu i consum de cànnabis

REMA (Red estata de Mujeres Antiprohibicionistas) 

Mujeres cannábicas

Alejandra Outomouro 

Metgessa especialista en medicina comunitària 

Perspectiva de gènere i Reducció de Danys i Riscos

Vanessa Morris (Colombia)

Sociòloga 

ATS (Acción Técnica y Social) 



Patty Amiguet

Presidenta de CatFAC  

(Federació d'Associacions Cannàbiques de Catalunya) 

Co-fundadora de REMA (Red estatal de Mujeres Antiprohibicionistas) 
Mujeres cannábicas

https://vimeo.com/640378577 

Password: green

https://vimeo.com/640378577
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