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Resum visites anuals Servei Equip Terapèutic 2011/14

Introducció
L'any 2014 ha estat un any molt intens per tot el moviment cannàbic, a tots nivells. La
Federació d'Associacions Cannàbiques de Catalunya – CatFAC està satisfeta amb el
recorregut que ha pogut fer l'organització durant tot l'any. Òbviament, amb el pas del temps
també es detecten aspectes a millorar que la memòria ens permet posar de relleu i
reformular en l'exercici del següent any. El que és innegable, i ho demostra la gran quantitat
d'activitats que ha organitzat i on ha participat, és que totes les associacions federades han
fet un gran esforç per tirar endavant tots els projectes col·lectius.
Començàvem l'any celebrant el I Congrés de la CatFAC on escollíem les persones que
formarien part de la Comissió Tècnica, aprovàvem el projecte de l'organització i el reglament
intern que n'estableix el funcionament. Per nosaltres, es tractava d'una cita especial on
posàvem inici a una etapa de la federació molt més estructurada i professionalitzada. A nivell
intern, hem anat creixent fins arribar a les 27 associacions federades l'any 2014. Hem iniciat
el projecte d'autoregulació creant la sistemàtica d'auditories internes i fent l'exercici amb
totes les associacions. També hem iniciat els peritatges com a exercici de transparència en
els cultius. Hem activat tots els grups de treball de la federació creant tots els protocols
necessaris de funcionament i materials corresponents. Hem organitzat tallers i formacions,
on destaquem la formació organitzada amb la Coordinadora d'Associacions de Barcelona
(CAB) i la Fedcac, específica per associacions cannàbiques.
Sense haver assentat els fonaments de l'estructura de la Federació no hauríem aconseguit
seguir el ritme que l'agenda institucional ens ha marcat aquest any. Ha estat l'any de la
Regulació! Hem treballat amb la Generalitat de Catalunya i amb el Parlament de Catalunya
per veure com acabaven aprovant una proposta de regulació que tot i què ens reconeixia i
això ja suposava un avenç considerable en la nostra situació, queda molt lluny de cobrir les
necessitats del nostre dia a dia. Finalment, aprovava un paquet de recomanacions municipals
que quedarà a elecció dels Ajuntaments aplicar o no i no fa referència ni al cultiu ni al
transport. Caldrà, al llarg del 2015, seguir molt de prop aquells ajuntaments que han
manifestat la intenció de fer algun tipus d'ordenament que ens afecti i sobretot caldrà
plantejar una campanya específica per conscienciar als diferents partits polítics de les nostres
necessitats. Barcelona serà on es farà més necessari fer-nos forts i fer sentir la nostra veu
perquè els drets de les persones usuàries es tinguin en compte i així, consolidar el que pot
ser un model de referència als altres pobles i ciutats. Al mateix temps, al llarg del 2015
haurem de seguir treballant amb la Generalitat perquè implementi el registre específic o els
programes de reducció de riscos, entre d'altres accions. La incidència política tan a Catalunya
com a l'estat espanyol a través de la FAC seguirà sent una prioritat. D'això en depen
aconseguir un canvi de paradigma en les polítiques de drogues que les condueixin al
respecte a la llibertat individual i a l'educació de les persones per a un consum responsable.
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Al llarg del 2014 la nostra presencia ha estat molt més visible tant als mitjans de
comunicació com a la xarxa. La notícia més destacada seria, per una banda, el llançament de
la nova web i, per l'altra, la consolidació de la campanya pròpia que aquest any ha girat a
l'entorn de la persona usuària. Hem participat activament al Sant Cannut, a la Marxa Mundial
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Des de la CatFAC hem volgut posar l'èmfasi en la relació amb d'altres moviments socials, a
fer xarxa des del nostre moviment. És per això que al llarg del 2014 hem intensificat la
nostra relació amb la Coordinadora d'Associacions de Barcelona (CAB) de la que n'hem
entrat a formar part, del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) amb qui col·laborem en el
grup de drogues que han creat, la Federació Catalana de Drogodependències (FCG), la
Fundació Salut i Comunitat (FSD), The International Center for Ethnobotanical Education,
Research & Service (ICEERS), Energy Control (EC), el Moviment Cannàbic Català (MCC) o la
iniciativa de la Plataforma Regulación Responsable (RR)que s'està començant a gestar.
També formem part de la Comissió de Treball de Drogodependències de l'Ajuntament de
Barcelona ha creat com un espai de debat entre tots els actors.

de la Marihuana a Barcelona i a Madrid, en diferents fires i festivals. Hem fet notes de
premsa pròpies i la convocatòria d'una roda de premsa estrenyent les relacions amb els
periodistes i millorant la nostra repercussió mediàtica.
A nivell terapèutic hem seguit desenvolupant el programa del doctor Parés i impulsat les
activitats de reducció de riscos a les associacions. Acabem l'any amb un conveni de
col·laboració amb la Fundació Salut i Comunitat que firmarem a principis del proper any i que
ens permetrà fer un salt qualitatiu important al servei d'acompanyament a les persones que
lliurement decideixen utilitzar el cànnabis com a pal·liatiu.
Entre les mans teniu només un resum de totes activitats que les persones que formen part
de la CatFAC han tirant endavant. Som una federació formada per associacions de persones
activistes, persones que volen canviar les normes, que volen més llibertats. Ha estat un any
on hem guanyat algunes batalles però la lluita continua!
Amb vosaltres, tot és possible!
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Visca la CatFAC

Representació
Objectius Previstos per al 2014
- Millorar l'estructura de la federació que es proposa al congrés del febrer 6.
La millora de l'estructura es realitza de manera organitza ja que constantment estem
realitzant millores intentant que els canvis siguin graduals i assumibles pel grup, la
incorporació de Patricia Amiguet i la cohesió entre els membres del grup va millorar
substancialment en aquest 2014. La implicació dels membres és el més important per a
millorar l'estructura.
- Cohesionar les associacions federades, informant sobre l'actualitat del moviment cannàbic i
fomentant la participació d'aquestes en les diferents comissions.
Es van visitar totes les associacions federades, en aquestes visites es va informar de la
situació de la federació, algunes associacions van necessitar assessorament i vam aconseguir
reconduir situacions singulars col·laborant en l'assessorament i aportant una visió més
àmplia sobre la situació del moviment cannàbic i coneixements jurídics. Creiem que aquest
objectiu hem de continuar treballant a l'est 2015, ja que és un treball que s'ha de realitzar
en continu aconseguint millorar-lo.
Durant aquest any hem tingut poques incorporacions a la comissió tècnica, però en part fruit
d'aquest treball comencen a veure noves incorporacions com la de David de Nou9vilannabis
al grup de cultius i altres que esperem que arribin aquest 2015
- Col·laborar i donar suport a les diferents associacions federades a portar a terme els seus
objectius, així com ajudar-los en la comunicació amb les administracions locals.
A causa dels tancaments ocorreguts a finals del 2014 i la important repercussió que aquests
tenen per a qualsevol associació, donem per no complert aquest objectiu, estem treballant
en crear un "mapping" per actuar en la política municipal, que incorporarà documents de
suport. La Política municipal és diferent en cada municipi a causa de múltiples factors com la
densitat de població, grup que el governa, pactes polítics, extensió, ubicació ... entre
d'altres, les associacions del mateix municipi, haurien de tenir reunions conjuntes per poder
treballar en equip polítiques, estratègies i col·laboracions amb l'ajuntament, per exemple el
de Barcelona, seria potser la millor manera de donar a conèixer la CatFAC als grups polítics,
institucions i ciutadania.
Ajudem a diferents associacions a aconseguir els seus objectius o millorar per aconseguirlos, encara que els resultats van ser positius, hem de conèixer millor els objectius dels
federats per a poder unir esforços i arribar abans a detectar situacions de risc per a les
associacions.
- Col·laborar en els diferents grups, facilitant informació, contactes, eines necessàries.
El treball entre els grups va ser excel·lent i la cohesió entre aquests és molt bona,
continuarem treballant per millorar per la nostra part aquest objectiu ja que creiem haver
rebut molt més del que aportem i això ha facilitat que complíssim amb la majoria dels
nostres objectius.
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Fruit del bon treball realitzat en l'àmbit del "Parlament Català" per tota la CatFAC i com a
representant d'aquest grup de representació, aquest 2014 hem millorat en la nostra
comunicació amb els partits polítics, hem conegut millor el treball i el funcionament del
"Parlament Català ", així com el dels diferents partits polítics. A final d'any es va presentar la
proposta de regulació d'associacions cannàbiques sota criteris de salut, que seria aprovada
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- Planificar la incidència política a nivell parlamentari català.

finalment el 29 de Gener. Aquesta regulació recull moltes de les nostres propostes com són
els criteris d'accés o la creació d'un registre específic d'associacions cannàbiques en el
"Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya". A la següent legislatura catalana
caldrà aprofundir en aquesta regulació per aconseguir regular, els usuaris terapèutics, els
criteris de transparència, els transports de cànnabis i cultius del mateix.
De moment aquest reconeixement per part de l'administració ha generat que diferents
ajuntaments reconeguin les associacions com a entitats del tercer sector i treballin al costat
d'aquestes diferents normatives al respecte, pot tenir repercussions positives per al
moviment cannàbic en general.
- Representar la veu de la CatFAC als mitjans de comunicació.
Hem atès els mitjans de comunicació que s'han posat en contacte amb nosaltres, hem
generat diferents notícies de premsa, participant en taules rodones, xerrades,
esdeveniments, rodes de premsa organitzades pel grup de comunicació i per entitats
externes o en què participem activament.
En analitzar els resultats ens sembla que l'objectiu es va complir al voltant del missatge
transmès en els articles, entrevistes i documentals, amb les noves incorporacions pretenem
ampliar el nostre treball.
- Mantenir relacions amb la FAC, les 8 federacions territorials cannàbiques, el sector
econòmic cannàbic i realitzar incidència política a l'estat espanyol coordinadament amb la
resta de l’estructura estatal.
El treball en la FAC va ser intens i laboriós, les diferents velocitats per part d'algunes
federacions territorials dins de la mateixa FAC, les realitats socials tan diverses en cada
comunitat autònoma, les diferències econòmiques entre les associacions que produeixen
llavors de cànnabis per al mercat comercial , però sobretot les diferències ideològiques al
voltant del cultiu i la transparència, han creat tensions i bretxes difícils de salvar dins de la
pròpia FAC, que s'han evidenciat amb la sortida d'EUSFAC de la pròpia FAC.
Participem activament dins la FAC que impulsa el projecte que pretenia la creació d'un grup
de tècnics de diferents àmbits, aquesta es va constituir al desembre del 2014 i que es va
donar un any per presentar una proposta de regulació integral i transversal que tindrà als
ciutadans , usuaris o no de cànnabis, com a pedra angular.
Hem millorat les relacions amb el sector econòmic del cànnabis, ampliant les col·laboracions,
assistint a esdeveniments però sobretot a través del nostre codi de bones pràctiques és com
més ens hem acostat a aquest sector molt important per a nosaltres.
- Aconseguir més participació en el grup i aconseguir professionalitzar-nos una mica més a
través de la contractació de personal administratiu que s'encarregui de l'agenda i la creació
de documents.
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Vam aconseguir noves participacions, com Patricia Amiguet i moltes col·laboracions d'altres
grups que van fer que el treball fos molt més senzill. La contractació de personal
administratiu no va ser possible, tampoc necessària ja que aquests treballs van ser realitzats
en gran part per Gemma Lago i Patricia Amiguet, a més de participar en la representació ja
sigui davant els mitjans com davant institucions o partits polítics. Creiem necessari treballar
per aconseguir la contractació per a aquest 2015

Projectes pel 2014
- Crear un servei d'atenció al federat, on aquests puguin exposar les seves queixes i
reflexions.
Aquest projecte no es va dur a terme el 2014, esperem que l'any 2015 sigui un projecte
consolidat.
- Mantenir reunions periòdiques amb els partits polítics per tal de fer incidència i seguiment a
la proposta de regulació del govern.
Aquest projecte s'ha realitzat durant tot l'any en diferents àmbits, a proposta de regulació es
va treballar estretament amb el "Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya", els
debats van ser intensos i les trobades van ser diversos fins arribar a un consens. En el seu
pas pel "Parlament de Catalunya" es treball amb tots els grups parlamentaris a través dels
seus representants de la comissió de Salut, també hem treballat amb els representants
d'altres comissions de diferents partits polítics.
Hem mantingut reunions amb representants de diferents partits polítics, fora de l'àmbit de
les institucions, per compartir inquietuds amb ells i transmetre la nostra proposta de
regulació, traduïda en codi de bones pràctiques, creiem important donar a conèixer el nostre
projecte i propostes de canvis legislatius en el 2015 any d'eleccions municipals,
autonòmiques i estatals.
Es va realitzar i continuen realitzant treballs i aportacions en diferents municipis a través de
les associacions federades donant suport presencialment en aquelles reunions amb els
ajuntaments en les que l'associació ho sol·licita, traçant estratègies d'incidència o aportant
contactes i informació. Aquest any acompanyem Green House Manresa, Pachamama al
districte de gràcia a Barcelona, menció a part l'Ajuntament de Barcelona en què ens hem
reunit amb els grups més destacables com el PSC, ERC, ICV i CiU. En aquest ajuntament
participem de manera activa en el "Consell Municipal de Benestar Social" dins del "Grup de
Treball de Drogodependències" que coordina Oriol Romaní. També vam visitar a la "Agència
de Salut Publica" de l'ajuntament de Barcelona i intercanviem impressions sobre les nostres
propostes.
- Generar argumentaris periòdics per als responsables de les associacions federades.
Aquest objectiu no va ser aconseguit, estem treballant per aconseguir-ho en aquest 2015,
partint de la feina que ja teníem fet.
- Mantenir Reunions setmanals Amb la Comissió tècnica de la CatFAC composada per les
persones coordinadors de cada àrea de la CatFAC per coordinar el dia a dia de la federació.
Cada dilluns la comissió tècnica de la CatFAC es reuneix per compartir informació i organitzar
els treballs i projectes que tots els grups porten a terme, des del grup de representació
trobem molt positiu aquesta trobada ja que podem contrastar dades, treballar el discurs i
unificar criteris de actuació.
- Mantenir reunions bimensuals amb el departament jurídic de CatFAC per tal d’anar perfilant
la nostra tàctica i estratègia.8
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Aquest Projecte es va complir en part ja que les reunions no van ser bimensuals, sinó
semestrals encara que individualment ens hem reunit amb els juristes assíduament. Creem
un googlegroups amb els advocats que han volgut participar, que ha funcionat molt bé per
fer consultes i crear argumentació jurídica sobre les nostres propostes.

- Mantenir reunions setmanals amb la Junta Directiva de la FAC i els representants de les
altres federacions regionals de la FAC.
Les reunions periòdiques de la FAC continuen realitzant-se amb normalitat, el tracte amb les
federacions regionals és fluid i periòdic. Actualment Jaume Xaus és el President de la FAC de
manera temporal fins que una nova Junta Directiva prengui les regnes de la FAC.
- Mantenir reunions mensuals amb els representants d’altres associacions i federacions
catalanes fora de la CatFACAquest Projecte es va complir en part ja que les reunions no van
ser bimensuals, sinó semestrals encara que individualment ens hem reunit amb els juristes
assíduament. Creem un googlegroups amb els advocats que han volgut participar, que ha
funcionat molt bé per fer consultes i crear argumentació jurídica sobre les nostres
propostes..
S'han mantingut reunions amb FEDCAC i amb moltes associacions fora de la CatFAC, si bé és
cert que hauríem intensificar aquest treball per fer arribar el missatge de la CatFAC a més
associacions.
- Mantenir reunions bimensuals amb els representants del Gremi de growshops de
Catalunya.
Tot i que el tracte és fluid i permanent les reunions no s'han dut a terme, esperem en aquest
2015 intensificar i realitzar reunions amb una periodicitat més realista amb les necessitats
d'ambdós col·lectius.
- Mantenir reunions trimestrals amb els representants d’altres sectors del moviment com els
bancs de llavors, fires i revistes.
Hem creat llaços amb algunes empreses del sector, reforçat amb altres, encara que amb les
revistes cannàbiques és potser amb la part del sector amb la que tenim millor comunicació,
les relacions amb Cànem, Soft Secrets, Marihuana TV i Canna s'han intensificat i crescut en
qualitat.
- Atenció contínua als mitjans de comunicació per tal de fer incidència social i normalitzar tot
l’entorn del moviment.
L'atenció als mitjans de comunicació va ser contínua i molt potent a nivell català i estatal,
aquest any vam tenir repercussió mediàtica internacional a Alemanya, EUA, Itàlia, Suïssa i
França entre d'altres, en premsa, ràdio i televisió.
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Els missatges que preteníem difondre es van transmetre molt bé, en general creiem haver
complert amb la nostra comesa encara que aquest projecte ha suposat un gran esforç per als
membres del grup, també han suposat grans fites i molta satisfacció per a tots els
participants. Així i amb el bagatge i l'experiència obtinguts creiem que podem continuar
millorant en aquest 2015 i estem plantejant noves estratègies de comunicació.

Resum Activitat
Gener
Títol activitat: Atenció als mitjans de comunicació.
Data: Tot el mes.
Resum: Atenció a: Els Matins de tv3, informativos de la Sexta, informativos canal8, El mati
de Catalunya Ràdio, i uns 15 diaris de tot l'estat.
Títol activitat: Participación en los actos de San Canuto
Data: 18/01/2014
Resum: Presentació d'ICEERS i taula rodona amb els representants dels partits polítics
catalans al Hemp Museum convidats pel Moviment Cannàbic Català.

Febrer
Títol activitat: Reunió Yolanda, comissió de drogues de l'ICAB
Data: 11/02/2014
Resum: Reunió per establir els vincles d'acció amb la CatFAC per promoure l'estudi, la
reflexió i la investigació de les circumstàncies que envolten les causes de la drogoaddicció i la
delinqüència que se'n deriva.
Títol activitat: Reunió a Resin Club
Data: 12/02/2014
Resum :Reunió amb els responsables del club per establir el vincle de col·laboració amb la
CatFAC i conèixer les necessitats del organització per adaptar-se al codi de bones pràctiques.
Títol activitat: Reunió amb IPDS, Institut Política de Drogues i Sostenibilitat.
Data: 19/02/2014
Resum : Reunió amb Oscar Parés per sumar arguments i accions conjuntes i establir una
protocol de col·laboració actiu entre les dues organitzacions. Buscant la màxima
representativitat dels consumidors i consumidores de drogues.
Títol activitat: Reunió amb el responsable de Green House a l'Estat espanyol.
Data: 19/02/2014
Resum :Trobada amb l'organització Green House per donar a conèixer l'alternativa social que
des CatFAC s'està plantejant a les institucions de l'estat Català, intercanviar opinions amb les
polítiques que van establir la "legalització" del consum de Cànnabis als països Baixos i buscar
punts comuns per realitzar una regulació del cànnabis a nivell català els més representativa
possible.
Títol activitat: Reunió amb FEDCAC a Torre Jussana
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Data: 20/02/2014

Resum: La comunicació entre les dues organitzacions és una prioritat en aquest any i
donada el gran interès de les administracions per conèixer el model d'associacions Cànnabis,
cal unir contextos i establir una línia d'intervenció conjunta.

Títol activitat: Atenció al diari de Mèxic, Excelsior.
Data: 21/02/2014
Resum : el model associatiu aquesta creuat fronteres i diversos països llatinoamericans
veuen en l'alternativa espanyola una fórmula per establir una regulació del Cànnabis en els
seus països d'origen, el diari Excelsior és el número u en vendes a Mèxic i motivats per la
recent regulació d'Uruguai, està estudiant les diferents regulacions a nivell mundial que
aquest gen establint.
Títol activitat: Reunió Green Age.
Data: 21/02/2014
Resum : Després de la Visita del Grup de territori, i la comunicació formal de l'organització
per unir-se a l'organització, es realitza una visita informal per conèixer el funcionament i
projecte de Green Age, i s'ofereix la col·laboració necessària per adaptar-se al codi de bones
pràctiques .
Títol activitat: Entrevista televisió Suïssa.
Data: 25/02/2014
Resum : Suïssa va ser una de les primers països a establir una model d'autoconsum de
cànnabis, però després de la seva marxa enrere i la seva estricta regulació del Cànnabis,
s'obren noves portes per establir un sistema de dispensació de Cànnabis, en què ha influït
molt positivament la alternativa del "Model espanyol", per conèixer aquesta alternativa van
venir a conèixer a l'organització.
Títol activitat: Reunió de juristes CatFAC
Data: 26/02/2014
Resum : La necessitat de contestar el model fa que hàgim de buscar el argumentar jurídic en
el qual es fonamenti la nostra proposta a la Generalitat, amb aquesta intenció s'organitza
una reunió amb els juristes voluntaris de CatFAC, per establir els fonaments de la nostra
proposta de regulació del Cànnabis.
Títol activitat: Reunió amb IPDS
Tipus: reunió
Data: 27/02/2014
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Resum : l'Institut sobre polítiques de drogues i sostenibilitat (IPDS) Cada vegada més
persones i col·lectius adverteixen de la regressió democràtica que sembla voler imprimir el
Partit Popular en diferents fronts. L'avantprojecte de seguretat ciutadana, conegut ja
popularment com a "Llei mordassa" és un d'ells. Des CatFAC oferim tota la nostra
col·laboració per a la realització de campanyes o actes reivindicatius per la derogació
d'aquesta proposta.

Març
Títol activitat: Reunión Isabel Ribas, ICV Ajuntament BCN
Data: 11/03/2014
Resum :Vam anar Patty i Jose per realitzar un primer contacte i traslladar-los-hi sobretot el
problema de les llicències exagerades que s'estan imposant a les associacions cannàbiques.
Ens vam sentir molt ben tractats i vam prendre moltes notes per ambdues parts.
Títol activitat: Reunió amb la Núria Segú, Grup parlamentari PSC
Data: 13/03/2014
Resum :Vam anar Jaime Prats, Jaume Xaus, Patty i jose, va ser molt interessant i ens va
donar l'oportunitat per corroborar que el PSC té molt prop a la FEDCAC, influència que queda
patent en una proposició que ens van deixar llegir.
Títol activitat: Xerrada Spannabis
Data: 16/03/2014
Resum : La xerrada tractava sobre la situació de les assocacions cannàbiques a Catalunya, el
cert és que hi van haver molts problemes tècnics i no vaig poder mostrar la presentació que
duia preparada.
Títol activitat: Reunió amb Joan Colom
Data: 20/03/2014
Resum :vam assistir la Patty, el Jaum Pratrs, el jaume Xaus i el Jose, per part de la CatFAC.
D'altra banda, Maria, Víctor i Joan Colom, aquest últim va poder assistir poc temps, ens va
demanar que ens mantinguéssim al marge de plítics i de mitjans de comunicació. Els hi vam
sol·licitar que es reconegués un horari més ampli i vam parlar de que les llicències tinguessin
diferents nivells.
Títol activitat: Reunió amb Laura Jaurrieta, PSC Ajuntament – Barcelona.
Data: 25/03/2014
Resum : Vam anar Gemma Lago i Jose, per part del PSC van assitir Laura Jaurrieta i Jordi
Sans. En aquesta reunió es va establir un primer contacte i vam aprofitar per traslladar-lis
sobretot el problema de les llicències, ens vam sentir molt ben tractats. El sr. Sans coneixia
bé com funciona el sistema d'adjudicació de llicències de l'ajuntament de Barcelona, ens va
aclirir com es podien proposar dos tipus de llicències, una per a locals de concurrència
pública i d'altres privats, però que compleixin igualment amb l'extracció de fums, la doble
porta i el sistema anti-incendis.
Títol activitat: Reunió Begoña Montalban, Grup parlamentari CIU
Tipus: reunió polítics
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Resum :Vam anar la Gemma, el Jaume Prats, el jaume Xaus i el Jose. Encara que no estaba
gaire informada sobre la matèria, sí que ens va transmetre que tots els partits amb
representació política al Parlament volien regular per diferents motius. Li vam fer arribar la
nostra necessitat de parlar amb un representant de CIU a l'Ajuntament de Barcelona.
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Data: 26/03/2014

Abril
Títol activitat: Reunió amb la JD de la FAC.
Data: 02/04/2014
Resum: Reunión Vía Skipe para organizar las próximas reuniones y acciones que desde la
organización estatal se establecen para este 2014. La creación de nuevas Federaciones
regionales es una los objetivos principales.
Títol activitat: Taula de benestar i salut al ajuntament de Barcelona.
Data: 07/04/2014
Resum : La interacción con las entidades del ayuntamiento de Barcelona es de vital
importancia para interceder en las acciones que se van a emprender y orientar ante la
próxima regulación de las asociaciones Cannàbicas. Esta reunión sirvió para crear un vínculo
de colaboración y intercambio de documentación.
Títol activitat: Reunió amb el grup parlamentari del PP.
Data: 09/04/2014
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Resum : El partit popular és contrari a la regulació de les associacions cannàbiques, però
davant la necessitat d'aconseguir la màxim suport al parlament s'inicien una ronda de
reunions els amb els representants del aquesta organització per donar a conèixer la nostra
proposta i definir els punts d'unió de les dues organitzacions.

Títol activitat: Reunió amb la JD de la FAC.
Data: 09/04/2014
Resum :Reunió via Skipe amb els representants de les federacions regionals, per establir les
propostes regulatòries que s'estan realitzant a nivell estatal, i preparar l'estratègia per a la
proposta unitària de la regulació del Cànnabis.
Títol activitat: Reunió amb FEDCAC a Torre Jussana.
Data: 09/04/2014
Resum : l'intercanvi d'informació i la posada en marxa d'una estratègia unitària és
necessària per garantir l'efectivitat de les propostes que des de li moviment cannàbic català,
la posada en marxa des dels partit polític amb representació parlamentària d'una proposta
de regulació fa que les nostres peticions conflueixin en una unitària línia d'acció.
Títol activitat: Visita ASOMA BCN
Data: 14/04/2014
Resum :la incorporació dels companys i companyes de Treu Bcn a a organització, el grup de
representació realitzar una visita a la seu per oferir la seva ajuda a les necessitats que des
de l'associació necessitin, establint un vincle de col·laboració.
Títol activitat: Reunió Amb la JD de la FAC.
Data: 16/04/2014
Resum: Reunió Via Skipe, per exposar els documents realitzats des dels integrants de la
FAC i posar a debat el règim intent, obrint un període per presentar i modificar els articles
que regeixen l'organització.
Títol activitat: Visita Resin, participació i Seguiment, control de la administració.
Data: 16/04/2014
Resum: L'absència de Resin a les assemblees generals i grups obligatoris, fa que el grup de
representació coordini una reunió amb la junta directiva de l'organització per detectar o
establir els motius de la baixa participació amb l'organització.
Títol activitat: Reunió Amb la JD de la FAC.
Data: 2014.04.23
Resum: Reunió Via Skipe, en què es van presentar els documents del règim intern i es va
acordar la data per a la realització de l'assemblea general del 2014, en què es portés a
votació les propostes presentades des a federacions regionals.
Títol activitat: Participació a la taula de benestar i salut de l'ajuntament de Barcelona.
Data: 2014.04.24
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Resum: La participació amb organitzacions del tercer sector social, és una de les prioritats
que des del grup de representació s'han establert per fer de les nostres propostes un
document consensuat i la màxima representativitat dels actors implicats.

Títol activitat: Visita a RDM, pel grup terapèutic i gestió de l'article a Soft Secrets.
Data: 2014.04.28
Resum: La redacció d'un article del diari Soft Secrets, en el qual es parles d'una associació
federada fa que des del grup de representació s'intercedeixi perquè la informació que
aparegui sigui el més contextualitzada possible i compti amb l'aprovació de totes les parts
participants.
Títol activitat: Atenció a diferents mitjans de comunicació
Data: abril
Resum: Atenció a diversos mitjans de comunicació. El mes destacat aquest mes és una
entrevista 420weedTV. Entrevista realitzada per Jaume Xaus, en la qual es va exposar
l'alternativa que suposa l'afiliació a la federació per comptar amb la màxima representativitat
del sector a les negociacions que s'estan realitzant amb els representants polítics.
Títol activitat: atenció telefònica i presencial
Data: abril
Resum: Aquest mes és va atendre a diferents associacions, empreses i advocats per telèfon
i amb reunions personals. L'atenció telefònica a les associacions federades en una prioritat
per al grup de representació, per orientar i donar resposta amb la màxima efectivitat
possible.

Juny
Títol activitat: Col·laboració en l'estudi de Vendula belackova
Data: 06/2014
Resum: Ens reunim amb Vendula i les associacions que acojerían l'estudi, per estudiar, quan
es realitzaria l'estudi i en quines condicions.
Títol activitat: Visita a Mar & Dala
Data: 2014.06.04
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Resum: Vam Tenir l'OPORTUNITAT de visitar Mar & Dala, associació federada, a la qual vam
tenyir una agraadable acollida per Carlos, Sergio i uns quants socis a la seva seu social.

Títol activitat: Visita Blow
Data: 04/06/2014
Resum : Vam anar a l'associació federada Blow, on ens van atendre molt amablement, un
concepte obert i dinàmic d'associació on la diversió i el bon rotllo estan assegurats.
Títol activitat: Presentació 'Catalunya Social' - Drets Humans i polítiques de drogues: noves
propostes de regulació''
Data: 10/06/2014
Resum: Vam assistir a la presentació d'un llibre per part de Josep Rovira. Benestar i
desenvolupament, sobre els diferents models de regulació. La segona hora va ser un intens
debat sobre les polítiques de drogues als últims anys i com afrontar el debat de la regulació
del cànnabis. Quan vam acabar vem disfrutar de la companyia dels ponents i dels assistents
al pati de l'Ateneu Barceloní, vam intercanviar informació en un ambient distès i agradable.

Títol activitat: Reunió Sara Jaurrieta, PSC Ajuntament BCN
Data: 2014.06.12

Pàgina

15

Resum: Visita oficial en què se'ns explica que el PSC vol que la moratòria de LLICÈNCIES
d'un any per a les Associacions cannàbiques, és transformi en un període de tres mesos i
AQUEST acabi AMB 1 Regulació clara sobre els activitats d ' aquestes Associacions a la ciutat
de Barcelona. Ens conviden a participar al Ple de l'Ajuntament del dia 18 de juny vol que la
moratòria de llicències d'un any de llicències a associacions cannàbiques, es transformi en un
període de tres mesos i que aquest acabi amb una regulació clara sobre les activitats de
aquestes associacions a la ciutat de Barcelona. Ens conviden a participar en el ple del dia 18
juny 2014 on es votarà. Reunió molt agradable a la qual assistim Patty, Jose A fora, Pep
Sans i Sara Jaurrieta

Títol activitat: Visita de BTV a la CatFAC
Data: 2014.06.13
Resum:
La "operació Sativa" a aixecat un gran enrenou mediàtic que ha arribat
especialment amb interès als mitjans de premsa locals, BarcelonaTV volia conèixer el
impressió CatFAC davant els recents tancaments d'associacions que s'han realitzat a
Barcelona.

Títol activitat: Assistència al Ple de Ajuntament de Barcelona.
Data: 2014.06.17
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Resum: Convidats pel PSC vam ser molt ben rebuts per tots els grups de l'ajuntament, a la
vegada convidem a representants de la FEDCAC perquè també estiguessin presents en
aquest moment històric. Per majoria absoluta s'instava el govern a presentar una regulació a
Barcelona de les associacions cannàbiques que arribarà al setembre.

Títol activitat: Participació en el "Grup de Treball sobre Drogodependències de l'Ajuntament
de Barcelona.
Data: 2014.06.19
Resum : Aquesta sessió del "Consell Municipal de Benestar Social, del Grup de Treball sobre
Drogodependències", es va basar en el resum del treball realitzat durant l'any, va ser molt
interessant assistir al resum, veure els companys i comptar amb l'assistència de la Sra.
Cristina Iniesta, delegada de Salut.

Juliol
Títol activitat: Formació en gestió d'Equips a Torre Jussana
Data: 7, 14 i 2014.07.17
Resum: Vam participar al curs de lideratge i gestió d'Equips impartit per Manel Güell, A
càrrec del CAB a Torre Jussana, on vam aprendre d'algunes Tècniques en AQUESTA Matèria
AMB una nova visió.
Títol activitat: Reunió de Junta Directiva FAC
Data: 2014.07.09
Resum:
La reunió va consistir en tractar, fonamentalment, tres temes: és van Fer
Aportacions a la Proposta de règim Intern de la FAC ia la Proposta de Regulació. És va
formalitzar el projecte de renovació de la pàgina web.
Títol activitat: Reunió al Parlament de Catalunya
Data: 2014.07.11
Resum: Va reunir AMB Tots els Partits polítics que tinença Representació al Parlament, con
excepcional del PP. AQUESTA reunir la va sol·licitin la FEDCAC per revisar l'Incompliment de
terminis per a la Regulació. Durant la reunió és va avaluar la situaciò Cannàbica català, en va
concretar el tancament d'associacions arrel de l'Operació Sativa. Els Partits que hi van
assistir van prometre, per unanimitat ia encara per consultar ALS SEUS Òrgans de decisió,
que el text sortiria al setembre.
Títol activitat: Presència a la 7a Copa Catalunya Grows
Data: 2014.07.13
Resum: Vam assistir junts AMB activisme a la Celebració 7a Copa Catalunya Grows, que
organitza el Gremi de Grows de Catalunya. El Grow La Pau és va endur 3 premis. És va Fer
germanor entre el moviment cannàbic.
Títol activitat: Reunió Federació Catalana de Drogodependències
Data: 2014.07.15
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Resum: la reunió va ser una preparació de la jornada que Organitzen AQUEST any, on la
temàtic va estar cànnabis i Regulació.

Títol activitat: Reunió AMB Martín Barriuso
Data: 2014.07.22
Resum: Vam estar Reunits per ANALITZAR la situació del moviment cannàbic espanyol i
Compartint informació per preparar-nos paper 2015. Reunió per a la preparació de la reunió
informal del TNI que se celebrés a Donostia el proper octubre. Es treballa en l'estructura de
la FAC i s'analitzen les recomanacions per aquesta de EusFAC, CatFAC i FAC-SUD.
Títol activitat: Junta Directiva FAC
Data: 2014.07.22
Resum: És va Treballar al projecte web de la FAC, és van Fer els Últimes Aportacions a la
Proposta de regulació d'la FAC i l'Regim Intern. És va posar data per la propera reunir
presencial, el 2014.09.11 a Irun.
Títol activitat: Presentació del Cañamo 200.
Data: 2014.07.23
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Resum: Presentació a Hemp Museum Barcelona de la publicació de "Cannabis auge i caiguda
d'una droga", Document del TNI Editat per més de 50 Col·lectius, entre ELLS la CatFAC, el
qual relata com va Començar la Prohibició, els Seves motivacions, la situació del cànnabis a
l'actualitat i a els Possibles escenaris de futur.

Títol activitat: Lliurament de premis I Torneig de Futbol de la CatFAC
Data: 2014.07.26
Resum: Participem i realitzem el lliurament de premis en aquest divertit Dissabte del torneig
de futbol de la CatFAC.
Títol activitat: Presència a Ganjautors
Participem al festival Ganjautors, interessant iniciativa que organitza Acció Cannàbica
d'Igualada.
Data: 2014.07.26
Resum: Vam assistir al primer torneig de futrbol de la CatFAC celebrat a Esplugues de
Llobregat, en el qual van participar els Associacions federades. Va estar una jornada festiva,
on és van realitzar diversos Partits pel matí i per la tarda. Des Representació vam Fer
l'entrega de premis de l'Esdeveniment.

Agost
Títol activitat: Reunió Junta Directiva FAC
Tipus: Reunió.
Data: 06/08/2014
Resum: Es treballa sobre l'estructura de la FAC, on es proposen diverses opcions i
recomanacions per part de les federacions territorial EusFAC, CatFAC i FAC-SUR.
Títol activitat: Auditoria ACCURLT
Tipus: Auditoria
Data: 06/08/2014
Resum : Ens vam desplaçar a Sentmenat junt amb activisme per realitzar l'auditoria de
l'associació ACCURLT, on ens van atendre el Xavi i el Ramiro, aquesta va durar dues hores.
Títol activitat: Presència a diferents mitjans de comunicación
Tipus: Mitjans de comunicació
Data: juliol - agost
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Resum (mínim 4: Durant aquests dos mesos hem tingut un intens treball de comunicació en
els mitjans, van haver-hi quatre situacions que van provocar-ho: el tancament de les
associacions de la FEDCAC, la presentació al Hemp Museum del número 200 de Cáñamo, el
cessament de les activitats de 49 associacions a la ciutat de Barcelona i la notícia de que es
regularia el cànnabis terapèutic a Catalunya. Les nostres intervencions van ser a diferents
mitjans de comunicació com per exemple 8tv notícies, ETB, la ràdio nacional alemanya, etc.

Setembre
Títol activitat: Reunió de la FCD (Federació Catalana de Drogodependències)
Data: 2014.09.09
Resum: Reunió per organitzar l'esdeveniment que es celebrarà el dia 22, debats i taules
rodones al voltant de la prevenció de riscos i la regulació del cànnabis. Es van decidir els
horaris i les persones que participaran en els debats.
Títol activitat: Assistència a la fira d'Irun.
Data: De l'11 al 14 de Setembre
Resum: Participació en nom de la CatFAC.
Títol activitat: Reunió entre CatFAC i FEDCAC
Data: 2014.09.15
Resum: Ens reunim amb la FEDCAC per compartir impressions després de la fira EXPOGROW, així com per analitzar els escenaris futurs en el nostre territori.
Títol activitat: Reunió informal, ABD, EC, CatFAC i Raquel Peyrauve, (ICEERS)
Data: 2014.09.17
Resum: La reunió ens va permetre conèixer millor la realitat a Uruguai, així com conèixer
millor l'actualitat antiprohibicionista mundial. I aprofundir en els nostres coneixements sobre
els processos participatius mundials i les persones clau.
Títol activitat: Reunió informal, Grup de Representació, Martín Barriuso i la PAUC
Data: 2014.09.19
Resum: Debatem quines eren les millors estratègies davant un possible canvi de lleis i
regulacions autonòmiques. On vam poder intercanviar impressions i unir uns punts bàsics
des d'on poder treballar en un canvi de lleis transversal.
Títol activitat: Estrena del documental Barcelonnábis
Data: 2014.09.19
Resum: Vam estar al Hemp Museum Barcelona en la presentació d'Andros i Raquel;
Barcelonnabis, una bona feina que aviat podrem veure tots. El documental recorre el
moviment estatal
Títol activitat: Visita a l'ajuntament de Gràcia.
Data: 2014.09.25
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Resum: En motiu de donar suport a l'associació Pachamama en una reunió amb tècnics de
l'ajuntament, Patricia Amiguet, Pachamama, José A fora, CatFAC. On es van resoldre dubtes
encara que no es van arribar a acords per escrit, ja que els problemes de llicències vénen de
l'ajuntament de Barcelona.

Títol activitat: Xerrada "El Treball educatiu amb joves Consumidors de Cànnabis"
Data: 2014.09.25
Resum: Presentem la xerrada d'una hora, "De la prohibició al futur, cànnabis" a l'edifici
"Salvany" del "departament de salut de la Generalitat de Catalunya", encarat a docents que
tracten amb joves que poden consumir cànnabis.

Octubre
Títol activitat: Visita al Club de Tastadors de Coll sa cabra. CTCC
Tipus: visites Associacions
Data: 2014.10.02
Resum: Vam visitar el CTCC, que és Troba a Vic, Nora Navarro, Jaume Xaus i Jose A fora,
acompanyats per Pierre i Jaume Prats. Un lloc Acollidor ple de Detalls que expliquin la
història del local i el moviment cannàbic Català. Bona Qualitat a costos per a l'soci Molt bons.
Títol activitat: La Trancada
Tipus: xerrada
Data: 2014.10.04
Resum: Molt agradable el lloc a Sant Pere de Ribes, un xerrada adreçada a persones joves
que participin dels casals autogestionats de Catalunya.Títol activitat: La Trancada Data:
04/10/2014

Pàgina

21

Resum: Molt agradable el lloc a Sant Pere de Ribes, una xerrada adreçada a persones joves
que participen dels casals autogestionats de Catalunya.

Títol activitat: Reunió Dpt de Salut i CatFAC
Data: 08/10/2014
Resum: Vam tenir una trobada amb Joan Colom que ens va explicar de manera informal
com seria el procés i els acords de la regulació catalana per a les associacions cannàbiques.
Títol activitat: Reunió al Parlament de Catalunya
Data: 15/10/2014
Resum: Reunió al Parlament de Catalunya amb Fedcac i els portaveus de tots els partits de
la comissió de salut del Parlament de Catalunya. En aquesta no es discuteixen punts concrets
de la PR. Ja que entenem que es millor aprofitar l'actual consens polític per tirar endavant
aquesta PR i continuar treballant en el futur amb el compromís de tots els assistents a la
reunió.

Títol activitat: Ponència a la X jornada de la Federació Catalana Drogodependències.
Data: 22/10/2014
Resum: La FCD aglutina mes de 4000 entitats relacionades amb el món de les drogues.
Aquesta jornada ha anat centrada en la regulació del cànnabis i les associacions, com a nous
agents de prevenció de riscos. S'anuncia que des del Dpt. de Salut s'impulsarà un progrma
de cursos per als professionals de les associacions, segurament dirigit per Energy Control.
Títol activitat: Reunió amb Joan Colom.
Data: 22/10/2014
Resum: En aquesta es discuteixen alguns aspectes de la PR del Parlament de Catalunya.
Títol activitat: Reunió a Pachamama amb diputats d'ERC i ICV i diversos membres de la
CT de la CatFAC.
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Catalunya que es volias aprovar. Es van destacar alguns aspectes relacionats amb la
mateixa, com per exemple
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Data: 22/10/2014

Títol activitat: Mitjans de comunicació
Tipus: Atenció a mitjans de comunicació
Data: octubre
Resum: Amb la col·laboració de comunicació, la CatFAC ha tingut presència durant el mes
d'octubre en diversos mitjans de comunicació i en diversos països. Com per exemple: TV3,
Alemanya, Xile, Colòmbia, etc.
Títol activitat: Debat informal TNI/FAC en Donostia.
Tipus: Debat
Data: 23,24 y 25
Resum: Trobada al immillorable enquadrament de la ciutat de Donostia, vam ser rebuts a la
sala de plens de l'ajuntament de dijous, i els debats es van celebrar al Palau de Miramar. Els
assistents van ser experts mundials, polítics de l'estat espanyol, activistes Cannabics de
diferents països i tècnics de renom en la reducció de riscos.

Novembre
Tipus:d’activitat: Visita Mar Verd a Girona
Data de celebració: 5/11
Resum: Vam estar reunits amb el president de Mar Verd, que ens va explicar en quina
situació es troba la seva associació internament. Així mateix ens vam posar al dia al voltant
dels inconvenients de la possible regulació de llicències a la ciutat de Girona, els seus majors
inquietuds són les distàncies i l'anul·lació de possibles noves associacions.
Tipus:d’activitat: Assistència Comissió Salut del Parlament de Catalunya.
Data de celebració: 06/11
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Resum: La Comissió de Salut presenta la PR del Departament de Salut signada per tots els
partits excepte PP Tipo actividad: Apoyo en los juzgados a las declaraciones de Acció
Cannábica de Igualada Fecha de celebración: 11/11

Títol activitat: Roda de premsa CatFAC al Hemp Museum
Data de celebració: 07/11
Resum: La CatFAC organitza una roda de premsa per donar el seu punt de vista sobre la PR
que presenta la Comissió de Salut. Aquesta s'organitza des comunicació i els ponents són
José A. Patricia A. i Jaume X. Es fa una anàlisi a la PR i s'aplaudeix el treball de la Comissió,
també s'expliquen les nostres preocupacions al respecte com les distàncies etc.
Títol activitat: Suport als jutjats a les declaracions d'Acció Cannàbica d'Igualada
Data de celebració: 11/11
Resum: Assistim recolzant en les declaracions d'Acció Cannàbica pel cas del "Cobert", quatre
activistes encausats per un cultiu que només era una petita part del consum dels seus socis.
Títol activitat: Participació en l'estudi de Igenus.
Data de celebració: 27/11
Resum: David Pere, de la fundació Igenus, lidera aquest estudi socioeconòmic en què es
pretén analitzar que possibles conseqüències tindria una possible regulació del cànnabis a
l'estat espanyol.

Títol activitat: Reunió presencial JD FAC Madrid
Data de celebració: 21/11
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Resum: Es prepara l'AGE del dia següent, es consensua el full de ruta de la FAC fins a la
AGO de Març.

Títol activitat: Assistència al plenari del "Consell Municipal de Benestar Social"
Data de celebració: 26/11
Resum: El plenari del CMBS de Barcelona es va celebrar a la Sala Moragues (El Born Centre
Cultural), assistim donant suport al grup de Drogodependències en el qual participem
activament. El nostre grup que coordina Oriol Romaní, va fer una menció a la urgència
d'abordar la regulació dels CSC basant-se en criteris tècnics i realistes.
Títol activitat: Reforç a ACC420 a una reunió amb l'Ajuntament de Sant Joan.
Data de celebració: 27/11
Resum: Es va acompanyant els representants ACC420 en una reunió amb l'ajuntament de
Sant Joan, la Diputació de Barcelona i representants de les entitats de Sant Joan. En aquesta
es discuteixen qüestiones pròpies de Sant Joan com la falta de participació social en les
entitats, la manca de comunicació entre entitats, etc.
Títol activitat: Assistència a totes les reunions setmanals per skype de la JD de la FAC.
Resum: S'han estat treballant molt dur tres documents que creiem necessaris per al canvi a
una nova FAC. Estatuts, RRI, CBP. També es preparen tots els detalls per a la reunió
presencial i AGE del 21 i 22 de Novembre entre d'altres.
Títol activitat: Atenció als mitjans de comunicació.
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Resum: Entre els de Novembre estan TVE, 8 TV, etc.

Finances
Objectius previstos per al 2014
-

Complir amb el pressupost establert per a 2014.

Inviable, el pressupost per el 2014 preveia una sèrie d'ingressos molt per sobre dels que han
estat realment. El projecte econòmic que apareix al projecte 2014 preveu unes despeses
d'11020€ al mes. Parlava d'un estat ideal però lluny de les possibilitats reals.
- Revisions del pressupost per incloure una comissió d'auditoria professionalitzada o externa.
No s'ha fet cap revisió del pressupost en aquest sentit, si que apareixia al projecte econòmic
però no era viable de cap de les maneres.
- Acabar amb el deute federatiu.
El deute federatiu s'ha reduït de 9905€ de deute antic i -4215.64€ de saldo real al tancament
del mes d'abril fins a 7138.32€ de deute antic i -542.87€ de saldo real a
tancament de
l’any. Per tan, hem recuperat 6439.45€.
- Continuar la professionalització de la federació.
Durant el 2014, s'ha afegit la plaça remunerada de la gestió del peritatge, tot i que aquesta
plaça ha estat coberta majoritàriament per les associacions que feien el peritatge.
Com s’organitzarà el grup el 2014
Probablement s'estableixin 2 assemblees especifiques per a tresoreria, per tal de debatre els
objectius 2014, convertint-los en projectes reals.
Es projecten les assemblees de finances per a maig i setembre de 2014.
S’han efectuat 3 assemblees, al maig, al juliol i al desembre.
Eines de comunicació del grup
via mail (financescatfac@gmail.com + el mail de cada tresorer), es valorarà la creació d'un
googlegroups.
El googlegroup està creat i funcionant.
Com farà les reunions internes
En assemblea extraordinària de finances.
Així s'ha fet.
Amb qui preveu fer reunions externes
Amb empreses del sector cannàbic o empreses de jardineria interessades en establir
convenis de col·laboració.
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No s'ha fet cap reunió amb cap empresa.

Quins projectes es marca pel 2014
- Aconseguir el pressupost per la professionalització de la federació en concret la comissió
d'auditoria.
No s'ha avançat gens en aquest sentit. Les auditories no han comptat amb cap partida de
diners i les despeses s’han cobert amb donacions de les persones que han fet les auditories.

Resum activitats
Gener
Títol activitat: informe d’estat de comptes.
Tipus: administrativa.
Data: final de mes.
Resum:
s’ha elaborat l’informe de l’estat de comptes per presentar-lo a la següent
assemblea.
Títol activitat: transferències i pagaments.
Tipus: administrativa.
Data: final de mes.
Resum: s’han efectuat les transferències i els pagaments que havia de fer la federació.

Febrer
Títol activitat: informe d’estat de comptes.
Tipus: administrativa.
Data: final de mes.
Resum:
s’ha elaborat l’informe de l’estat de comptes per presentar-lo a la següent
assemblea.
Títol activitat: transferències i pagaments.
Tipus: administrativa.
Data: final de mes.
Resum: s’han efectuat les transferències i els pagaments que havia de fer la federació.

Març
Títol activitat: informe d’estat de comptes.
Tipus: administrativa.
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Data: final de mes.

Títol activitat: transferències i pagaments.
Tipus: administrativa.
Data: final de mes.
Resum: s’han efectuat les transferències i els pagaments que havia de fer la federació.

Abril
Títol activitat: informe d’estat de comptes.
Tipus: administrativa.
Data: final de mes.
Resum:
s’ha elaborat l’informe de l’estat de comptes per presentar-lo a la següent
assemblea.
Títol activitat: transferències i pagaments.
Tipus: administrativa.
Data: final de mes.
Resum: s’han efectuat les transferències i els pagaments que havia de fer la federació.
Títol activitat: actualització de l’arxiu de finances de la CatFAC.
Tipus: administrativa.
Data: tot el mes.
Resum: s’ha anat introduint les dades dels ingressos i les despeses a l’arxiu i s’ha efectuat
un seguiment de l’activitat econòmica de la federació.

Maig
Títol activitat: informe d’estat de comptes.
Tipus: administrativa.
Data: final de mes.
Resum:
s’ha elaborat l’informe de l’estat de comptes per presentar-lo a la següent
assemblea.
Títol activitat: transferències i pagaments.
Tipus: administrativa.
Data: final de mes.
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Resum: s’han efectuat les transferències i els pagaments que havia de fer la federació.

Títol activitat: actualització de l’arxiu de finances de la CatFAC.
Tipus: administrativa.
Data: tot el mes.
Resum: s’ha anat introduint les dades dels ingressos i les despeses a l’arxiu i s’ha efectuat
un seguiment de l’activitat econòmica de la federació.
Títol activitat: assemblea grup de finances.
Tipus: assemblea.
Data: 22/05/2014.
Resum: Reunió del grup de finances a Nou9vilannabis per tractar els temes: comunicació
entre tresoreries, d'on es va decidir fer un formulari per notificar el numero de socis que té
cada associació i els seus tipus, optimització de recursos, reducció de despeses, i intentar
trobar un sistema per conèixer realment totes les despeses de la CatFAC.

Juny
Títol activitat: informe d’estat de comptes.
Tipus: administrativa.
Data: final de mes.
Resum:
s’ha elaborat l’informe de l’estat de comptes per presentar-lo a la següent
assemblea.
Títol activitat: transferències i pagaments.
Tipus: administrativa.
Data: final de mes.
Resum: s’han efectuat les transferències i els pagaments que havia de fer la federació.
Títol activitat: actualització de l’arxiu de finances de la CatFAC.
Tipus: administrativa.
Data: tot el mes.
Resum: s’ha anat introduint les dades dels ingressos i les despeses a l’arxiu i s’ha efectuat
un seguiment de l’activitat econòmica de la federació.
Títol activitat: reunió amb la coordinadora de l’EST.
Tipus: reunió.
Data: 26/06/2014.
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Resum: reunió amb la Marta per ordenar la gestió econòmica de l'equip de servei terapèutic
de la federació.

Juliol
Títol activitat: informe d’estat de comptes.
Tipus: administrativa.
Data: final de mes.
Resum:
s’ha elaborat l’informe de l’estat de comptes per presentar-lo a la següent
assemblea.
Títol activitat: transferències i pagaments.
Tipus: administrativa.
Data: final de mes.
Resum: s’han efectuat les transferències i els pagaments que havia de fer la federació.
Títol activitat: actualització de l’arxiu de finances de la CatFAC.
Tipus: administrativa.
Data: tot el mes.
Resum: s’ha anat introduint les dades dels ingressos i les despeses a l’arxiu i s’ha efectuat
un seguiment de l’activitat econòmica de la federació.
Títol activitat: assemblea grup de finances.
Tipus: assemblea.
Data: 22/07/2014.
Resum: S'efectua la reunió programada del grup de finances de la CatFAC a Torre Jussana
per anar millorant la comunicació entre tresoreries (CatFAC-Associacions) i els projectes de
finançament alternatiu.

Agost
Títol activitat: informe d’estat de comptes.
Tipus: administrativa.
Data: final de mes.
Resum:
s’ha elaborat l’informe de l’estat de comptes per presentar-lo a la següent
assemblea.
Títol activitat: transferències i pagaments.
Tipus: administrativa.
Data: final de mes.
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Resum: s’han efectuat les transferències i els pagaments que havia de fer la federació.

Títol activitat: actualització de l’arxiu de finances de la CatFAC.
Tipus: administrativa.
Data: tot el mes.
Resum: s’ha anat introduint les dades dels ingressos i les despeses a l’arxiu i s’ha efectuat
un seguiment de l’activitat econòmica de la federació.
Títol activitat: reunió amb el tresorer de MACA.
Tipus: reunió.
Data: 05/08/2014.
Resum: Visita a en David de la MACA per parlar del deute que la CatFAC te amb ells i la
gestió del traspàs del telèfon que fa servir l'EST de la federació.

Setembre
Títol activitat: informe d’estat de comptes.
Tipus: administrativa.
Data: final de mes.
Resum:
s’ha elaborat l’informe de l’estat de comptes per presentar-lo a la següent
assemblea.
Títol activitat: transferències i pagaments.
Tipus: administrativa.
Data: final de mes.
Resum: s’han efectuat les transferències i els pagaments que havia de fer la federació.
Títol activitat: actualització de l’arxiu de finances de la CatFAC.
Tipus: administrativa.
Data: tot el mes.
Resum: s’ha anat introduint les dades dels ingressos i les despeses a l’arxiu i s’ha efectuat
un seguiment de l’activitat econòmica de la federació.

Octubre
Títol activitat: informe d’estat de comptes.
Tipus: administrativa.
Data: final de mes.
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Resum:
s’ha elaborat l’informe de l’estat de comptes per presentar-lo a la següent
assemblea.

Títol activitat: transferències i pagaments.
Tipus: administrativa.
Data: final de mes.
Resum: s’han efectuat les transferències i els pagaments que havia de fer la federació.
Títol activitat: actualització de l’arxiu de finances de la CatFAC.
Tipus: administrativa.
Data: tot el mes.
Resum: s’ha anat introduint les dades dels ingressos i les despeses a l’arxiu i s’ha efectuat
un seguiment de l’activitat econòmica de la federació.
Títol activitat: reunió amb el tresorer d’AVCC.
Tipus: reunió.
Data: 28/10/2014.
Resum: Visita a l'Albert de Vallparadis per tractar temes d'una consulta que va fer.

Novembre
Títol activitat: informe d’estat de comptes.
Tipus: administrativa.
Data: final de mes.
Resum:
s’ha elaborat l’informe de l’estat de comptes per presentar-lo a la següent
assemblea.
Títol activitat: transferències i pagaments.
Tipus: administrativa.
Data: final de mes.
Resum: s’han efectuat les transferències i els pagaments que havia de fer la federació.
Títol activitat: actualització de l’arxiu de finances de la CatFAC.
Tipus: administrativa.
Data: tot el mes.
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Resum: s’ha anat introduint les dades dels ingressos i les despeses a l’arxiu i s’ha efectuat
un seguiment de l’activitat econòmica de la federació.

Desembre
Títol activitat: informe d’estat de comptes.
Tipus: administrativa.
Data: final de mes.
Resum:
s’ha elaborat l’informe de l’estat de comptes per presentar-lo a la següent
assemblea.
Títol activitat: transferències i pagaments.
Tipus: administrativa.
Data: final de mes.
Resum: s’han efectuat les transferències i els pagaments que havia de fer la federació.
Títol activitat: actualització de l’arxiu de finances de la CatFAC.
Tipus: administrativa.
Data: tot el mes.
Resum: s’ha anat introduint les dades dels ingressos i les despeses a l’arxiu i s’ha efectuat
un seguiment de l’activitat econòmica de la federació.
Títol activitat: assemblea grup de finances.
Tipus: assemblea.
Data: 02/12/2014.
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Resum: S'efectua la reunió programada del grup de finances de la CatFAC a Torre Jussana
per discutir la proposta dels pressuposts pel 2015 i el projecte del grup pel 2015.

Auditories
Objectius Assolits el 2014
El principal objectiu del Grup d’Auditories era bàsicament, la seva pròpia creació. La meta
inicial era la d’establir un marc, un funcionament, un ideari... per poder tenir un autocontrol,
una autoavaluació i una idea real (a l’hora general i particular), sobre el compliment del Codi
de Bones Pràctiques de la CatFAC.
Un objectiu que també s’ha assolit és el d’oferir la possibilitat de millorar la gestió interna de
cada associació perquè el seu funcionament s’ajusti al CBP i respecti el reglament de la
CatFAC.
Durant aquest 2014, s’ha aconseguit establir unes bases estables per poder passar a una
segona fase, més ambiciosa... l’objectiu principal del 2015 serà: la “professionalització” del
Grup, de tot el seu ideari i funcionament. Per poder assolir poc a poc, una meta més
ambiciosa, que és la d’optimitzar les Auditories de tal forma, que tant internament con
externament , es doni una imatge real de seriositat i rigor. Entre tots/es hem d’aconseguir la
màxima cohesió i homogeneïtzació possible; tot/es hem de funcionar com a federació, hem
de treballar junts i de forma similar, per enfortir-nos i també enfortir a la CatFAC.
Per arribar a complir aquests objectius, necessitem fer els següents passos:
Establir un calendari òptim de les auditories a les associacions federades.
Enquesta auditora.
Auditories a les associacions en procés d'adhesió.
Millorar el Règim Intern i el Codi de Bones Pràctiques: Esmenes
Ajudar en la formació específica.
Sistema de classificació i qualificació de les associacions segons el grau de compliment del
C.B.P.
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Autogestió financera.

Resum activitats
Juny
Títol activitat: Elecció Coordinador/a Grup Auditories de la CatFAC.
Tipus: Assemblea General Data: 05/06/2014
Resum: Inici del projecte del Grup d’Auditories. Oficialització a través de les votacions de les
diferents associacions a l’Assemblea General, del coordinador.
Títol activitat: METODOLOGIA SISTEMA D’AUDITORIES
Tipus: Treball intern - oficina.
Data: Juny 2014
Resum: Primera elaboració de la praxis i/o funcionament del Grup d’Auditories. Començant
per una proposta embrionària, per trobar el mètode òptim per poder auditar-nos. Aquesta
proposta es basava en tres pilars fonamentals:
Enquesta anual (anàlisis de compliment del codi de bones pràctiques).
Visita in situ a les associacions (control dels sis llibres de registre).
Compliment sense excepcions de les sancions.
Títol activitat: Calendari Juny - Desembre 2014
Tipus: Treball intern - oficina.
Data: Juny 2014
Resum: Confecció i presentació del full de ruta i calendari del segon semestre de 2014.
Encara que com és obvi, hi ha hagut diferents canvis en el calendari, degut a la complexitat
a l’hora de coordinar auditors i auditats, visites a les seus, confecció dels informes... S’ha
seguit un fil conductor necessari per organitzar i optimitzar totes les feines derivades del
projecte.

Juliol
Títol activitat: Proposta i acceptació de la Guia Auditora i de l’Enquesta de la visita in situ.
Tipus: Treball intern - oficina.
Data: Juliol 2014

Tipus: Treball intern – oficina / Comissió Tècnica.
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Resum: Durant la primera quinzena de Juliol, es va treballar, ultimar i aprovar la primera
versió de la Guia, que utilitzaran les companyes i companys auditors per aplicar i
desenvolupar la pròpia auditoria. Juntament amb l’enquesta que realitzaran quan visitin la
seu de cada associació. Ambdós documents tenien i tenen un caràcter dinàmic, ja que a
mida de que el Grup va adquirint experiència, es poden detectar carències, necessitats... de
forma que s’han realitzat canvis (quan s’han estimat oportuns), per tal d’optimitzar,
simplificar i/o millorar aquests documents, ajustant-los a una millor execució.

Data: Juliol 2014
Resum: S’ha conformat el grup de treball del Grup, distribuint tasques i elaborant un
calendari per començar a materialitzar els objectius. Els voluntaris que inicialment en formen
part són: Marta i Ana (MACA), Eric (ACUC), Patty (Pachamama), Akan (ACCAAT), Xavi i
Ramiro (ACCURLT).
Títol activitat: Inici de les auditories.
Tipus: Comissió Tècnica / Visita auditora.
Data: Juliol 2014
Resum: Es va decidir començar les auditories per aquelles associacions que formen part de
la Comissió Tècnica de la CatFAC; el motius: creiem que es necessitava un període de prova
per avaluar les eines creades; perquè la implicació d’aquestes associacions a la federació
facilita el contacte i distribució de tasques inicials; i la participació de les mateixes va fer que
els auditors/es disposessin d’un cert temps per conèixer i familiaritzar-se amb la guia i
enquesta auditora per evitar errades i pèrdua de temps quan s’auditessin la resta
d’associacions.
Per facilitar i vitalitzar el període inicial, es va decidir formar un equip de dues persones a
l’hora d’auditar, per reforçar l’aprenentatge i per observar com es pot millorar el procés
auditor (un/a observador/a i una persona que recopila les dades).
Auditories:
29/07/2014 - ACCAAT - Eric i Ana
31/07/2014 - ACUC - Ana i Marta

Agost
Títol activitat: Continuació auditories.
Tipus: Visita auditora.
Data: primera quinzena Agost 2014
05/08/2014 - PACHAMAMA - Eric i Xavi
07/08/2014- - ACCURLT - Jose i Ana
Títol activitat: Modificació, correcció i
optimització de la guia auditora.
Tipus: Treball intern - oficina.
Data: Agost 2014
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Resum:
Durant el mes d’Agost, es van realitzar tasques de modificació, correcció i
optimització de la Guia Auditora, el document que es basa la CatFAC alhora de realitzar les
Auditories. Amb l’experiència de realitzar quatre auditories, es van detectar errors,
repeticions de preguntes... Per tant, es va adequar l’esmentada guia per fer-la més eficient,
eficaç i fàcil per tothom, pel que audita i pel qui és auditat.

Setembre
Títol activitat: Continuació auditories.
Tipus: Visita auditora.
Data: segona quinzena Setembre 2014
28/09/2014 - ACCIÓ CANNÀBICA - Ramiro i Patty
Títol activitat: Modificació, correcció i optimització de la guia auditora.
Tipus: Treball intern - oficina.
Data: Setembre 2014
Resum: Durant el mes de Setembre, donat el dinamisme i la poca experiència del Grup
d’Auditories, es van continuar desenvolupant les tasques de modificació, correcció i
optimització de la Guia Auditora; creació de la versió “4.0”.
Aquestes tasques també ens van i ens estat permeten detectar errors i incongruències del
Codi de Bones Pràctiques, per més endavant, crear un informe per demanar canvis al CBP de
la CatFAC.

Octubre
Títol activitat: Continuació auditories.
Tipus: Visita auditora.
Data: Octubre 2014
03/10/2014 - LA MACA - Patty i Ramiro
07/10/2014 - CANNAMITCH - Xavi i Ramiro
10/10/2014 - MAR&DALA - Marta i Akan
14/10/2014 - LA MARI SIN FRONTERAS - Ana i Eric
14/10/2014 - SUCS - Ana i Eric
15/10/2014 - AVAC - Xavi i Ramiro
17/10/2014 - ASS 4.20 - Patty i Akan
17/10/2014 - GREEN HOUSE CLUB

- Patty i Akan

17/10/2014 - AUC SURYA - Patty i Akan
24/10/2014 - KAYA - Ana i Eric
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28/10/2014 - AVCC - Ana i Ramiro

Títol activitat: Modificació, correcció i optimització de la guia auditora.
Tipus: Treball intern - oficina.
Data: Octubre 2014
Resum: Durant el mes d’ Octubre, es van repetir les tasques de modificació, correcció i
optimització de la Guia Auditora, creant-se la versió “5.0” del document. També van tornar a
permetre detectar errors i incongruències del Codi de Bones Pràctiques, per ajudar a crear
un informe per demanar canvis al CBP de la CatFAC.
Títol activitat: Definició i elaboració del document resultat de les auditories: “Informe
Auditor”.
Tipus: Treball intern - oficina.
Data: segona quinzena Octubre 2014
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Resum: Durant la segona quinzena del mes d’ Octubre, es van iniciar les feines per realitzar
l’esbós del document “Informe Auditor”. El document que rebrà cada associació i el resultat
final de tot el procés de l’auditoria, on es podrà veure el grau de compliment del CBP.

Novembre
Títol activitat: Continuació auditories.
Tipus: Visita auditora.
Data: Novembre 2014
06/11/2014 - ASOMA - Patty i Ramiro
19/11/2014 - ATIC SITGES - Ana i Eric
25/11/2014 - GREENAGE - Patty i Ramiro
28/11/2014 - NOU VILANNABIS - Xavi i Ramiro
28/11/2014 - BASTHET - Ana i Eric
Títol activitat: Modificació, correcció i optimització de la guia auditora.
Tipus: Treball intern - oficina.
Data: Novembre 2014
Resum: Durant el mes de Novembre, es van tornar a repetir les tasques de modificació,
correcció i optimització de la Guia Auditora, creant-se la versió “6.0” del document. També
van tornar a permetre detectar errors i incongruències del Codi de Bones Pràctiques, per
ajudar a crear un informe per demanar canvis al CBP de la CatFAC.
Títol activitat: Elaboració del document resultat de les auditories: “Informe Auditor”.
Tipus: Treball intern – oficina / Comissió Tècnica.
Data: Novembre 2014
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Resum:
Es va confeccionar i acceptar la proposta del document “Informe Auditor”.
Conseqüentment, es van començar els informes auditors personalitzats per cada associació,
per poder veure el grau de compliment del CBP.

Desembre
Títol activitat: Continuació auditories.
Tipus: Visita auditora.
Data: Desembre 2014
11/12/2014 - BLOW - Patty i Ramiro
18/12/2014 - CCCT - Patty i Ramiro
Títol activitat: Modificació, correcció i optimització de la guia auditora.
Tipus: Treball intern - oficina.
Data: Desembre 2014
Resum: En la primera quinzena del mes de Desembre, es va continuar optimitzant i
ampliant la versió “6.0” de la Guia Auditora. La que es proposarà hauria de ser la base per
les auditories del pròxim any 2015.
Títol activitat: Elaboració dels Informes Auditors.
Tipus: Treball intern - oficina / Comissió Tècnica.
Data: Desembre 2014
Resum: Continuació de les feines de creació dels informes auditors personalitzats per cada
associació, per poder veure el grau de compliment del CBP.
Títol activitat: Elaboració del Calendari 2015.
Tipus: Treball intern - oficina / Comissió Tècnica.
Data: Desembre 2014
Resum: Proposta de calendari dels dos primers mesos de 2015, per poder tancar l’exercici
2014 i finalitzar amb les tasques pendents, com per exemple: visitar AECGAR, RDM, Mar
Verd i Cannavip; confecció de tots els informes auditors, memòria 2014...
Títol activitat: Elaboració del Projecte 2015.
Tipus: Treball intern - oficina / Comissió Tècnica.
Data: Desembre 2014
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Resum: Proposta de Projecte 2015. L’objectiu principal en el 2015 del Grup d’Auditories és
trobar i acostar-se a la “professionalització”, de tot el seu ideari i funcionament. Per poder
assolir poc a poc, una meta més ambiciosa, que és la d’optimitzar les Auditories de tal
forma, que tant internament con externament , es doni una imatge real de seriositat i rigor.

Comunicació
- Creació Grup de comunicació amb les associacions federades . La primera reunió es va
realitzar l’11 de febrer de 2014. Posteriorment s'estipularan els encarregats de cada secció i
mètodes de comunicació .
Associacions integrants del Grup: Basthet, AC Surya, Asoma, ACCAAT, GreenAge, RDM,
Pachamama, AECG, ACUC.
Reunió Grup Comunicació 11 de Febrer en ACUC
Reunió Grup Comunicació 29 de Maig en ACUC
Reunió Grup Comunicació 24 de Julio Green Age
Reunió Grup Comunicació 18 de Setembre Apunta BCN
Reunió Grup Comunicació 30 d'Octubre Torre Jussana
Reunió Grup Comunicació 28 de Novembre Basthet
Reunió grup Imatge i So 4 Desembre ACUC
Reunions Assessorar de comunicació i imatge:
19 Juny
15 Juliol
5 Agost
3 Setembre
- Creació d'un arxiu de notícies més efectiu i visual . L’objectiu és tenir-lo finalitzat entre els
mesos de febrer i març. Buscar responsable per crear un format de consulta més àgil i visual
per a les associacions .
El projecte va quedar paralitzat mancant la creació de la Nova Web de CatFAC, els treballs de
creació es van iniciar el mes de Novembre i esperem tenir-ho finalitzat per mitjans del 2015,
l'objectiu és crear una web amb tots els materials que es recullen en l'actualitat en
l'Hemeroteca, classificats per mesos, amb una imatge que il·lustri la notícia. En l'actualitat
aquest informació es pot consultar a la Web de CatFAC apartat Hemeroteca.
- Imatge i suport a la comissió d'activisme en la creació de campanyes . Coordinació amb la
comissió d’Activisme per a la difusió dels projectes i accions que aquesta realitza durant
l'any.
S'ha donat suport a el grup d'activisme amb la creació d'imatges de campana per Spannabis
2014, Marxa mundial Marihuana Madrid 2014, Copa CatFAC, les claus per a un bon
funcionament de les associacions, CatFAC, Fedcac. Raquel Peyraube: “regulació dins d'una
perspectiva de salut Pública” Energy Control, CatFAC.
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S'ha iniciat una comunicació activa amb Energy Control, Política de drogues, Federació
Catalana de Drogodependència, Fundació IGenus, Consell d'Associacions de Barcelona, Nau
Ivanow, Ai Laket, perifèrics, Tu Papel Importa, triagrama, Associación Bienestar y Desarrollo,
Hemp Museum Gallery, La otra realidad del Cannabis.
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- Millorar comunicació amb altres col·lectius socials mitjançant les xarxes 2.0. Buscar els
mecanismes afins per crear una comunicació àgil i eficient amb altres col·lectius .

- Creació Canal YouTube. La creació d'aquest Canal serà durant el primer trimestre de l'any,
per complementar de contingut i realitzar el llançament per al mes de setembre.
La creació del Canal es va iniciar el mes de Febrer, en l'actualitat s'està treballant per donarli contingut tant de pròpia edició com a vídeos d'interès. Aquesta plataforma neix amb la
intenció d'albergar els productes àudios visuals que es realitzin des de CatFAC i un canal
d'informació de documentals o entrevistes relacionades amb el Cànnabis.
- Imatge carnet terapèutic. Creació i llançament del carnet terapèutic , aquesta acció es
proposa per als mesos de febrer o març.
Es va realitzar un canvi d'imatge el certificat mèdic per adaptar-ho a la imatge corporativa de
CatFAC, la creació del Carnet àdhuc havent presentat diversos models, no es va portar a
realització per falta de finançament. El projecte queda suspès mentre l'organització no tingui
els suficients recursos per dur-ho a terme amb garanties.
- Web CatFAC. Solucionant tots els contratemps s'estipula el llançament definitiu de la web
per al primer trimestre de l'any .
Es va realitzar una canvi d'imatge a la web el mes de Març, sense ser el definitiu es va
realitzar un concurs mitjançant les associacions federades per als socis i sòcies de les
entitats, aquest concurs no va tenir cap aportació i es va passar a contactar amb un soci
d'ACUC per realitzar els canvis, realitzats aquests canvis contacto amb Sebas (dissenyador
Web) per implementar els continguts de la Web i adaptar-la a la imatge corporativa de
CatFAC. El llançament definitiu de la Web va ser el 6 de Novembre coincidint amb la
presentació al Parlament de la proposta de regulació dels associacions cannàbiques de
Catalunya.
- Nous tríptics. Un projecte que es realitzarà durant tot l'any i què el llançament definitiu es
realitzarà l'últim trimestre de l'any.
Aquesta nova edició dels tríptics no s'ha tirant endavant ja que no es compta amb
pressupost per a la realització de noves impressions, l'edició dels tríptics es va realitzar per a
Març com a material per la Spannabis, es realitzar-vos 400 exemplars. Des del grup de
comunicació es creu que un projecte amb tant treball se li pot treure més rendiment i
s'estableix que pel 2015 es realitzaran els canvis oportuns, però el disseny continuarà sent el
mateix.

Resum d’activitats
Xarxes socials:
Twitter: El mes de Gener s'havien publicat 1570 tweets, Seguíem a 190 usuaris i teníem 50
seguidors.
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A tancament d’any s’han publicat. 4906 tweets, seguim a 299 usuaris i tenim 1921
Seguidors.

Gràfic
Seguidores

Seguidores
Ubicació
Ciutats destacades
13%Barcelona Spain
10%Madrid

Spain

4%Valencia

Spain

4%Santiago

Xile
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Gènere

FaceBook: El mes de Gener s'havien publicat 230 estats , teníem 390 M’agrada, abast de les
Publicacions 700 usuàries.
A tancament d’any s’han publicat 1780 estats, tenim 1271 M’agrada, i l’abast (max) de les
Publicacions a sigut 17.836, 5 Maig.
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Abast Publicacions
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S’han realitzat 261 Publicacions , 22 Pròpies

Mitjans de Comunicació
Hem sortit a 143 Notícies, de les més destacades:
09/01/2014 TV3. El consum de cànnabis: conseqüències i aspectes legals
11/01/2014 8tv El negoci de la maria
14/01/2014 Catalunya Radio. Proliferació de les associacions de cànnabis
15/03/2014 TV3 El debat sobre els clubs de cànnabis a Catalunya
13/06/2014 BTV: La Federació d’Associacions Cannàbiques de Catalunya reivindica la
necessitat de regulació
27/07/2014 AFP: Cannabis clubs make Barcelona new Amsterdam
04/08/2014 RAC1: Parlem amb el portaveu dels clubs cannàbics (CatFAC)
14/08/2014 Forbes: Barcelona Closes Cannabis Clubs To Fight Its “Potheads Paradise”
Reputation
14/08/2014 Telegraph: Barcelona orders closure of a third of city’s 145 “cannabis clubs”
19/08/2014 Ozy: The European Joints Where Joints Are on the Menu
29/08/2014 La Sexta: Regular l’ús terapèutic del Cànnabis (01:25’15’’)
02/11/2014 El Tiempo: Barcelona, la nueva meca de la marihuana
03/11/2014 The Local: Barcelona to lift cannabis club age limit to 21
05/11/2014 Fokus Europa: La televisió publica Alemanya s’interessa per les associacions
Cannàbiques Catalanes. (Min 17:28)
07/11/2014 EuroPress: Clubs cannábicos instan a Interior a “ponerse las pilas” después de
que Salud los haya reconocido
07/11/2014 8Tv: Regulació de mínims per a les associacions cannàbiques

Revista Cañamo



Revista Yerba



Cannabis Magazine



Marihuana Television New



420 Weedtv



Documental Cannalunya



Documental Barcelonnabis



La Facultat de Comunicació Blanquerna



Students For Liberty Barcelona



Revista Jovent
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Hem col·laborat amb:

Reunions Premsa
Miguel Castejón, Barcelona Cannàbica. 14 Febrer
Clara Torrijos, Marihuana tv. 20 Abril
Tatiana Lopez, El Pais TV. 16 Setembre
Mario Martín, periodista del diari Ara.5 Octubre
Miquel, Documental Cannalunya. 10 Octubre
Amalia Torres, periodista de Chile 13 Octubre
Rosa Fernández, Societat Europa Press Catalunya 10 Novembre
Xosé F. Barge, Cànnabis Magazine. 24 Novembre
Pepa Rovira Espejo, Público en Cataluña. 30 Novembre
Jaume Ginestà, Documental per tv3. 24 Desembre
Roda de Premsa
El divendres 7 de novembre, vam realitzar una roda de premsa per explicar el nostre
posicionament sobre que el Govern de la Generalitat de Catalunya presentava a la Comissió
de Salut del Parlament els criteris que s’han acordat per regular l’activitat de les associacions
cannàbiques. La roda de premsa es va celebrar al Hash Marihuana Cáñamo & Hemp Museum
de Barcelona, els ponents van ser Jose Afuera, Jaume Xaus i Patty Amiguet que van aprofitar
la convocatòria per fer públic, que entenem que el moment que vivim és només l’inici.
Malgrat la satisfacció de veure com les institucions reconeixen la nostra realitat, segueixen
deixant el nostre dia a dia en la més absoluta inseguretat jurídica.
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Comptàvem amb la presencia de diversos mitjans de premsa i la repercussió mediàtica es va
fer visible amb els més de 10 articles que van aparèixer l’endemà, tant audiovisuals com
premsa escrita i digital.
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Imatge Campanyes
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Campanyes més destacades

Les associacions de persones usuàries de cànnabis volem participar.
Per una regulació per tothom, fes sentir la teva veu!
Per la defensa motius d’una regulació coordinada a nivell nacional i municipal. Entenem que
una no té sentit sense l’altra i per això des d’aquí instem a la Generalitat a fer un pas
endavant. Cal que criteris generals s’estableixin des del govern del país perquè sigui just i
coherent per a totes les associacions i persones consumidores.
Demanen ser-ne partíceps perquè entenem que la veu de les persones consumidores, així
com d’altres actors implicats, em de formar part del disseny de les polítiques públiques que
ens afecten. És per això que sol·licitàvem al Govern de la Generalitat i al de l’Ajuntament de
Barcelona, que iniciava el seu procés, que faci públic un calendari de reunions amb la
societat civil organitzada i així fer-nos partíceps d’aquests canals que de ben segur
enriquirant el diàleg i el treball conjunt.
Per tot això, ens posàvem a disposició de les administracions per tal de col·laborar i oferir el
coneixement que des de les persones consumidores i les associacions que representem hem
anat construint. Per aixos van crear una campanya anomenada #FemPinya on varant voler
fe present el recolzament social a la nostre proposta.
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La campanya va reculli el recolzament de mes de 280 inscrits, entre organitzacions y
simpatitzants a treves de la Pagina Web de CatFAC. Inici de la Campanya 16 de Juny. de
2014

#SomUsuaris

Fem una crida a totes les entitats que busquen alternatives a aquest sense sentit, amb la
intenció d’unir esforços per la lluita dels nostres drets com a persones usuàries. Com més
siguem, més ens escoltaran, ara és el moment d’unir-nos i lluitar per un canvi real.
És per aquest motiu que iniciem la Campanya #SomUsuaris que vol convertir-se en un
altaveu que reculli les opinions de la societat i de tots els grups que treballen en la cerca de
polítiques més justes i eficaces.
#SomUsuaris vol enriquir-se amb les vostres opinions, mitjançant la interacció entre l’opinió
pública que cada vegada està més formada i és més participativa. La campanya s’inicia a
través dels mitjans socials amb el Hashtag #SomUsuaris en el qual es recolliran totes les
vostres aportacions, creant l’oportunitat de congregar la força col•lectiva i les diferents
opinions en un model que ens representi a tots i totes.
Fes sentir la teva Veu i copeja el mur. Inici de la Campanya 26 de oct. de 2014
utilitzant el Hashtag #SomUsuaris hem arribat a mes de 11.000 Usuàries i usuaris, i fins la
realització d’aquesta memòria (la campanya encara continua activa) en rebut mes de 120
Fotografies.
L’inici de la Campanya es pronostica per el mes de Setembre.
La campanya es basa en tres potes.
1º Llançament Hashtag “#SomUsuari” conjuntament amb el vídeo i text explicatiu, que serà
inclòs a la web (setembre)
El Hashtag “#SomUsuari” serà utilitzat tan a twitter con Facebook (aqueta plataforma també
conta en aquet etiquetatge) amb la intenció que els usuaris ens facin arriba les seves
reflexions o opinions sobre el consum de Cànnabis.
Treballs a realitza per aquesta primera acció.
Creació de imatge de la campanya.
Enregistrament dels vídeos a les associacions que seguin interessades per participa.
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Document de drets de imatge per els participants.
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Creació de una cartell per les associacions, fen campanya associació per associació i que
arribi a tots els socis/as.

2º Implementació de la campanya en el enregistrament de Imatges de “presidiari”, es
decideix utilitza una imatge que sigui impacta’n i fàcil de realitza per els usuaris. (Octubre)
La imatge seleccionada (fig1) serà enviada per els usuaris a traves de Twitter, FaceBook o
correu electrònic. La Comissió farà el treball de edició y estandardització de la imatge per
penjar-la a les xarxes socials.
També es farà un enviament massiu per que les associacions facin aquesta acció amb els seu
Socis/as.
Es recolliran totes aquestes fotografies per crear con cloenda de la campanya un collage han
tots i totes els participants, que conformaren el Hashtag.
Documentació
Plantilles
Amb l’objectiu d’estandarditzar tota la documentació que sorgeix de les diferents activitats
que desenvolupen a la Federació, s’han creat plantilles per la realització de les actes
d'assemblea general i grups, plantilla de convocatòria, full de comunicats interns, i carta de
comunicació externa. Tots aquests documents estan dissenyats conforme el manual
d’identitat corporativa.
Dossier de premsa
El dossier de premsa és un document que conté tota la informació i dades d’una entitat: la
seva història, els fundadors, les estadístiques, imatge, dades de contacte…
El motiu pel qual s’elaborà es per a que els mitjans disposin de tota la informació de l’entitat
que puguin necessitar per tal de completar la informació donada en una nota de premsa, en
una roda de premsa o en una entrevista.
Aquest document el poden trobar a la pagina web en format PDF des de el mes de
Novembre.
Imatge corporativa de la Federació
La imatge ha d'integrar el concepte i estar relacionada amb el conjunt d'activitats que
desenvolupa l'organització i en relació amb els agents implicats associant una sèrie de valors
o de percepcions. Un conjunt de factors tangibles i intangibles s'uneixen per conformar una
bona imatge que determini l'apreciació que el públic objectiu tindrà de l'Organització.
Signatura Correu
S’han creat signatures per cada integrant dels grups que conformen la comissió tècnica amb
l’objectiu d'homogeneïtzar la imatge dels e-mails que s'envien des de cada grup de la
federació.
Power Point
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Des del mes de Juny es realitzà les exposicions del punts de l'Assemblea General mitjançant
el suport gràfic de Power Point, per fer més visual els punts i les dades que es transmeten
als Federats aconseguint una més àgil comprensió i valoració dels punts tractats.

Butlletí Informatiu
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Aquest és un mitjà de comunicació intern que té inici en el 2013 però que al llarg del 2014
hem mantingut fent-li algun canvi de disseny. S’han realitzat unes 32 notícies repartides
amb les 12 publicacions, cobrint des d'activitats lúdiques fins les participacions de l'equip
terapèutic

Territori
Objectius Previstos per al 2014
Creació d’eines de treball:
-Creació d’un Google Celendar , portar-lo al dia i creació de protocol d’implementació de
dades en el mateix
El Grup de territori no va crear un Google calendar específic. Al llarg de l' any 2014 s’ha
utilitzat el Calendari de la Comissió Tècnica per datar tots o gairebé tots els esdeveniments
al llarg de l’any. El fet de crear un calendari específic, tenia sentit en el moment en que
haguéssim sigut un grup mes nombrós per temes de comoditat i per dur el control sobre el
grup, però al ser en un inici d’any tres persones i al cap de dos mesos convertir-nos en un
grup de dos, no tenia gaire sentit.
-Creació de plantilles físiques per vistes de territori d’informació de les noves associacions i
creació d’un certificat de visites amb el segell de l’associació visitada o la firma de la persona
responsable.
Es va crear un formulari on line, però amb la pràctica ens vam donar compte que no recollia
les dades necessàries per a nosaltres. Després es va fer una plantilla de recollida de dades
en paper i finalment el que fèiem era recollir la informació en llibretes pròpies que desprès
traspassàvem a l'informe mensual.
El tema del certificat de visites amb segell segueix sent una idea de futur, ja que entenem
que en el moment en el que desenvolupem una carta de serveis aquest serà un dels que
territori oferirà. Es a dir donar-li un caire de seriositat a les nostres visites.
L’objectiu en aquest 2015 es ser molt mes rigorosos amb aquest assumpte i portar un
control de totes aquelles persones que visitem, i crear un arxiu físic que reculli totes les
impressions de les associacions que anem visitant per tal de poder portar control sobre
l’evolució de les mateixes des de que ens reunim per primer cop, fins que es federen.
-Creació d’un google groups pels components de la comissió.
Degut a que el grup es va reduir a dos persones, la creació del G.Groups no va ser
necessària, en el moment en el que el grup de territori augmenti, es crearà l’eina.
-Creació d’un document acreditatiu per a l’entrada dels pre-federats en les nostres
associacions (DNI + CONFIDENCIALITAT).
No s’ha creat, ja que realment aquest punt estava enfocat en un primer moment a les visites
de les associacions en procés de constitució que venien a les nostres seus, en alguns casos
ens havíem trobat que no es tornava a saber res d’ells o que la informació que se’ls hi
donava en ocasions podia ser sensible, o que veien el procés intern de l’associació (només
per socis/es) i doncs ens vam plantejar fer aquest document. En el moment en el que l'Eli
de Cannamitch va deixar el grup per motius de compatibilitat, també es va canviar el
sistema de funcionament i aquestes associacions embrionàries venien a Torre Jussana, un
espai neutre, on ja no es creava aquesta problemàtica.
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Ara bé, és un servei més que la federació podria oferir, que no està encara plantejat en el
projecte del 2014.

-Creació de FAQ’s per respostes immediates als e-mails.
No s’han creat FAQ’s tal i com s’entén el concepte, ja que no es només un projecte de
Territori, i ens va venir molt gran, ja que les FAQ’s no només engloben qüestions del grup,
sinó de totes les àrees de la Federació i es necessita la col·laboració de tots els grups. Per el
2015, és un objectiu de la Comissió Tècnica.
-Plantilla de resposta d’ e-mails de primer contacte. (Requeriment de dades bàsiques de
contacte i petició d’explicació breu de la seva situació actual).
S’han creat tres plantilles en dos idiomes, s’han anat rectificant en quant es detectava que
quelcom no era adient.
Email inicial per a associacions embrionàries en català i castellà.
Email inicial per a associacions constituïdes en català i castellà.
Email de relació dels advocats amics de la CatFAC.
En el moment de tancar places per federar-se es va crear una primera plantilla només per
les embrionàries, per tal d’informar-les de la situació a nivell administració, desprès ho vam
estendre a ambdues, ja que vam detectar que era necessari desenvolupar un nou sistema
d’adhesió que passés pel grup d’Auditories.
-Modificació segons necessitats de les noves associacions del document del Google drive.
És un Excel sobre el qual s’ha anat treballant, en el que detalla en quin estat es troba en tot
moment l’associació. Quina documentació té i un seguit d’informació.
Ara bé, de cara al 2015 s’ha de crear un sistema conjunt amb auditories per tal de portar un
control molt més acurat del seguiment de totes les associacions que es vulguin federar.
-Creació de tots els protocols que la Comissió consideri oportuns.
S’han creat dos protocols (adjunts a la memòria)
Protocol per a primeres visites a Torre Jussana i protocol de visites al territori, estan pensats
per assegurar la perdurabilitat del grup, independentment dels seus components.
-Creació d’ e-mail amb documentació bàsica de lectura per una associació pre-federada.


Guia de Clubs.



Llei d’Associacions.



Codi de Bones Pràctiques.

La documentació s’enviava mitjançant un enllaç al dropbox de la FAC (ja no existeix) i amb
el CdBP adjunt. No es va crear un email específic, ja que era duplicar e-mails. La conclusió es
que s’ha d'intentar donar el màxim d’informació en un primer email de contacte.
-Creació de 3 documents interns de guia d’assessorament:


Guió per visites a associacions en procés de constitució.

Possible carpeta explicativa.
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Resolució de problemàtiques.

Guió per visites a associacions acabades de constituir.


Guió per visites a associacions ja amb rodatge.

S’han creat els protocols d’atenció a les mateixes, d’una banda tenim que cada associació és
un món, i cada una té una problemàtica específica que s’ha de tractar d’una manera o una
altre, es pot establir un protocol d’atenció, però un guió en si, es voler controlar massa, era
un punt molt ambiciós.
El que si és una realitat es que donaríem una imatge molt mes seriosa, si a cada visita que
tinguéssim, se li dones ambdós tríptics i un USB de la CatFAC, amb tota la documentació
relativa i necessària per al desenvolupament de l’associació. S’anirien molt contents i
nosaltres quedaríem molt bé de cara a les visites.
-Elaboració d’informes mensuals de territori.
S’han elaborat tots els informes puntualment cada mes de l’any 2014.
-Creació de protocol d’acompanyament de les noves associacions pre-federades i federades
basat en el Codi de Bones pràctiques vigent de la CatFAC.
No s’ha creat, per que es part del projecte 2015, crear un nou sistema que impliqui a tots els
federats. Amb pràcticament només una persona al llarg del 2014 treballant en el grup, ha
estat molt difícil poder fer a tothom el seguiment i l’acompanyament que es mereix. S’ha
atès a tothom, però amb el nou projecte es podrà donar un acompanyament de qualitat i que
faci que tots ens impliquem més en la federació.
-Creació d’un pressupost per la Comissió Territorial.


Ens marquem, des de la Comissió, l’ objectiu d’assolir 100 visites territorials per
aquest any 2014.

Hi ha tres motius bàsics pels quals no s’ha assolit aquesta qüestió:
1)Cannamitch per motiu personals aliens al grup, va haver de deixar-ho per lo tant, tot el
gruix de les seves visites es va veure minvat.
2)A l’Abril, el responsable de grup va voler deixar-lo i per tal d'assegurar la seva continuïtat
la Patty va assumir les seves tasques. Ara bé, la conseqüència va ser que pràcticament
només aquesta feia les visites setmanals, desplaçant-se pel territori i a la mateixa Barcelona.
En conclusió al Maig era pràcticament nomes una persona la que visitava.
3)Al Juliol es va sol·licitar la re-estructuració de tasques però de seguida passat agost es van
tancar les entrades a noves associacions, per tal d'iniciar les auditories pròpies i unificar
criteris a dins de casa, abans de fer-la mes gran.
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Per aquests tres motius no hem pogut assolir aquesta xifra que al final ha sigut 47
associacions visitades al llarg del 2014.

Projectes pel 2014
- Memòria 2014 – 9/12/14 – Unificació de tots els informes mensuals i de tota la
documentació recaptada al llarg de l’any 2014 en un sol document. Assolirem aquest
projecte gràcies a l’ús dels protocols elaborats al llarg de l’any i establerts com a objectius
de la comissió. Les Accions concretes seran les reunions amb possibles federades potencials.
- Projecte 2015 – 9-12-14 – Creació d’un nou projecte que en comptes d’estar enfocat en la
professionalització de la comissió, estigui enfocat en la millora i creixement de la Federació
així com la consolidació de la mateixa. Assolirem aquest projecte basant-nos en els resultats
obtinguts en la memòria del 2014 i de les conclusions resultants de la mateixa.
L’any passat vam marcar-nos molts objectius els quals, com hem pogut observar de forma
detallada, en algunes ocasions s’han assolit i d’altres no. Vam ser molt ambiciosos i hauríem
hagut de desenvolupar quelcom mes assumible i realista.
Ara bé, com a projectes ens vam marcar la creació del projecte 2015, que ja està entregat i
treballat en grup a la CT i la memòria la qual estem desenvolupant ara.
De cara al 2015 hem fet un projecte molt mes treballat i adient per a les circumstàncies del
panorama cannàbic actual i esperem poder assolir-lo al màxim al llarg d’aquest any.

Resum activitats
Gener
Títol activitat: Visites Associacions i formacions específiques.
Tipus: : Visites Associacions
Data: Gener
Resum: Al Gener, just abans de que entrés en vigor el nou funcionament de la CatFAC. En
comptes de fer visites personalitzades, es feien formacions per a associacions. Al gener
encara en vam tenir una d’aquestes a part de les vistes personals a associacions.
7/1 Es va formar a Pachamama a cinc associacions.
9/1 Visita a l’associació Marley’s
10/1 Visita a l’associació ASOMA.
14/1 Visita a l’associació Widow.
16/1 Visita a l’associació Weed You.
17/1 Visita a l’associació Aniser.
21/1 Es va assistir a una reunió conjunta amb 10 associacions.
21/1 Visita a l’associació RDM.
23/1 Visita a l’associació Mar & Dala
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29/1 Visita a l’associació RDM.
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28/1 Visita a l’associació Basthet

Títol activitat: Reunió amb el Gremi de Grows
Tipus: reunió
Data: 14 de gener de 2014
Resum: Ens vam trobar amb el Gremi de grows per tal d’apropar les relacions. En un
principi la idea es arribar a un acord entre el Gremi i la Federació (Associacions) per tal de
que tothom en surti beneficiat. La qüestió es la competència deslleial que hi ha, i que moltes
associacions han utilitzat les seves seus com a punt de venda, la qual cosa ha fet molt de
mal. Es segueix treballant conjuntament amb el Gremi per tal de trobar fórmules que ens
beneficiïn a tots.
Títol activitat: Assistència a la xerrada de la UPF "Criminalitzar o Regular?" organitzat per
l’IPDS.
Tipus: Assistència a Xerrada
Data: 14 de gener de 2014
Resum: Es va assistir a la taula rodona organitzada per l’Institut de Polítiques de Drogues i
Sostenibilitat, amb ponents com
Jose Carlos Bouzo (Iceers), Gemma
Calvet (ERC) i Vendula Belackova
(Universitat Charles de Pragha), es
van tractar temes com ara el
Projecte de Llei de Seguretat
Ciutadana, models de regulació i
cànnabis.
Títol activitat: Assistència a la
xerrada de la UPF "Criminalitzar o
Regular?" organitzat per l’IPDS.
Tipus: Assistència a Xerrada
Data: 14 de gener de 2014
Resum: Es va assistir a la taula rodona organitzada per l’Institut de Polítiques de Drogues i
Sostenibilitat, amb ponents com Jose Carlos Bouzo (Iceers), Gemma Calvet (ERC) i Vendula
Belackova (Universitat Charles de Pragha), es van tractar temes com ara el Projecte de Llei
de Seguretat Ciutadana, models de regulació i cànnabis.

Febrer
Títol activitat: Assemblea de Territori
Tipus: Assemblea
Data: 18 de febrer de 2014
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Resum: Els tres components inicials del grup ens vam reunir a Cannamitch, per tal de
desenvolupar el projecte 2015, finalitzar-ho aprovar-ho i al març poder iniciar el compliment
del mateix.

Títol activitat: Congrés CatFAC
Tipus: Presentació Projecte
Data: Febrer
Resum: Aprovació de la Comissió Tècnica i el seu projecte 2015 al Congrés del 6/2/14 a la
Nau Ivanow de Barcelona. El projecte va sortir aprovat i es van iniciar les reunions oficials
dels dilluns per tota la CT.

Març
Títol activitat: Assistència email de territori.
Tipus: Gestió correu electrònic.
Data: Març
Resum: Al mes de març es va mantenir contacte via email amb les següents associacions:
Blow, Asoma, La Mota Feliz, Sucs, RDM, Kaya Bcn, Zelda Club, Greenlights CSC, Abuc,
Growing Mindz, Remedy Collective, Aestem, Acme, Aniser, ACCSM, Capri Club, Canna Sikar,
Mar Verd, Shiva i Himalaya Ganjika.
Títol activitat: Visites Territori
Tipus:Visites
Data: Març
Resum: Al març es va continuar visitant associacions per fer compliment al projecte.
Es van visitar les següents associacions:
14/3 Green Age
25/3 La Mari Sin Fronteras
26/3 Himalaya Ganjika
27/3 StrainHunters
28/3 Reunió a Nou9Vilannabis d’associacions de nova creació.
30/3 CannaSikar
Títol activitat: Assemblea General FAC
Tipus: Assemblea General
Data: 6-7-8 de març
Resum: Vam assistir a l’Assemblea General de la FAC, com a representants de la CatFAC.
Vam participar a la reunió prèvia de la Comissió Tècnica i es va aprovar el projecte del 2014.
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30/3 CannaSikar

Títol activitat: Assemblea
Assemblea General

General

FAC

Tipus:

Data: 6-7-8 de març
Resum: Vam assistir a l’Assemblea General de la FAC,
com a representants de la CatFAC. Vam participar a la
reunió prèvia de la Comissió Tècnica i es va aprovar el
projecte del 2014.

Tipus: Fira.
Data: 14-15-16 de març
Resum: Vam participar com a voluntaris al Stand de la CatFAC. Vam fer contacte amb noves
associacions i entitats relacionades amb el sector que poguessin aportar a la federació. Vam
fer d’intermediaris amb tota aquella gent que no parlés el català o el castellà. Suport i
atenció a associacions i persones interessades en el projecte de l’Associació. Va ser un espai
ple de noves associacions i nous contactes.

Abril
Títol activitat: Visites Territori
Tipus: Reunions assessorament i presentació del projecte de la CatFAC.
Data: Abril
Resum: Al llarg del mes d’abril es va donar compliment al projecte, es van visitar moltes
associacions i vam anar a zones del territori que mai havíem tractat com ara Girona.
1/4 Visita de territori a 5 associacions a Girona, elles mateixes es van coordinar per fer una
visita en bloc.
AGCDA - MAR VERD - SIBARITES - FLOORS - MARIA&JUANA
Mar verd estan en procés d’adhesió adequant-se ja per federar-se.

Tenien que adaptar-se molt al Codi i de moment estan en stand-by.
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11/4 Visita Territori i 2a formació David Nou9vilannabis territori, Javier Rubio de Valls.
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10/4 Visita de territori a WEEDOM SANTS, han iniciat el procés i estan ja adequant-se al Codi
per poder federar-se.

14/4 Visita de territori a ACCSM de Cornellà, s’estan adaptant molt ràpid i li han ficat moltes
ganes per adaptar-se.
Visita de territori a V13 de Barcelona el mateix dia.
15/4 Visita Territori conjunta amb presidència, per visitar a ASOMA, vam parlar del Codi i
dels petits dubtes que tenien. Genial!
29/4 Visita a Green lights CSC .
Títol activitat: Gestió de grup de territori.
Tipus: e-mail, atenció telefònica.
Data: Abril
Resum: Aquest mes la comissió no s’ha reunit però es planteja una assemblea el proper dia
6 es reuneixi al complert, per replantejar el funcionament de la comissió i per redactar els
emails basics de resposta de associacions interessades en informació o federar-se.
També hem assistit a totes les Comissions Tècniques dels dilluns.
Hem respòs mes d’una cinquantena d’emails al llarg del mes.

Maig
Títol activitat: Visites Territori.
Tipus: Reunions assessorament i presentació del projecte de la CatFAC.
Data: Maig.
Resum: Al llarg del mes de maig es van fer quatre visites a les següents associacions:
12/5 Visita a l’associació 4:20 de St. Joan de Vilatorrada, associació constituïda, que està en
procés d’obrir, amb interès en la Federació i en adherir-se al projecte.
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12/5 Visita territori a l’associació SURYA, de Suria, encara no tenen local, però ja estan en
estat de pre-federats, gent que esta enfortint les relacions amb la gent del poble, amb
l’ajuntament, i amb tothom que calgui per tirar el projecte en endavant.

20/5 Visita a Dogstown a Viladecans, amb motiu de acabar el procés d’adhesió a la
Federació, s’estan adequant al codi. 27/5 Visita de territori a ACCSM de Cornellà, s’estan
adaptant molt ràpid i li han ficat moltes ganes per adaptar-se al codi i en breus es federaran.
Títol activitat: Gestió grup de territori
Tipus: Gestió de l'email, assistència telefònica i gestió grup.
Data: Maig.
Resum : Resposta a uns 27 emails d’associacions constituïdes o en procés de constitució.
Assessorament i derivació a professionals com ara juristes o tècnics.
Canvi de sistema de visites:
Hem detectat des de la Federació que el fet d’anar a visitar a les associacions, quan no s’han
llegit la documentació, quan moltes vegades al final perden l’interès en federar-se, surt molt
car per les butxaques de les persones encarregades.
Així que el plantejament de les visites de territori queda de la següent manera:
1a reunió dels interessats a Barcelona, explicació del projecte i “deures” per a la
següent reunió a la seva seu.
Si es llegeixen la documentació i mostren interès en reunir-se amb nosaltres a
Barcelona.
-

2a visita a la seva seu.

Juny
Títol activitat: Visites territori.
Tipus: Reunions assessorament i presentació del projecte de la CatFAC.
Data: Juny
Resum : Reunions d’assessorament a associacions no constituïdes, constituïdes i recolzament
a associacions federades.

3/6 Visita de l’Akan amb una gent italiana que tenia un projecte per muntar una associació, li
van treure tota la resolució de dubtes que van poder, i no han tornat a donar senyals de
vida.
3/6 Visita del grup de territori a l’associació Cannamitch; Fent una mica d’apropament ja que
han passat per una mica de mala ratxa, i vam anar a que ens expliquessin una miqueta la
seva situació.
13/6 Visita a Cannabis Palace, a Torre jussana, la visita va anar molt bé, es un projecte i
degut a les noticies que van sortir el mateix dia, estan que volen obrir a Hospitalet.
Títol activitat: Gestió grup de territori
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Tipus: Gestió de l'email, assistència telefònica i gestió grup.

Resum: Durant tot el mes s’ha fet un seguiment i
una resposta al correu de territori, s’han respòs mes
d’una trentena de emails, tant d’associacions per
federar-se, com de processos embrionaris. Es detecta
molta associació de fora que busca recolzament en la
federació.

Juliol
Títol activitat: Assemblea de Grup de territori.
Tipus: Assemblea Comissió.
Data: Juliol
Resum: Assemblea del grup de territori, a Torre Jussana, acabem de perfilar el protocol de
funcionament de la Comissió de Territori. S’elabora el protocol de visites, del grup, de la
gestió de correu, i es pugen al drive.
Títol activitat: Visites Territori.
Tipus: Reunions assessorament i presentació del projecte de la CatFAC.
Data: Juliol
Resum: Al llarg del mes de juliol es van fer tres visites a les següents associacions:
15/7 Visita de la Associació Katar a Torre Jussana, associació amb molta predisposició a
federar-se, estan adaptant-se al Codi.
17/7 Visita de la Associació Agora VCN a Torre Jussana, associació amb molta predisposició a
federar-se, estan adaptant-se al Codi.

Títol activitat: Formació Lideratge i gestió d’equips.
Tipus: Formació Torre Jussana
Data:7/14
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Aquesta va constar de 3 jornades de 4hs. Va ser molt enriquidora, els coneixements van ser
de molta utilitat i de fàcil aplicació en el nostre dia a dia.
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Resum: Es va assistir a la formació a Torre Jussana, sobre lideratge i gestió d’equips a
càrrec del Manel Güell.

Agost

Títol activitat: Rotottom 2014
Tipus: Recolzament stand FAC
Data: 21/22-08-14
Resum: Recolzament al Stand de la FAC al Rottotom, assessorant a la gent que demanava
informació relativa a la Federació estatal i fent representació en nom de la CatFAC.
Títol activitat: Gestió grup de territorio
Tipus: Gestió del email, assistència telefònica i gestió grup.
Data: Agost.
Títol activitat: Gestió grup de territori
Tipus: Gestió del email, assistència telefònica i gestió grup.
Data: Agost.
Resum : Adequació de les plantilles de resposta als mails.
Elaboració en conjunt amb comunicació del formulari de compliment del Codi de Bones
Pràctiques, segons el R.Intern.
Resposta a una vintena d’emails relatius a la gestió del grup.

Setembre
Títol activitat: Visites Territori.
Tipus: Reunions assessorament i presentació del projecte de la CatFAC.
Data: Setembre
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2/9 Reunió amb l’Associació Mazar, ja te finalitzat el seu procés encara que li falta fer el
pagament i adequar unes petites qüestions del CdBP.
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Resum: Al llarg del mes de setembre es van fer dos visites a les següents associacions:

26/9 Reunió a la seu de l’associació AECGAR d’Olot, finalització del procés i visita in situ al
local. La visita va ser molt satisfactòria, encara que ara no estan ja al local que vam situar
estan federats.
Títol activitat: Gestió grup de territori
Tipus: Gestió del email, assistència telefònica i gestió grup.
Data: Setembre
Resum : Hem respòs una vintena de e-mails tant d’assessorament com de contacte i
finalització de processos d’adhesió.

Octubre
Títol activitat: Recolzament a associacions federades (Tancament RDM)
Tipus: Recolzament
Data: 9/10
Resum: Recolzament en el dia del tancament de la Associació RDM, elaboració d’emails a
membres de l’ajuntament del districte i acompanyament a reunions relatives al tema.

Títol activitat: Representació de Territori a Balears
Tipus: Recolzament a FACBalears a la primera trobada d’associacions a Balears
Data: Octubre
Resum : Viatge a Mallorca en representació de la CatFAC, a la primera trobada Inter
associativa de Balears. Presentació del Model CatFAC a Balears. Reunió amb representants
polítics i bastants associacions cannàbiques de Mallorca.
Títol activitat: Gestió grup de territori
Tipus: Gestió del email, assistència telefònica i gestió grup.
Data: Octubre.
Resum : Resposta d’emails relatius a la gestió del grup. Resposta i assessorament via
telefònica, gestió de documentació DRIVE.
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Recolzament al grup d’auditories.

Novembre
Títol activitat: Gestió grup de territori
Tipus: Gestió del email, assistència telefònica i gestió grup.
Data: Novembre
Resum: Explicació a associacions que estaven en contacte per federar-se a que el procés
d’ingrés a la Federació s’obrirà un cop haguem acabat les auditories internes, i que puguem
auditar abans de que ingressin a la Federació.
Atenció al email de Territori i Treball en nous protocols d’entrada a la federació i inici de
l’elaboració del projecte 2015 de la CatFAC.

Desembre
Títol activitat: Gestió grup de territori
Tipus: Gestió del email, assistència telefònica i gestió grup.
Data: Desembre
Resum: Elaboració i presentació del projecte de Territori per el 2015.
Recopilació de tota la informació necessària per elaborar la memòria 2014.
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Assistència telefònica a associacions amb necessitats i dubtes i assessorament i atenció
telefònica.

Terapèutic
Objectius Assolits el 2014
-Mantenim actualitzat el arxiu terapèutic dels usuaris terapèutics de la CatFAC.
L'equip de servei terapèutic compta amb un arxiu des de l'any 2011 que cada dia es fa més
gran i cal mantenir-lo al dia; Un any mes així ha estat.
-Seguim fomentant l'ús dels vaporitzadors, per evitar derivats nocius de la combustió.
-Seguim informant a la persona usuària sobre la millor via d'administració de cànnabis per
reduir riscos derivats d’un consum igual prolongat.
-Promovem els drets de les persones usuàries que utilitzen el cànnabis com a remei pal·liatiu
de primera elecció.
-Continuem intercanviat informació amb associacions d'afectats per les diverses patologies
relacionades i organismes oficials interessades/implicades.
Com; ALBA - FSiC - FAdP - Associacions de Fibromiálgia
-Coordinar L’Equip de Servei terapèutic i les visites amb el Dc. Joan Parés.
La Coordinació ha suposat una àrdua feina ja que ens falta moltíssim per fer. I no disposo de
temps suficient per la gestió que comporta la coordinació i l’agenda del Dc. Joan Parés de
manera que hem creat dues comissions i un lloc de treball. Així, la coordinació en el proper
any 2015 serà responsabilitat d' Anna Afuera i els responsables de las comissions són Marc
de Vallparadis RR SB i Damien de Green age RD.
Projectes pel 2014
- Vaporitzadors. A totes les associacions que necessitin aconseguir un vaporitzador a través
d'un “fondin” i Jorge Fernàndez ens fa una oferta de 5 vaporitzadors a 1200€.
El projecte de Jorge Fernàndez no es va portar a terme per no trobar “fondins” adients, de
manera que ens vàrem reunir per tal de trobar una nova solució en va proposar un lloguer
amb manteniment pe 10€/Mes per aparell.
- Taller de cuina bàsica.
Es desestimar per falta de temps i de coordinació, ja que estava en procés de federar-se i al
estar federada seria de manera gratuïta o donació.
- ICS d'Igualada ens demana fer cursos d'explicació del cànnabis com a remei pal·liatiu i
sobre els diferents tipus de consum, per poder informar i derivar-nos els pacients que hi
estiguin interessats.
Va ser tot un èxit gracies a la ajuda de Cristina i Jaume de Acció Cannàbica responsable
durant el 2014 del grup terapèutic d'aquesta seu oficial.
Esperem que aviat ponguem repetir aquesta estupenda ponència a altres CAPS de
Catalunya!

A principis d'any es canvia l'enquesta que tenim en aquest moment per poder fer-ne una
més completa que proposa la IACM, en la que afegeix algunes patologies que fins ara no
estaven contemplades.
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Canvi de l'enquesta utilitzada per a nous socis terapèutics.
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S’ha aconseguit modificar l’enquesta i els grups patològics gracies a l’ajuda del nostre
infatigable Doctor Voluntari Joan Parés, sense ell res no seria possible, Gràcies!

Resum activitats
Gener
Títol activitat: UPF DESPENALIZACION -CRIMINALIZACION- MORDAZA
Tipus: Exposició
Data:14/01/2014
Resum: El Equip de servei terapèutic de la CatFAC va assistir a la Universitat Pompeu Fabra
per tal de gaudir, de l'exposició de professionals de la talla de Vendula Belackova Universitat
Charles (Praga), José Carlos Bouso IPDS - ICEERS, Gemma Calvet Diputada d’ERC,
Organitza i modera Institut de Polítiques de Drogues i Sostenibilitat (IPDS) Oscar Parès.
On podem assegurar que la prohibició es nociva, per al ser humà. També destacar com a
Praga varen baixar les estadístiques de consum de begudes alcohòliques quan els CSC
s’implantaren.

Izq, JC Bouso Cent, Vendula Belackova, Der, Óscar Parès.
Títol activitat: Nou9Vilannabis i Domicili
Tipus: Visita a Territori
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Resum: L’EST de la CatFAC a petició de les associacions federades ofereix el servei de
visitar a la seu oficial o a domicili en casos de mobilitat reduïda. Així doncs aprofitarem el
viatge per visitar també a Igualada un usuari amb una patologia susceptible a ser millorada
amb el consum de cànnabis.
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Data:23/01/2014

Febrer
Títol activitat: Segell EST
Tipus: Coordinació
Data:05/02/2014
Resum: Duran el passat any 2013 vàrem detectar que era necessari tenir un segell de la
CatFAC a l’EST per al certificat mèdic que s’expedeix a l'usuari terapèutic, per tal de que
tingui validesa jurídica, així que poc a poc fent diners a través de les guardioles donacions i
la venta de llibres del Dc. Franjo Grotenhermen podem afrontar petits pagaments necessaris
con aquest.

Títol activitat: Ripollet Cannamithc
Tipus: Visita Territori
Data: 27/02/2014
Resum: L’EST a petició de les associacions federades ofereix el servei de visitar a la seu
oficial, per apropar i facilitar al usuari/a amb problemes de mobilitat o mobilitat reduïda.
Programant així en aquest dia un total de tres visites, sempre amb una molt bona rebuda per
part del responsables del centre.

Març
Títol activitat: GAM
Tipus: Formació
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Resum: El centre d’associacions de Barcelona el CAB ofereix formació gratuïta per a les
persones que estan associades a la capital de Barcelona sempre que aquestes associacions
pertanyin a el CAB. Aquesta formació te la intenció de que aquestes persones integrants en
associacions de Barcelona puguin desenvolupar millor les seves tasques, en el meu cas GAM
(Grups d'Ajuda Mútua).
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Data:18/03/2014-20/03/2014

Títol activitat: “El nostre dret a les drogues”
Tipus: Xerrada debat
Data:21/03/2014
Resum: El Dr. Joan Parés ofereix xerrades enfocades a la cultura sobre les drogues i també
sobre la nostra salut, explicant el la labor que porta a terme el EST de la CatFAC.E El nostre
servei enfoca el tema del Vaporitzar i el llibre de Cànnabis como Medicament, a la seu oficial
La MACA.

Títol activitat: Fes-ho tu!
Tipus: Taller
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Resum: A càrrec d’ una usuària de la seu oficial de La MACA Montse que va oferir un taller
de cosmètica natural, on cada individu d'aquest centre oferia els seus coneixements.
Montserrat ens va oferir un catàleg dels diferents productes que podem fer nosaltres
mateixos amb els productes que tenim a casa nostra.
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Data: 27/03/2014

Abril
Títol activitat: Visita BASTHET
Tipus: Atenció al usuari
Data:11/04/2014
Resum: Els companys de Basthet ens convidaren a visitar la seva seu oficial, amb la intenció
de conèixer-la i poder utilitzar les instal·lacions per visitar a una usuària, que necessitava
cànnabis amb fins terapèutics, a causa d’una patologia, que la IACM reconeix que millora la
qualitat de vida de aquells que se’n beneficiïn d’ella.

Títol activitat: Visita ASOMA BCN Tipus: Reunió Data: 29/04/2014
Resum: L’EST va programar una visita a la seu oficial de ASOMA BCN amb la intenció de
poder conèixer millor tant la seu social com les persones encarregades de dur a terme el
projecte associatiu; També ens vàrem reunir per explicar com funciona el servei terapèutic i
poder coordinar millor els usuaris, així com resoldre tots els dubtes que poguessin sorgir;
Destacar la implicació de Majo i l’equip de ASOMA en qüestions terapèutiques.

Maig
Títol activitat: Pachamama
Tipus: Xerrada
Data: 07/05/2014
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El Dc. Joan Parés ens va delitar
com sempre amb les seves
paraules càlides e
intel·ligents,
amb les que podem créixer , com a
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Resum:
Les companyes de
Pachamama
van
demanar
i
organitzar
una
gran
trobada
terapèutica per les sòcies de
aquesta bonica seu oficial.

nens jugant plegats. Aquesta vegada ens va parlar sobrer, paraules conegudes però que no
coneixem, així com de Thomas Szasz (1920-2012 ).
Títol activitat: SUCS
Tipus: Xerrada debat
Data: 08/05/2014
Resum: La seu oficial de SUCS ens
va convidar a fer una xerrada a càrrec
del Dc. Joan Parès sobre el Equip de
Servei Terapèutic (EST) de la CatFAC,
també sobre Salud i drogues dos
conceptes coneguts i desconeguts a la
vegada. Vam passar una tarda molt
agradable
en
companya
dels
integrants de la seu, vam disposar de
aquesta sala maquíssima que sucs posa a disposició del soci/a i molt bona acollida per els
socis assistents que poc a poc es varen afegir, per gaudir d’un debat sobre plantes, Salut,
benestar, felicitat i bon menjar.
Títol activitat: Coordinació
Tipus: Comunicació-Participació
Data:14/05/2014
Resum: L’EST a creat un tres grups de Whatsup, amb la intenció de que les integrants al
grup terapèutic de la CatFAC, puguin gaudir d'una comunicació no verbal rapida participativa
i inclusiva, en el transcurs del 2014 en van crear dos comissions per fomentar la participació
del integrant amb ganes de aportar idees noves al projecte.
Títol activitat: ACCAAT
Tipus: Reunió
Data: 29/05/2014
Resum: La seu oficial de ACCAAT ens va demanar una
visita per tal de poder parlar sobre el servei terapèutic,
també vam donar informació sobre punts on poder trobar
informació fiable sobre el cànnabis com a medicament i
sobre els nous avenços sobre aquesta planta encara per
descobrir. Vaig tindre el plaer de conèixer a Marta,
responsable de atendre els usuaris a la seu, persona maquíssima amb gran amabilitat.

Juny
Títol activitat: Sessió Cànnabis al ICS
Tipus: Ponència Formativa
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Resum:
La responsable del grup
terapèutic
de
Igualada
Cristina
Vignolles ens va aconseguir apropar al

73

Data: 11/06/2014

ICS (Institut Català de la Salut ) i als seus responsable el Dc. Xavi Cantero amb la intenció
de informar als residents de aquest centre mèdic tan meravellós.
El ICS (Institut Català de la Salut ) de Igualada ens acollir en una sala gegant que sens
quedà petita, plena de persones amb mentalitat oberta i ganes escoltar al Dc.Joan Parés i la
seva ponència, sobre aquesta planta que es un medicament fantàstic.
Vam oferir tota la informació de la que disposem, per aquells possibles usuaris que a
Igualada que necessitin del cànnabis com a medicament i no trobin resposta.
Títol activitat: Jornades Formatives
Tipus: Formació
Data:20/06/2014
Resum : El CAB (Centre de Associacions de
Barcelona) ens va regalar una estupenda
Jornada
Formativa
per
Associacions
federades, una jornada de germanor, en la
que vem gaudir, de la presència de Aina
que
ens
va
formar
en
sobre
associacionisme, també estona d’esbarjo al
pati de Torre Jussana amb dinar a càrrec de
una persona de cada Federació; Culminació
de exercici pràctic per grups, un mes ple de
il·lusions normalitat.

Juliol
Títol activitat: Lideratge i Gestió d’Equips.
Tipus: Formació
Data:07/07/2014-14/07/2014-17/07/2014
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Resum: El CAB ofereix formació per a persones associades dins la capital de Barcelona, La
persona encarregada en aquests cas s’anomena Manel Güell, senyor que ens guiar oferintnos la formació plenament pedagògica i màgica, on descobrim, com desenvolupar millor les
tasques que hem de dur a terme, dins les associacions/federacions.

Títol activitat: UPV/EHU
Tipus: Formació i Entrevista Aintziane “La Otra Realidad del Cannabis”
Data: 23 i 24 /07/2014
Resum: L’EST va participar de la formació que va oferir la Universitat Publica del País Vasco;
Sobre potencial terapèutic de els cannabinoides :Evidencies actuals i perspectives de futur.
A càrrec del Dc.Javier Fernández-Ruiz Universitat Complutense de Madrd - Luis F. Callado
Del Departament de Farmacologia, Universitat del País Vasco/ (CIBERSAM)Trobareu mes
informació a : http://udaikastaroak2.i2basque.es/consigna/E6.zip
Títol activitat: BASTHET
Tipus: Xerrada
Data:29/07/2014
Resum: Els companys de Basthet ens van demanar una xerrada del doctor Joan Parés per
informar al usuaris interessat en el consum de cànnabis amb fins terapèutics, informarem del
servei terapèutic aconsellàrem el consum de cànnabis amb vaporitzador, així com els derivat
cànnabics, passant una bona tarda en companyia dels usuaris de aquesta seu oficial, que
lluita en defensa del usuari terapèutic.

Agost
Títol activitat: ACCAAT
Tipus: Xerrada
Data: 04/08/2014
Resum : La seu oficial de ACCAAT a
Barcelona va gaudir de una Xerrada
sobre Salud i drogues a càrrec del Dc.
Joan Parés així com van obtenir
informació sobre l’ EST de la CatFAC,
Recomanàrem el us del vaporitzador,
remarcar
la importància de la
informació per els usuaris així com el
benestar
de
les
persones
consumidores;
Acompanyant-les
i
oferint-les l’ajuda o la informació que poguessin necessitar, ens agradaria remarcar que
ACCAAT disposa de la Biblioteca Gaspar Fraga.
Títol activitat: Visita Mar&Dala
Tipus: Terapèutic
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Resum : L’EST ofereix el servei a territori per persones amb mobilitat reduïda o associacions
que centralitzin a tres usuaris a la seu el mateix dia; Visitarem a dos usuaris a la seu oficial
de Mar&Dala, en dues ocasions. Es una centre que esta treballant per poder oferir un bon
servei al usuari terapèutic.
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Data: 6/08/2014 i 14/08/2014

Títol activitat: Visita Cannamithc
Tipus: Revistes
Data:18/08/2014
Resum: El servei terapèutic ofereix una revista al any per tal de veure’ns i comentar el
procés terapèutic en aquest temps així com compartir experiències, fent un full de seguiment
i renovant-li el certificat mèdic que expedeix la CatFAC al usuari associat a les associacions
federades a la mateixa.

Septembre
Títol activitat: Associacions no Federades
Tipus: Xerrada
Data: 18/09/2014
Resum: L’EST Ofereix petit servei
remunerat a les associacions no
federades, un d’ells son les Xerrades
a càrrec del Dc. Joan Parés i en
aquest cas la vàrem oferir una a la
associació no federada La Pota Verda
situada al Prat, a la que tingué molt
bona acollida, tant per part de les
persones que duen a terme la gestió
del club com del usuaris allà
presents.
Vàrem explicar la labor que porta a terme la CatFAC i el servei terapèutic, recomanant el us
del vaporitzador i el consum amb consciència.
Títol activitat: Fundació Alba
Tipus: Reunió
Data: 22/09/2014
Resum: El company Marc de Vallparadis ens va aconseguir apropar a la Fundació Alba amb
la intenció de coneixes i apropar la
labor que du a terme el EST de
CatFAC, també volia aprofitar la
sala per coordinar la assemblea de
la comissió de RR i SB del G.T de
CatFAC.
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vàrem tenir poca assistència per
part de les integrants a la
comissió, però hem de destacar la
ven entesa amb el personal de la
fundació i la gran labor que duen a
terme en aquest estupendes
instal·lacions.

Octubre
Títol activitat: Visita Manresa
Tipus: Entrevistes usuàries
Data: 05/10/2014
Resum:
L’EST es desplaçà a
Manresa aprofitant que a la zona
hi han dos associacions properes
GHM i ACC 4.20 programem una el
dematí i una a la tarda realitzant
un total de 6 entrevistes a les
respectives seus oficials, agraint
sempre el tracte que ens varen
oferir a les dues.

Títol activitat: El Panchi
Tipus: Reunió i Entrevista a usuària
Data: 23/10/2014
Resum: L’EST s’apropa a les associacions no federades per informar a usuaris que poder
haver en aquests centres, així com també per informar sobre el laboro que es realitzà al EST
de la CatFAC, recomanat sempre els punts d’informació basics com la IACM i la SEIC.
Títol activitat: Fundació Canna
Tipus: Exposició
Data: 25/10/2014
Resum: La fundació Canna va realitzar un estudi sobre el cànnabis de les associacions de
Barcelona que es publica al “canna habla” del mes de Gener 2015.
La presentació del estudi tingué lloc al Parc Científic de la Universitat de Barcelona, va ser
molt interesant veure com hi ha vegades que el fer les coses ben fetes no es suficient.
Títol activitat: AVAC
Tipus: Xerrada
Data:30/10/2014
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Resum: La seu oficial de AVAC ens va convidar a realitzar una xerrada a càrrec del Dc. Joan
Parés sobre Salut i Drogues i L’EST de la CatFAC, on ens trobàrem amb alguns usuaris
terapèutic i en donaren una càlida acollida.

Novembre
Títol activitat: Ripollet
Tipus: Entrevistes usuàries
Data: 06/11/2014
Resum: L’EST visita la seu oficial de CANNAMITHC amb la intenció de trobar-nos amb dos
socis i tres usuàries noves, sempre molt contents amb les instal·lacions quan viatgem a
aquest centre.
Títol activitat: Domicili
Tipus: Entrevista
Data: 07/11/2014
Resum: Les persones que a causa
d’una patologia susceptibles a ser
tractats amb cànnabis per pal·liar
el símptomes i millorar la seva
qualitat de vida.
I en casos molt concrets per
petició de la persona interessada,
l’est es desplaça a domicili.

Títol activitat: Espai Terapèutic
Tipus: Reunió
Data: 27/11/2014
Resum: L’EST en companya de Pati Amiguet es desplaçar a la Fundació Salud i Comunitat
(FCiC) per fer una reunió amb Laura Sangúesa i Eva Pell, per tal de demanar un espai per
l’EST, vàrem acordar de realitzar un conveí de col·laboració i començar a laborar el proper
gener 2015.
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Estem enormement agraïts a les persones que estan laborant en aquesta entitat que ajuda
en primera persona.

Desembre
Títol activitat: ACC 4.20
Tipus: Xerrada i Visites
Data: 11/12/2014
Resum: Els companys de la seu oficial de St Joan de Vilatorrada ens demanaren una xerrada
i uns usuaris de la seu es volien entrevistar amb el Dc. Joan Parés.
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La xerrada sobre Salud i drogues i el servei terapèutic va resultar molt dinàmica, organitzant
una prova de vaporitzadors parlant de Síndrome TCH de medicaments antics i dels que no
han arribat així com de meravelloses plantes i horts vàrem passar una tarda agradable en
aquest poble.

Resum visites del 01/01/2014 al 31/12/2014
total visites programades=215

total visites realizades=163

SOCIS/AS
PREVIS/AS

HAN VINGUT

NO HAN VINGUT

37

25

12

NOUS/VES

HAN VINGUT

NO HAN VINGUT

NO ADMESOS

ADMESOS

178

138

40

18

111

Edat:
-30

+30

10

101

sexe:
F

M

55

56

Diagnosis segons grups patològics 2014:
Nº1

Nº2

Nº3

Nº4

Nº5

Nº6

2

14

5

75

1

14

TOTAL = 111
Llegenda
Nº1. Nàusees i vòmits per ex. Tractaments de quimioteràpia contra el càncer
Nº2. Anorèxia i caquèxia per ex. Malalties infeccioses cròniques: VIH,...
Nº3. Algunes Malalties neurològiques del moviment amb espasticidad muscular, per ex.:
Malaltia de Parquinson, esclerosi múltiple...
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Nº5. Glaucoma
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Nº4. Dolor crònic per ex. Patologia òssia crònica, *fibromialgia, traumatismes i seqüeles post
accidents...

Nº6. Uns altres, per ex. Algunes malalties acte immunes, colitis ulcerosa, artritis reumatoide,
esclerodermia,...Diagnosis segons grups patològics per anys
Diagnosis segons grups patològics 2011:
Nº1

Nº2

Nº3

Nº4

Nº5

Nº6

29

19

11

92

6

15

TOTAL= 172
DIAGNOSIS SEGONS GRUPS PATOLÒGICS 2012:
Nº1

Nº2

Nº3

Nº4

Nº5

Nº6

5

10

7

36

0

11

TOTAL= 69
DIAGNOSIS SEGONS GRUPS PATOLÒGICS 2013:
Nº1

Nº2

Nº3

Nº4

Nº5

Nº6

18

8

6

43

1

6

TOTAL= 83
TOTAL PER GRUPS PATOLOGICS DE 2011-2012-2013-2014:
Nº1

Nº2

Nº3

Nº4

Nº5

Nº6

54

51

29

246

8

46
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TOTAL 2011-2012-2013-2014= 434

Relació usuari/a associació 2014
ASSOCIACIÓ

REVISITES

NOUS/VES USUARIS/ES

ACCAAT

5

ACC 4.20

9

ATIC

1

AVAC

1

1

ASOMA

6

ACUC

11

ACCIO CANNABICA

7

BASTHET

6

CANNAMITHC

2

CANAVIP

3
2

GRENN HOUSE MANRESA

2

6

LA MACA

9

18

LA MAMA MARIA**

2

MAR&DALA

5

NOU9VILANNABIS

3

PACHAMAMA

12

RESIG CLUB**

2

SUCS

8

VALLPARADIS

4
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**Indica que l’associació ja no està federada a la CatFAC.

Activisme
Objectius Assolits el 2014
- Contribució a la normalització del col·lectiu cannàbic:
En la mida de les nostres possibilitats contribuïm humilment a normalitzar el col·lectiu
cannàbic. Participant a entitats com el CAB i el CJB. Tenint presència a col·lectius cannàbic
que lluiten per aquesta finalitat com el MCC i Regulación Responsable. Col·laborant també a
l'organització d'esdeveniments mediàtics com Sant Canut o la Marxa Mundial a Barcelona i
Madrid.
- Representació a Sant Canut i Marxa Mundial.
Vam col·laborar a l'organització de Sant Canut 2014, del qual Pachamama va liderar la
coordinació de l'esdeveniment. També diferents associacions de la Federació van participar a
la Marxa Mundial Barcelona i d'altres van viatjar a Madrid per la Marxa Mundial per
reivindicar els nostres drets com a usuaris de cànnabis a la capital de l'Estat espanyol.
- Presència a fires i copes.
Aquest any hem participat la fira Spannabis, on vam disposar d'un espai per la CatFAC que
vam utilitzar com a punt d'informació de la nostra activitat, també vam assistir a la setena
edició de la Copa Catalunya Grows.
- Coordinació de campanyes davant intervencions policials.
Aquest any no hi ha hagut intervencions policials com les de l'any passat, sinó que les
associacions han estat tancades per via administrativa, per tant s'ha passat la competència a
la tècnica. L'única intervenció que va ser al començament ha estat a La MACA i es va
organitzar una concentració improvitzada la porta de la comissaria de Les Corts.
Projectes Assolits en el 2014
- Informació periòdica a les associacions de la CatFAC dels esdeveniments cannàbics de
rellevància, tant catalans com espanyols (copes, fires, etc.).
S'ha anat fent tot i que considerem que necessitem implementar noves eines per poder fer
arribar aquesta informació de forma més ordenada i eficient. És un punt que cal millorar pel
proper any, potser caldria crear una Comissió per aquest fi.
- Posada en pràctica de les campanyes de recollida d'aliments (gener - febrer).
Es va fer la campanya al febrer i van participar molt poques associacions, les que van
participar van dur els aliments a ACCAAT i fins final d'any no es van portar a un punt de
recollida, es va haver d'encarregar la mateixa associació per falta de mitjans. No creiem que
tornem a realitzar aquesta activitat, donada la complexitat de la gestió i la baixa participació.
- Col·laboració amb el Projecte One Love (setembre).
El Projecte One Love al final no es va realitzar, els nois diuen que volen fer un altre festival,
ens aniran informant.
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El vídeo està en marxa però necessitaríem voluntaris que donessin el seu testimoni per
completar-lo. Falten testimonis terapèutics i lúdics. Aquest any mirarem de passar aquest
projecte al Grup de Comunicació.
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- Publicació d'un vídeo per explicar la situació de les persones consumidores de cànnabis, tot
normalitzant el consum

Resum activitats
Gener
Títol activitat: Bases Comissió
Tipus: Enquesta per establir-les
Data: Gener
Resum: Es passa una enquesta a totes les associacions federades per establir les bases del
Grup d’Activisme. S’acorda fer una reunió bimensual per organitzar-se, aquest grup és de
caire voluntari i s'encarrega de la part social de la Federació i té com objectiu principal la
normalització del cànnabis.
Títol activitat: Sant Canut 2014
Tipus: Col·laboració en l'organització de la manifestació.
Data: 19/01/2014
Resum: Al Sant Canut de 2014 es va organitzar una manifestació amb una marxa que va
transcórrer des de la Plaça Sant Jaume fins la Plaça de la Mercè, on es van fer concerts per
amenitzar la tarda, amb bandes com Orquesta Ilegal de Barcelona, el Mito de Sisifo o
Salmonetes Ahumados Hi-Fi, entre d'altres. Part de les actuacions van estar passades per
aigua. L’acte va culminar amb la lectura del manifest pels drets dels usuaris de cànnabis.

Febrer
Títol activitat: Col·laboració projecte One Love

Resum: El Projecte One Love consistia en fer un macrofestival reaggae a Rasquera cap al
setembre, aquest projecte es volia finançar amb barres i estands de les associacions i
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Data: 04/02/2014
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Tipus: Reunió

haurien d’haver estat uns concerts de tres dies consecutius. Al final el projecte no va sortir
endavant i, per tant, es va cancel·lar.
Títol activitat: Col·laboració MCC (Moviment Cannàbic Català)
Tipus: Assemblea
Data: 13/02/2014
Resum: Aquesta reunió es va realitzar a acció cannàbica, on es va fer una valoració de
l’organització de la celebració de Sant Canut 2014. Es van fer moltes aportacions per a la
millora de l’esdeveniment pels pròxims anys. També es va acordar organitzar al mes de maig
la Marxa Mundial de la Marihuana, que es concretarà la seva gestió a la propera reunió.
Títol activitat: Reunió Grup d’Activisme
Tipus: Reunió
Data: 13/02/2014
Resum: Aquesta reunió es va realitzar La MACA i es van tractar els següents temes: sobre el
recapte d’aliments es va parlar sobre la gestió de la recollida, on totes les associacions
havien de portar el menjar del recapte a l’associació ACCAT per després portar-ho al Banc
del Aliments; també es va parlar sobre la gestió de l’estand Spannabis, i es va acordar el
muntatge, la informació disponible, el quadre de voluntaris per cobrir l’estand i d’altre
paràmetres per organitzar la nostra presència a la fira; per finalitzar es van fer quatre
pinzellades sobre la Marxa Mundial de a Marihuana.
Títol activitat: Recapte d’aliments
Tipus: Gestió i recollida
Data: mensual
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Resum: Es va dur a terme un recapte d'aliments durant el mes de gener i febrer de 2014.
Cada associació que volia participar havia de fer la recollida a la seva seu i després portar-la
al local de l'associació ACCAAT, per centralitzar el menjar i portar-lo al Banc dels Aliments.
Van participar tres associacions. La recollida es va endarrerir fins que l'Akan ho va haver de
portar a un banc d'aliments.

Març
Títol activitat: Voluntaris Spannabis
Tipus: reunió informativa per voluntaris
Data: 04/03/2014
Resum: La reunió dels voluntaris per cobrir l'estand de la fira Spannabis es va realitzar a
l'associació ACUC, on es va explicar a tots els assistents les qüestions bàsiques per atendre a
les persones que vinguessin a l'estand per demanar informació. Durant aquesta reunió es
van aclarir els dubtes dels voluntaris y es va acabar de quadrar l'horari.
Títol activitat: Fira Spannabis
Tipus: Gestió d’estand
Data: 14, 15 i 16/03/2014
Resum: La preparació de la fira va constar
d’una reunió de la Comissió d’Activisme el dia
13/02/2014, contacte amb les diferents
comissions per acordar un missatge unitari per
la realització d’un dossier perquè els voluntaris
tinguessin clares les respostes que havien de
donar a l’estand de la fira y una reunió que va
tenir lloc a ACUC el passat 04/03/2014 per
presentar aquest document.
Es va muntar el mateix divendres amb la
col·laboració de José GHCM, Marta, Patty i Eric.
Durant els dies de la fira van assistir tots els
voluntaris convocats a l’estand i es va donar
una bona atenció i imatge. Després es van
gestionar tots els contactes i es van enviar a les Comissions de la federació i a la FAC.
Títol activitat: Taula Rodona de Benestar i Salut
Tipus: Suport a Representació
Data: 12/03/2014
Resum: A la taula s’havia convocat a representants de diferents CAS, un membre de l’ICAB,
representants de diferents partits, la representar de Benestar Social de l’Ajuntament, un
representant de la FEDCAC i d’altres convidats. José va fer una exposició i hi va haver un
torn de preguntes, va quedar patent que l’ajuntament vol controlar el tema de les
associacions i l’eina que tenen és la llicència d’activitats.

Títol activitat: Assemblea General Ordinària CAB
Tipus: Assistència Assemblea

Pàgina

Resum: A l’Assemblea General Ordinària del Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) es va
presentar l’Informe de Gestió del CAB i el de Torre Jussana, el Projecte pel pròxim any i els
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Data: 13/03/2014

Pressupostos de l’entitat per 2014. Es va aprovar l’entrada de dues associacions, entre elles
la CatFAC (Federació d’Associacions Cannàbiques de Catalunya).

Títol activitat: Col·laboració MCC (Moviment Cannàbic Català)
Tipus: Assemblea
Data: 27/03/2014
Resum: La reunió va tenir lloc a Strain Hunter’s Club Santa Mónica a les 11:00h i ha estat la
reunió amb més assistència de tot l'any al MCC. S’està preparant la Million Marihuana March
Barcelona. S’ha acordat fer la diada verda i inundar de llaços verds la ciutat de Barcelona
durant aquell dia. A més s’acorda fer una manifestació a la Plaça Sant Jaume per reivindicar
els nostres drets com a usuaris de cànnabis.

Abril
Títol activitat: Col·laboració MCC (Moviemnt Cannàbic Català)
Tipus: Assemblea
Data: 10/04/2014
Resum: La reunió va tenir lloc al Museu del Cànem de Barcelona. En aquesta assemblea es
va continuar amb l'organització de la Milllion Marihuana March, s'acorda endarrerir la
convocatòria als permisos demanats per Smoking Map, s'aprova el cartell de l'esdeveniment,
es decideix agafar globus d'heli per fer un acte a la Marxa.
Títol activitat: Reunió Grup d’Activisme
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Data: 10/04/2014
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Tipus: Reunió

Resum: Ens vam reunir a Pachamama. Es va posar en marxa la Campanya per organitzar la
lliga de futbol de les associacions de la CatFAC. S'acordà organitzar una copa cannàbica per
les associacions de la CatFAC, d'això s'encarregaran Green House Club Manresa, La Mota
Feliz i l'associació Bathet. També s'acordà quedar a un punt de Madrid per anar junts a la
Marxa, es donaren dues opcions, a l'AMEC o a Sol.
Es va proporcionar informació sobre els mitjans de transport disponibles per viatjar a Madrid,
dels allotjaments recomanats i alguna informació Addicional.

Títol activitat: Col·laboració MCC (Moviemnt Cannàbic Català) Tipus: Assemblea Data:
27/04/2014
Resum:
L'assemblea va tenir lloc al Museu del Cànem de Barcelona. Es cancel·la
l'assistència de Bernat Pellissa per llegir el manifest, s'acorda buscar un substitut, es proposa
Moises de Cáñamo, també es reparteixen els cartells i els llaços verds. Des de la Comissió
d'Activisme de la CatFAC s'ha col·laborat de forma indirecta en l'oorganització de la Million
Marihuana March Barcelona

Maig
Títol activitat: Marxa Mundial de la Marihuana Barcelona 2014
Tipus: Celebració
Data: 03/05/2014
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Resum: La celebració de la Million Marihuna March a Barcelona, organitzada des del
Moviment Cannàbic Català, amb la col·laboració de moltes associacions de la CatFAC. Va
consistir en una concentració a la Plaça Sant Jaume de Barcelona, on es van reivindicar els
nostres drets i va llegir el manifest Moises de Cañamo. Durant tota la jornada es van penjar
llaços verds per tota la ciutat.

Títol activitat: Marxa Mundial de la Marihuana Madrid 2014
Tipus: Assistència
Data: 10/05/2014
Resum: Assistència per part de la CatFAC a la MMMM 2014, hi van assistir les Comissions de
Representació, Territori i l'Eric per part de la Comissió d'Activisme. Com cada any es va
convocar una multitudinària marxa pels carrers de Madrid que es van omplir de persones
usuàries de cànnabis per reivindicar els seus drets.

Títol
activitat:
Organització
Copa
cannàbica CatFAC
Tipus
(reunió,
xerrada, atenció als
mitjans,
etc
etc):
Enquesta
a
les
associacions
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Resum : La Copa
Cannàbica
de
la
CatFAC estava a un
primer
nivell
d'organització, es va
enviar una enquesta a
tota la federació per
establir els criteris
bàsics de la Copa. També s'ha fet un concurs de cartells per fomentar la participació dels
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Data: mensual

membres de la Federació. L'enquesta la van respondre només 8 associacions i encara no hi
havia proposta de cartell

Títol activitat: Col·laboració MCC (Moviement Cannàbic Català)
Tipus: Assemblea
Data: 26/05/2014
Resum: La reunió va tenir lloc a l'associació ADICB i es van tractar diversos temes d'interès:
en primer lloc, es va fer una valoració de la Million Marihuana March i es va acordar crear un
calendari d'actes i esdeveniments per tenir més previsió a l'hora d'organitzar-los. En segon
lloc, es va acordar acabar definitivament amb el reglament i començar a implantar-lo.
Finalment, es va proposar constituir una entitat jurídica per facilitar la gestió del MCC, tema
que va quedar per més endavant.

Juny
Títol activitat: Reunió Projecte Panoràmis
Tipus: Reunió de confecció de qüestionari.
Data: 03/06/2014
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Resum: Durant la reunió es va presentar la 19ª proposta d'enquesta pel Projecte Panoràmic.
La CatFAC va poder incloure les seves preguntes per incloure al qüestionari que va aprovarse tres mesos després d'aquesta reunió, on no gaires associacions de la Federació van
participar.

Títol activitat: Reunió Grup d’Activisme
Tipus: Reunió
Data: 12/06/2014
Resum: La reunió va tenir lloc a l'associació Basthet, es van establir les bases de participació
de la copa cannàbica i la seva celebració, es va votar el cartell i es va acordar que Basthet
demanaria lloc a un casal de Finestrelles a l'aire lliure i amb brases. A més es va parlar del
torneig de futbol i es va buscar un representant per al CAB.
Títol activitat: Copa Cannàbica de la CatFAC
Tipus: Reunió
Resum: La Copa Cannàbica de la CatFAC será una copa per a les associacions de la
federació i tindrà quatre categories. L'associació Basthet preguntarà al casal de Finestrelles si
ens cedeixen un espai per la celebració, aportarà l'equip de so i la música; a més un soci
també de Basthet ha proposat el següent cartell, aprovat per assemblea de la Comissió
d'Activisme:
Títol activitat: Col·laboració CJB (Consell de Joventut de Barcelona)
Tipus:
Data: 12/06/2014
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Resum: Tatiana, una sòcia voluntària de Pachamama, va assistir al Consell de Joventut de
Barcelona que és una plataforma què agrupa i representa les associacions juvenils a
Barcelona. Aquesta reunió va ser una presa de contacte amb l'entitat, el primer pas de la
col·laboració amb el CJB.

Títol activitat: Col·laboració MCC (Moviment Cannàbic Català)
Tipus: Assemblea
Data: 26/06/2014
Resum: A la reunió hi va assistir l'Eric com per part de la Comissió d'Activisme. El punt més
important de l'assermblea va ser que es vol organitzar un esdeveniment similar a la
Cannabis Parade, en aquest cas Parade Barcelona, per això es vol buscar financiació al sector
econòmic. S'acorda quedar un altre dia per abrordar el tema de la organització.
Títol activitat: Índica Sativa Trade
Tipus: Visita fira cannàbica
Data: 20, 21 i 22/06/2014
Resum : Activisme va assistir a la fira cannàbica italiana de Fermo, on va aconseguir
contactes per representació, terapèutic i activismes. El distintiu més característic de la fira va
ser que la meitat de la mateixa era de cànem industrial, a més hi ha un gran interès pel
tema terapèutic.

Juliol
Títol activitat: 7ª Copa Catalunya Grows
Tipus: Assistència
Data: 14/07/2014
Resum: Acompanyament a representació la Copa del Gremi de comerciants de Catalunya.
La Copa es va celebrar a la sala Mamá Mandawa, on es va fer l'entrega de premis i després
unes actuacions. Els nois de Nou Vilannabis (Grow Shop La Paz) van guanyar quatre premis
a les categories d'exterior, interiro bio, interior hidro, bio.
Títol activitat: Col·laboració MCC (Moviemnt Cannàbic Català)
Tipus: Assemblea
Data: 17/07/2014
Resum: Reunió extraordinària del Moviment Cannàbic Català amb un únic punt a l'ordre del
dia: aprovació del reglament intern del moviment. Aprovació que no es dur a terme per falta
de concreció en alguns punts, s'acorda repassar-ho i si no hi ha esmenes, tornar-ho a passar
per votació a l'assemblea següent per aprovar-ho.
Títol activitat: Presentació número 200 de Cáñamo
Tipus: Assistència
Data: 23/07/2014
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Resum: Assistència junt amb Presidència, Representació i Comunicació a la presentació del
número 200 de Cáñamo. Es va fer la presentació de l'informe que regala la revista: Auge i
caiguda de la prohibició del cànnabis realitzat pel TNI amb col·laboració d'altres entitats.

Títol activitat: I Torneig de Futbol de la CatFAC
Tipus: Celebració
Data: 26/07/2014
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Resum: Celebració del 1r Torneig de Futbol de la CatFAC. Hi van participar cinc associacions,
el tercer lloc va ser per RDM, el segon lloc per ACC 4.20 i el primer lloc va ser per l'associació
Basthet. El torneig va tenir lloc a Esplugues de Llobregat, va ser una jornada molt divertida i
s'acorda realitzar un nou torneig l'any que ve, tot millorant-lo.

Setembre
Títol activitat: Reunió Grup d’Activisme
Tipus: Reunió
Data: 18/09/2014
Resum: La Comissió d'Activisme va acordar en aquesta reunió el següent: implementació de
noves eines de gestió per l'organització del Grup, organització de nou torneig de futbol,
tenint en compte l'execució y el resultat de l'anterior i proposta de noves activitats:
senderisme, rocòdrom, esquí, festa de la collita i sopar de germanor per Nadal.
Títol activitat: Noves eines de gestió
Tipus: Implementació
Data: mensual
Resum:La Comissió d'Activisme va decidir implementar dues noves eines de gestió com són
el Google Groups i la fitxa d'activitat. El Google Groups s'utilitza per poder-nos comunicar i
posar en comú les feines que es fan entre les assemblees i per fer un seguiment més eficaç.
La fitxa d'activitat és una eina encaminada a agilitzar i optimitzar les propostes d'activitats
per part de les associacions. Consisteix en una petita enquesta de google on s'inclouen els
paràmetres essencials per desenvolupar una activitat (explicació, finalitat, lloc, data, data de
difusió, pressupost, finançament, permisos, etc.).
Títol activitat: Col·laboració MCC (Moviemnt Cannàbic Català)
Tipus: Assemblea
Data: 25/09/2014
Resum: es va arribar als següents acords:
• S'obre període d'esmenes del Règim Intern que es tancarà a la pròxima reunió, on
s'aprovarà el reglament.
• Crear blog del Moviment (s'ha creat Comissió).
• Començar a organitzar Sant Canut.
• Avaluar Projecte Parade Barcelona.
Títol activitat: Presentació Barcelonnabis
Tipus: Presentació documental
Data: 27/09/2014
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Resum: Activisme, amb altres Comissions de la CatFAC, va assistir a la presentació del
documental Barcelonnabis que porta rodant-se cinc anys a la ciutat de Barcelona i que
descriu la situació actual de les associacions de la ciutat. La presentació va tenir lloc al
Museu del Cànem de Barcelona.

Octubre
Títol activitat: Trobada d’associacions CAB
Tipus: Trobada d’associacions
Data: 01/10/2014
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Resum: A les trobades d'associacions del CAB hi participen totes les entitats de segon grau
adherides al Consell d'Associacions de Barcelona. En aquesta ocasió es va tractar sobretot el
tema de les formacions. Ens sol·liciten que col·laborem en els processos de formació
mitjançant demandes de cursos.

Títol activitat: Nova normativa d'ens locals
Tipus: Xerrada
Data: 09/10/2014
Resum: La Fundació Pere Tarrés va fer al CAB una xerrada sobre les reformes legislatives
sobre l'administració local que s'estan duent a terme des de l'administració estatal. En resum
molts ajuntaments petits en nombre d'habitant perdran una sèrie de competències. Es passa
a la tècnica per consultar als advocats de quina manera ens pot perjudicar.
Títol activitat: Web MCC
Tipus: Reunió
Data: 16/10/2014
Resum: La reunió de la Comissió par la creació d'una Webdel MCC es va reunir a la seu de
l'associació La Kalada , on es va crear un prototip, en plantilla de wordpress, de la web del
Moviment Cannàbic Català, en el que encara queda posar contingut. Com a proposta encara
es poden fer aportacions dirigint-vos al MCC.
Títol activitat: Col·laboració MCC (Moviemnt Cannàbic Català)
Tipus: Assemblea
Data: 23/10/2014
Resum: Preparació de la imatge per a la difusió de Sant Canut. Es va aprovar el Règim
Intern de la plataforma i la pàgina web, tot i que s'ha d'incloure més contingut. Auqesta
Assemblea es va realitzar a la seu de l'Associació La Kalada.
Títol activitat: Col·laboració Regulación Responsable
Tipus: reunió
Data: 23/10/2014
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Resum: S'ha pres contacte amb la plataforma Regulación Responsable. Hem assistit a la
reunió de la comissió de coordinació on van sorgir moltes propostes per organitzar la
plataforma. L'Assemblea General del gener servirà aprovar aquests projectes.

Novembre
Títol activitat: Reunió Grup d’Activism
Tipus: Reunió
Data: 13/11/2014
Resum: a la reunió es va tancar el projecte de l'any vinent, amb una activitat per mes: copa
cannàbica, excursió dolça revolució, torneig de futbol, estand fires i continuar representant a
la CatFAC al CAB i les activitats que s'hi derivin. Es va tractar el tema del sopar de nadal.
Títol activitat: Subvencions al CAB
Tipus: Grup de Treball
Data: 25/11/2014
Resum: Vam assistir a la taula de treball sobre finançament associatiu a la ciutat de
Barcelona. S'han publicat les subvencions i estem mirant si podem presentar un projecte per
terapèutic o per prevenció de riscos.
Títol activitat: Projecte Panoràmic
Tipus: Finalització
Data: mensual
Resum: El projecte Panoràmic és una iniciativa del CAB (Consell d'Associacions de Barcelona)
per recopilar dades del Tercer Sector de Barcelona i així unificar criteris. El 30 de novembre
va finalitzar el termini per poder respondre. Només ho han fet quatre de les vuit associacions
de Barcelona.
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El projecte Panoràmic és una iniciativa del CAB (Consell d'Associacions de Barcelona) per
recopilar dades del Tercer Sector de Barcelona i així unificar criteris. Es busca fomentar la
participació entre el teixit associatiu, recopilar dades fiables del funcionament de les
associacions per poder oferir una eina d'utilitat a les mateixes associacions de la ciutat per
millorar el seu funcionament i transparència. En aquest cas la CatFAC ha col·laborat
responent el qüestionari de les entitats de segon grau i fent difusió del mateix entre els
federats.

Desembre
Títol activitat: Sant Canut 2015
Tipus: Col·laboració a l'organització.
Data: mensual
Resum: S'ha col·laborat durant tot el mes de desembre amb el MCC per tal d'organitzar el
Sant Canut 2015, per al qual es van preparar unes xerrades amb tres advocats de prestigi
al món del cànnabis (Pedro Caldentey, Miguel Torres i Martí Cànaves) al Centre Cívic
Drassanes, per parlar de l'autocultiu. Després es va preparar una concentració a la Plaça
Sant Jaume de Barcelona.
Títol activitat: Reunió CJB
Tipus: Reunió
Data: 18/12/2014
Resum: La Patty va assistir a la reunió del Consell de Joventut de Barcelona on es va
contribuir a l'elaboració d'un projecte de prevenció de riscos en matèria de cànnabis. Material
que editarà i donarà difusió el mateix Consell de Joventut de Barcelona..
Títol activitat: Col·laboració amb Regulació Responsable
Tipus: Reunió Grup de Coordinació
Data: mensual
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Resum: s'ha participat en les reunions de la Comissió de Coordinació de la plataforma.
Aquesta plataforma pretén impulsar la regulació del cànnabis en l'àmbit estatal, mitjançant
totes les eines disponible. Hi formen part diverses empreses i entitats en favor de la
legalització del cànnabis.

Cultius
Objectius Previstos per al 2014
- Gestionar/consolidar el grup de cultius.
- Coordinar les tasques derivades del propi grup.
- Assolir la formació de noves entrades d’associacions a la Federació.
- Arrencar una cooperativa agrícola des de la Federació.
- Organitzar jornades formatives.
- Treballar en el projecte banc de llavors.
- Consolidar banc de genètiques.
Projectes pel 2014
Cooperativa.
Data d’inici de l’activitat: març 2014
Responsable: Toni Ribé
Per aconseguir tirar endavant el projecte caldrà una inversió inicial mínima de
4000 euros, es preveu finançar-se amb els socis de la mateixa.
Farem una campanya de captació de socis entre associacions
Preveiem gent interessada en d’altres sectors agraris, no cann{bics, que també
aportarien el seu granet de sorra.
o Banc de llavors federació: Finals de 2014
Responsable: per determinar
El projecte està en fase inicial i s’estan valorant opcions per consolidar-lo
o Intercanvi de genètiques: març de 2014
Responsable: per determinar21
Mitjançant un programa informàtic privat entre federats, organitzarem la demanda
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i entrega. Programa en fase inicial.

Resum activitats

Gener
Títol activitat: Taller peritatges
Tipus: Reunió formativa
Data: gener
Resum: Formació del pèrit agrícola Xaquim Acosta sobre l'elaboració dels quaderns de camp
i els peritatges.
Febrer
Títol activitat: Assessorament peritàtges
Tipus: formació contínua
Data: tot el febrer
Resum: Es treballa per separat amb les associacions que tenen dubtes sobre el quadern de
camp i el peritatge.
Títol activitat: Assemblea cultius
Tipus: Assemblea grup cultius
Data: 21 febrer
Resum: acta de l'assemblea.
Títol activitat: Protocol intercanvi genètiques
Tipus: diseny protocol
Data: 28 febrer
Resum:
Acció Cannàbica presenta una proposta de protocol per fer intercanvis de
genètiques entre les associacions federàdes que s'aprova a l'assemblea.

Febrer
Títol activitat: Projecte servei de recollida de substrats
Tipus: Disseny proposta
Data: 28
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Resum: Toni presenta un projecte per la posta en marxa d'un servei de recollida a les
associacions dels substrats de cultiu sobrants.

Març
Títol activitat: Cooperativa cultius
Tipus: Disseny projecte i estudi
Resum: Es fa un estudi complert sobre la possibilitat de crear una cooperativa de serveis de
cultius per abastar la demanda o part d'aquesta de cultiu per la dispensació de les
associacions federades. Donanat així una major seguretat jurídica i administratíva a les
asociacions i oferint la posibilitat de mancomunar els gastos asociats als culius. També és
busca la possibilitat de produir sub-productes per les associacions.
Títol activitat: Assemblea cultius
Tipus: Assemblea de grup de cultius
Data: 20 de març
Resum: El tema més important que s'ha tractat és la possibilitat d'implantar un mecanisme
d'anàlisis de les mostres del cànnbis que dispensen les associacions.
Títol activitat: Assesorament peritàtges
Tipus: formació contínua
Data: tot el març
Resum: Es treballa per separat amb les associacions que tenen dubtes sobre el quadern de
camp i el peritatge.

Abril
Títol activitat: Taller extraccions
Tipus: Taller
Data: 26 abril
Resum: Els companys de Nou9vilannabis ens fan una clase pràctica sobre els diferents
mecanísmes d'extracció amb isobutanol, i els diferents acavats i textures. Tot plgat
s'amenítza amb un dinar barbacoa en mig d'un paratge perdut en la naturalèsa de solsona.
Títol activitat: Assesorament peritàtges
Tipus: formació contínua
Data: tot el març
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Resum: Es treballa per separat amb les associacions que tenen dubtes sobre el quadern de
camp i el peritatge.

Juny
Títol activitat: enviament quaderns de camps a les associacions
Tipus: Treball peritatge
Data: 10 juny
Resum: Preparació del material i informació sobre el quadern de camp
Títol activitat: Enviament artes de benvinguda als grups, assistència assemblees
Data: 14 juny
Resum: s'envien les cartes de benvinguda a les noves associacions, i es posa al dia
l’assistència de cada associació al grup de cultius, moltes faltes !!!
Títol activitat: Auditories Cultius
Data: 21 juny
Resum: Proposta auditories específic cultius, es proposa realitzar visites insitu a les
asociacions i es posarà el segell oficial CatFAC

Juliol
Títol activitat: Visita RDM
Tipus: Formació
Data de celebració: 7 i 14 de Juliol
Resum: Visitem la seu social de RDM i fem formació sobre el Peritatge Agrícola.
Títol activitat: Assemblea cultius i anàlisi
Tipus: Assemblea del grup
Data de celebració: 17 de juliol
Resum: Celebrem l’assemble del grup de cultus. Amb una bona participació.

Títol activitat: Coordinació mailing cultius
Tipus: Treball del grup
Data de celebració: tot Juliol
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Resum: Al llarg del mes s’atenen trucades i mails de les associacions federades per tal de
respondre tot el que calgui.

Agost
Títol activitat: Creació Grup de treball analítiques
Tipus: Grup treball paralel
Data de celebració: 15 Agost
Resum: Tal com es va acordar Enric RDM, Jose MACA, Pol ACCIO CANNABICA i Toni ACA
PACHAMAMA, creació grup de treball, per tal de trobar una bona proposta d'analítiques per
els federats
Títol activitat: Contacte Fundació Rennovatio
Tipus: Treball del grups
Data de celebració: 20 Agost
Resum: Contacte amb Fundació Rennovation. s'els sol.liciten preus per realitzar els anàlisi
de les varietats de les associacions federades.
Títol activitat: Concretem visita CANNA
Tipus: Treball del grup
Data de celebració: 26 Agost
Resum: El proper dia 3 de setembre tenim reunió amb CANNA Jose MACA i Toni ACA
PACHAMAMA

Setembre
Títol activitat: Contacte amb les associacions que falten per entregar peritatge
Tipus: Treballs del grups
Data de celebració: 12 setembre
Resum: Cannamitch: resta pendent d'entregar la documentació, Avac an pagar el peritatge
però no tenen cultiu
-Basthet i Rdm, estaven treballant per a entregar-lo.
Títol activitat: Assamblea Cultius i anàlisi
Tipus: Assemblea ordinària
Data: 25 setembre
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Resum: S'acorda fer les analítiques amb fundacció Canna, i per tal d'acabar de definir com
implantar-ho es decideix fer una ass. Extraordinària el tercer dijous d'Octubre
-Es comença a definir el projecte 2015
-Parlem del segell de qualitat, hem de madurar les propostes

Octubre
Títol activitat: Mail invitació Canna / Mail obert per definir projecte 2015
Tipus: Treballs del grups
Data: 10 d'octubre
Resum: Enviament de correu electrònic a les associacions invitant a la participació en l'
estudi realitzat per CANNA
Títol activitat: Assemblea extraordinària
Tipus: Assemblea de grup
Data: 23 Octubre
Resum: a l’assemblea extraordinària de cultius i anàlisi s'aprova proposar a l.AG,
l'obligatorietat de fer el peritatge agrícola, i analítiques de mostres de flors de tots els
federats (metodologia per definir)
Tipus:activitat: Presentació estudi CANNA
Tipus: Presentacío documents federats
Data de celebració: 25 Octubre
Resum: Assistim a la presentació dels resultats de l'estudi realitzat per La Fundació CANNA
realitza un estudi per investigar la qualitat microbiològica del cànnabis ofert en els CSC’s. La
intenció és oferir informació sobre la qualitat microbiològica del cànnabis que s'ofereix en els
clubs. Aquest estudi va ser realitzat en col·laboració amb el Professor de Farmàcia i
Farmacologia D. Manuel Pérez Moreno.

També es va determinar el contingut dels principals cannabinoides presents en les mostres.
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Els resultats obtinguts ens atorguen una visió generalitzada de la qualitat del Cànnabis
consumit pels socis i sòcies de les CSC’s , i el camí a seguir per obtenir les condicions i
mecanismes òptims per aconseguir les condicions fitosanitàries òptimes per als usuaris i
usuàries de Cànnabis.

Peritatge
Objectius Previstos per al 2014
El grup de peritatge com a tal no es va consolidar com a grup independent fins a finals
d’aquest últim any 2014. Aquest 2014 ens ha fet veure les alternatives i opcions que pot
donar com a tal, i la possibilitat que ens pot donar a l’hora d’aportar eines de transparència
per a totes les associacions federades independentment de la seva capacitat econòmica.
Així dons encara que els objectius d’aquest any eren:
Que les associacions que contractessin el peritatge el completessin amb èxit.
11 Associacions van contractar el peritatge.
3 no el van completar per diversos motius aliens a la federació.
7 el van fer sense declarar la ubicació.
1 el va fer i va declarar la ubicació.
Que les associacions completin la memòria del peritatge.
No més una associació l’ha complert a data 31/12/15
Intermediació entre el Pèrit Agrícola i la Federació: Aquest objectiu ha sigut complert amb
èxit.
Que el grup agafés força i sentit com a tal: Amb l’elaboració del projecte 2015 el grup de
peritatge agafa sentit per a tots els federats.
Resum activitats

Gener
Títol activitat: Elecció del peritatge i formació de complementació de les fitxes i del quadern
de cultiu.
Resum:
Acosta.

Inicialment 10 associacions van contractar el peritatge agrícola amb el Xaquín

La proposta del Xaquín incloïa una formació enfocada a la complementació del quadern de
cultiu i de les fitxes de cultius, eines necessàries per l’el·laboració del mateix peritatge.
Aquesta formació es va dur a terme a casa dels companys d’ACCAAT.
Fotos Eric (Ja estan demanades i ell les ficarà)

Febrer/Març
Títol activitat: Inici de l’enviament de la documentació necessària per a l’el·laboració del
peritatge.
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Resum: Recopilació de les fitxes de cultiu de les associacions, i creuament d’emails amb el
Xaquín per establir una metodologia de treball al llarg de l’any. Resolució de dubtes a
associacions interessades en el peritatge i amb problemàtiques.

Abril
Títol activitat: Gestió de materials de peritatge
Resum: Enviament de documentació i materials necessaris pel peritatge i gestió de impostos
amb la gestoria.
Títol activitat: Formació Quadern de Camp
Resum: A l’abril el responsable de cultiu va fer una trobada amb els companys de
Cannamitch i Basthet a Pachamama. La temàtica va ser la complementació del quadern de
camp.
El grup de cultius i peritatge han estat fent suport al llarg de l’any a associacions en
referencia a aquesta eina, per la qual apostem des de la federació com a eina de transició i
complementaria al futur peritatge. Aquesta suposa un exercici de transparència de cara a la
resta de federats i a la Administració.

Maig
Títol activitat: Entregues Informe Peritatge
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Resum: Inici de les entregues del primer peritatge, les primeres associacions en rebre el
peritatge van ser AVCC i Nou9Vilannabis, completant així un procés (faltarien els resultats
definitius) que tots esperàvem amb ganes des de fa temps.

Juny
Títol activitat: Inici de utilització del email de peritatge com a suport a la Comissió Tècnica.
Resum:
Suport a la Comissió Tècnica, resposta d’emails de altres àrees. Inici del
repartiment de peritatges a les assemblees ja que per estalviar costos d’enviament el Pèrit
va enviar tots els peritatges exceptuant els primers a la persona responsable de grup per a
repartir-los.

Juliol
Títol activitat: Entregues informes peritatge, impostos.
Resum: Inici de les entregues del primer peritatge.
Gestió d’impostos amb la gestoria i el grup de finances. Des de peritatge es fa de pont a
l’hora de gestionar la factura del Xaquín per a la presentació del IRPF generat per les
factures de peritatge.

Setembre
Títol activitat: Expogrow
Tipus: Fira
Data: 10/11/12-9
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Resum: Assistència a la fira d’Expogrow, presa de contactes amb el sector agrícola i reunió
informal amb Xaquín i Jesús de Sevilla. Foto amb els companys de Nou9vilannabis, FacSUR,
Acció Cannàbica i Pachamama al stand de la EUSFAC.

Octubre
Títol activitat: 1a sol·licitud fitxes de resultats
Resum: 1er recordatori a les associacions amb peritatge de la necessitat de la presentació
de les fitxes de resultats per a poder completar la memòria del peritatge 2014. Les
associacions no les tenen ja que el cultiu no ha finalitzat el cicle. Peritatge no rep respostes
als emails per part del grup.

Novembre
Títol activitat: Elaboració projecte
Resum: Treball en l’elaboració del projecte 2015 de peritatge, recerca de propostes i treball
conjunt amb finances per el·laborar graelles de presentació de despeses per a presentar a
l’assemblea.
Títol activitat: 2a sol·licitud de fixes de resultats.
Resum: 2on recordatori a les associacions amb peritatge de la necessitat de la presentació
de les fitxes de resultats per a poder completar la memòria del peritatge 2014.

Desembre
Títol activitat: Presentació projecte
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Resum: Presentació del projecte de peritatge 2015 en el que apostem per enfortir aquesta
comissió i treballar en l’el·laboració de serveis per a tots els federats i no només els
contractants del peritatge. Apostem per el treball conjunt entre grups i apostem pel treball
en les eines de transparència.

Associacions Federades

Associació Vallparadís Cànnabis Club
Index:
1. Associacionisme
2. Objectius
3. Finances
4. Comunicació i representació
5. Cultius
6. Terapèutic
7. Activitats
8. Participació a la CatFAC

Documentació:
-Balanç econòmic
- Cartells activitats
- Resultats de les UDPs
-Fotografies activitats
-Gràfiques
1. Associacionisme
En vista de la tendència de la societat en la que estem, en com esta organitzada i enfocada,
amb un caire individualitzador i consumista i estèticament estereotipada, un dels principals
objectius a assolir per part del col·lectiu és l'assamblearisme, la col·lectivització, i el foment
de la participació igualitarista i equilibrada dins del grup. L'any 2014 ha estat per a nosaltres
el principi d'una nova etapa, en la qual l'aprenentatge és molt important, així com estar
atentes als constants canvis derivats de les polítiques dins del sector els quals poden
desembocar a noves regulacions i maneres d'actuar i incidir socialment en el nostre entorn.
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Des 'un bon principi la bona acollida per part dels socis/es a estat un incentiu a l'hora de tirar
endavant el projecte i seguir treballant per millorar dia a dia, introduint polítiques de
reducció de riscos i realitzant diverses activitats moltes d'elles en cooperació amb d'altres
col·lectius o associacions de Terrassa i Barcelona. És aquesta complicitat que ens omple
d'orgull i ens fa continuar creixent.

Durant l'any 2014 hem convocat dues assemblees generals que, malgrat estar convocades
adequadament i amb més d'un més d'antelació, han estat un fracàs d'assistència. Hem
intentat atreure a les sòcies a l'assemblea afegint a la convocatòria un tast i un bon
esmorzar per a augmentar-ne l'atractiu, però tot i així, no hem tingut èxit. Hi ha moltes
sòcies que es mostren interessades quan els comuniquem de viva veu la convocatòria i ens
asseguren que vindran i que tenen ganes de participar en la presa de decisions o
d'organitzar alguna activitat, però a l'hora de la veritat, no hem arribat a ser més de deu, fet
que és bastant trist i preocupant en una associació que té 400 sòcies. Esperem aquest any
trobar la fórmula adequada i motivar suficientment a les sòcies per tal que assisteixin i
participin en les assemblees de la seva associació.
Pel què fa al funcionament intern, hem de precisar que cada dues setmanes, ens reunim la
junta directiva i parlem i planifiquem del dia a dia de l'associació. No hi ha hagut necessitat
de fer cap junta extraordinària degut a què ens reunim amb molta freqüència. Tot i que
evidentment, no tenim la mateixa visió en moltes de les coses que discutim, hem fet un
exercici de pur assemblearisme a l'hora d'escoltar-nos els uns als altres i d'aprendre a cedir
per poder arribar a consensos. En aquests sentit, estem molt satisfets de com ha funcionat la
junta directiva i, de cara al proper any, creiem que el què podem millorar es centra en assolir
uns majors nivells de participació de les sòcies (a les assemblees, en assumir tasques
relacionades amb l'associació i/o la federació, organitzar i assistir a les activitats,...),
perfeccionar el sistema de comptabilitat i adequar-nos al màxim als requeriments fets a
l'auditoria a la que ens vam sotmetre.
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Adjunt el numero de sòcies actius mensuals durant l'any 2014:

El número total de sòcies es de: 413.
El número total de sòcies que han firmat el contracte de previsió del cultiu col·lectiu de l'any,
i per tant són degustadors, és de 193. La mitjana anual és de 143 sòcies degustadores.
El número total de sòcies terapèutiques és de 4, amb el corresponent certificat del dr. Parés.
Per decisió de la junta directiva i de manera permanent només acceptarem 450 sòcies,
arribat aquest punt, només acceptarem mes sòcies si son usuàries terapèutiques i tenen el
certificat medic del Dr. de la Federació. Som i volem ser una petita associació de barri sense
aspirar a ser una macro associació.
2. Objectius
Els objectius que ens vam marcar pel 2014 van ser:
- Assessorar e informar jurídicament, mèdicament i botànicament als associats/des.
-Incloure formacions, activitats i informació de reducció de riscs en el consum.
-Crear una base de dades del consum individual i general de totes les associades.
-Enfortir la participació a les activitats.
-Assolir una bona base de transparència a tots els nivells.
-Realitzar amb una bona participació de les sòcies les dues Assemblees Generals anuals.
-Tenir voluntariat per realitzar activitats i realitzar la participació deguda a la Federació.
Dins d'aquesta llista podem considerar que els tres primers punts els hem assolit
sobradament, tot i que no renunciem a seguir millorant-los. No obstant, les nostres forces es
centraran en assolir nous objectius i sobretot consolidar una millora notable amb els que no
estem plenament satisfets.
Durant aquest any hem aconseguit assessorar a tots els nivells a les nostres sòcies, ja que
l'experiència i els contactes fruït d'un llarg recorregut de més de deu anys dins del món
cannàbic ens dóna un bagatge sobradament satisfactori per a assistir sense problemes a
qualsevol dels dubtes o qüestions que es puguin plantejar tant a nivell mèdic, botànic o
legal. Ja en aquest assessorament hem aconseguit abordar el terreny que afecta als riscos
de consum, que hem potenciat amb informació que permanentment està disponible al local
de l'associació, a l'abast de totes les sòcies.
Algunes de les activitats que hem dut a terme el 2014, han anat enfocades a conscienciar a
les sòcies dels riscos derivats del consum de cànnabis i a reeducar els nostres hàbits en
quant a saber discernir quan un ús indiscriminat del cànnabis pot incidir negativament en els
nostres interessos personals. A tall d'exemple, el consum de cànnabis pot incidir
negativament en el rendiment de les sòcies en les activitats físiques que s'han organitzat des
de l'associació.
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Gràcies a una òptima organització interna hem pogut crear una base de dades amb multitud
de dades i gràfics al nostre abast, com per exemple el gràfic que us adjuntem a continuació.
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Pel què fa a les activitats, si bé n'hi ha algunes que han gaudit d'una bona participació,
també és veritat que n'hi ha hagut que han estat per sota de les expectatives i que de cap
manera es pot considerar que han tingut un nivell acceptable de participació. De cara a l'any
que comencem, volem augmentar l'acceptació de les activitats, ja sigui fent-ne més difusió i
millor, com generant espais on les persones sòcies puguin aportar el seu granet de sorra
impulsant elles mateixes activitats que els puguin resultar atractives.
Pel què fa als nivells de transparència de la nostra associació, essent conscients de les
nostres mancances i virtuts en relació al codi de bones pràctiques, i seguint les
recomanacions rebudes a l'auditoria a la que ens vam sotmetre, hem anant millorant poc a
poc en aquest terreny i així tenim previst seguir-ho fent fins que puguem arribar a uns
nivells molt satisfactoris de transparència i de transposició a la realitat de la nostra
associació al codi de bones pràctiques de la CatFAC.
La participació de les associades a les dues assemblees generals que hem realitzat aquest
2014 ha estat molt pobre. Considerem que aquest és un dels nostres punts més febles i
sabem que és un dels objectius que hem de treballar més per tal de millorar-lo. No volem
una associació d'unes poques, sinó que volem que una àmplia majoria de les persones sòcies
se la sentin seva amb l'orgull i satisfacció. No ho entenem d'una altra manera, ja que sabem
que sense la participació de totes, perdem l'essència i la potència de l'assamblearisme.
Tot i que creiem que la nostra participació i implicació en les tasques de la federació és
acceptable, també és veritat que es duu a terme per part de molt poques persones. És el
nostre deure moral és estendre a les sòcies la idea i el convenciment que és molt important
fer pinya entorn a la federació i assumir-ne tasques, ja que és aquesta la que ens dóna una
posició forta davant de les institucions i al carrer.

3. Finances
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Us adjuntem a continuació el balanç d'ingressos i despeses del 2014. (CAST)

Podem apreciar que la xifra de despeses de personal no és massa alta i volem aclarir que
això succeeix perquè aquest any encara hem considerat als cultivadors com a proveïdors
encara que aquests són socis i que els cultius són de l'associació. La despesa en quan a
cultius es veu reflexada doncs en l'apartat de consums d'explotació.
En l'apartat de despeses financeres i despeses assimilades hi trobem la curiosa xifra de
64,02€. Cal aclarir que es tracta d'una xifra que prové de dos recàrrecs per demores en el
pagament a hisenda i la Seg. Social, derivades de que el Deustche Bank va decidir tancarnos el compte corrent sense previ avís ni argumentació quan ja havíem ordenat els
pagaments.
Aquest és doncs el resum dels nostres números de l'any 2014, podent concluir que hem
gastat 104,83 € més dels que hem ingressat.

4. Comunicació i Representació
Gràcies a la nostra presència a la ciutat com a associació cannàbica em incidit en els dos
mitjans de que disposa la ciutat de Terrassa, la Radio i la Televisió municipals, amb unes
petites entrevistes en les que expliquem la realitat social en la que es troba el mon Cannàbic.

http://www.terrassadigital.cat/detall_actualitat/?id=23813

Pàgina

114

Dimecres 12/11/14 Reportatge TV Terrassa

Dimecres 19/11/14 Entrevista a Radio Terrassa
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http://www.ivoox.com/submari-entrevista-a-marc-girona-responsable-del-audiosmp3_rf_3754093_1.html

5. Cultius
El fet de la realització del peritatge agrícola es un avenç pel que fa a la manera de funcionar
en els cultius, ja sigui en benefici jurídic, o el més important, pel control absolut de tot el que
fa referència a les dades totals de les unitats de producció.
Durant l'any 2014 hem peritat 7 cultius els quals no ens han donat els resultats esperats per
diversos motius però, si que hem pogut acomplir les expectatives de la previsió de consum
realitzada a partir de les dades de l'any 2013. Hem necessitat ajuda amb alguns cultius que
no estaven peritats però si que feien el contracte de cultiu i omplien el quadern de camp.
Aquest any està decidit de que no farem cap cultiu que no passi el peritatge agrícola, tot i
que el mateix pèrit Xaquín A. ens va recomanar, durant el taller que es va realitzar amb la
federació, que mantinguéssim algun cultiu sense peritar.
Per sort, de moment, tot i tenir una quantitat alta de cultius, els quals són tots petits en lloc
de tenir-ne un de molt gran (i creiem que és gràcies a això), hem pogut passar tot l'any
sense cap intervenció. VISCA!!
Seguirem funcionant com fins ara amb l'ajut d'en Dani, que fa de voluntari en el G.T de
cultiu. I també seguirem amb el peritatge d'en Xaquín gracies a la Federació.

6. Terapèutic
El grup terapèutic, sens dubte, es el que ens dona una satisfacció mes gran, doncs cada dia
anem veien com persones que no han trobat manera de pal·liar les seues dolences amb la
medicina convencional, o si, però que també prefereixen realitzar tractaments alternatius,
van millorant e inclús literalment ens diuen «feia mesos que no dormia tan bé» o «ja puc
ajupir-me sense notar una espasa clavada a l'esquena» i algunes frases més, que per
sempre sens quedaran gravades.
Un vegada més, no podem estar més agraïdes a la federació per la feina que fa el Dr. Parés
amb les usuàries terapèutiques.
També destacar, que gràcies a Marta (també de la Federació), en Marc és coordinador de la
comissió de reducció de riscos salut i benestar de la federació fet que facilita i facilitarà en un
futur la millora de l'aprenentatge per gestionar e incidir en les nostres sòcies la
implementació de les polítiques i activitats en la matèria.
Aquest any la activitat mes destacada en general, i com activitat terapèutica en concret, ha
estat el Taller de Txi-kung. La participació ha estat de més de 7 sòcies i 3 persones no
sòcies.
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Gràcies a en Jordi Ramírez, que és el mestre, a en Santi que ens va posar en contacte amb
ell i al Kasalet que ens a cedit l'espai, em pogut estar durant dos mesos fent una hora
setmanal aprenent l'art marcial del Txi Kung la qual consta d'uns estiraments i uns exercicis
que conjuntament amb una respiració constant, relaxada i controlada, fan que tot el cos
millori en elasticitat i desapareguin les contractures. També, gracies aquest moviments, tots
els òrgans del cos es beneficien de petits moviments que fan, degut als mals hàbits i les
vides sedentàries, es desencaixin i millorin la seua funcionalitat notablement. Aquesta és un
art oriental de tradició Xina i budista molt antiga i que no tan sols millora la salut dels òrgans
i els moviments corporals sinó que afavoreix que es percebi una millora notable en l'estat
d'ànim i la ment.

7. Activitats
19/1/14 Cartell de Sant Canut via MovimentCannabicCatala

31/1/14 Colaborem amb Oncolliga de Terrassa posant una guardiola tenint «Faiers» per a
informar i donant enganxines per la solapa a cada aportació per petita que sigui, aquesta
activitat es fa cada any.

2/2/14 Sortida al museu de Bcn,
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Diumenge dia 2 de Febrer a les 10:30h a estació de FGC de la Rambla de Terrassa per anar
al museu de Bcn amb visita guiada, a les 12:00h. Preu entrada 6€ Organitza:
A.Vallparadis.C.C. I La Tafanera.
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Sortida al Hash Marihuana Cáñamo & Hemp Museum de Barcelona

8/2/14 Passe del documental de J.Herer
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13/7/14 Cartell i fotografia del Partit de Futbol (es va endarrerir al dia 13)

5/10/14 Participem a la campanya SomUsuaris via CatFac
Campanya #SomUsuaris
Estem vivint moments de canvi en les polítiques de Drogues. El mur prohibicionista rep cada
dia més fissures de països que es mostren detractors d’una política sense sentit que
persisteix des de fa més de 40 anys. Una tendència mundial que al nostre país s’ha
materialitzat en els anomenats Cànnabis Social Club (CSC) o Associacions Cannàbiques.
Organitzacions sense ànim de lucre, sorgides d’un col•lectiu que busca des de fa anys
fòrmules legals que permetin el cultiu i el consum personal, tractant d’evitar com a prioritat
la inseguretat jurídica que es pateix encara.
Més de 180 milions de persones (Informe Mundial sobre les Drogues 2013) consumeixen
cànnabis a nivell mundial, gairebé un 4% de la població mundial es troba sotmesa a la
persecució i criminalització pel fet de ser persones consumidores. L’ús d’alguna droga no et
converteix en ciutadà de segona classe, segueixes tenint tots els drets i garanties de les lleis
que ens protegeixen a totes i tots.
Fem una crida a totes les entitats que busquen alternatives a aquest sense sentit, amb la
intenció d’unir esforços per la lluita dels nostres drets com a persones usuàries. Com més
siguem, més ens escoltaran, ara és el moment d’unir-nos i lluitar per un canvi real.
És per aquest motiu que iniciem la Campanya #SomUsuaris que vol convertir-se en un
altaveu que reculli les opinions de la societat i de tots els grups que treballen en la cerca de
polítiques més justes i eficaces.
#SomUsuaris vol enriquir-se amb les vostres opinions, mitjançant la interacció entre l’opinió
pública que cada vegada està més formada i és més participativa. La campanya s’inicia a
través dels mitjans socials amb el Hashtag #SomUsuaris en el qual es recolliran totes les
vostres aportacions, creant l’oportunitat de congregar la força col•lectiva i les diferents
opinions en un model que ens representi a tots i totes.
Fes sentir la teva Veu i copeja el mur.
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Com participar? Deixa el teu comentari a les xarxes socials utilitzant el Hashtag
#SomUsuaris i realitza un selfie per entra a la presó dels usuaris Lliures, envia-la al correu
Comunicacio@catfac.org

10/14 P Cicle de CineForum Cannàbic

Pàgina

120

11/11/14 Cartell i fotografia del Taller de TXi Kung

3/5/14 Anem a BCN a la MMMBCN via Moviment Cannàbic Català

8. Participació a la CatFAC
Des de l'Associació Vallparadís Cànnabis Club que dintre de les nostres possibilitats i
circumstàncies hem tingut una participació acceptable a la CatFAC, tot i que som conscients
que hauríem de donar més i fer implicar a més associades en col·laborar i fer gran tant el
nostre projecte com el de la federació.
Hem assistit a totes les assembles generals excepte en una d'elles i hem participat
activament en dos grups de treball, el terapèutic i el de cultius. També estem al grup de
finances, però la nostra participació ha estat gairebé nul·la, per qüestions de incompatibilitat
horària.
Evidentment no estem satisfets amb aquesta situació i, tot i que sabem que serà difícil
perquè una associació petita i perquè ens costa molt que les associades s'impliquin en les
tasques internes, treballarem per canviar-la i així contribuir a potenciar i enfortir la federació.
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Fotografia de l'auditoria a la que ens vam sotmetre amb la federació, i la que en han
comunicat les gestions que no estem realitzant correctament, i que corregirem properament.

Associació de Consumidors de Cànnabis per un Ús Responsable tant Lúdic com Terapèutic

Número de Persones Sòcies Degustadores a l’acabar l’any: 18
Número de Persones Sòcies Terapèutiques a l’acabar l’any: 0

Associacionisme
Aquest any 2014 hem celebrat 3 assemblees generals, destinades a informar als socis de la
situació general, el cultiu, i debatre propostes i modificacions al reglament.
S’ha continuat amb la CatFAC amb col·laboració activa dins els grups de finances i auditories.
S’ha iniciat el cultiu de l’associació i la distribució.
A hores d’ara encara no s’ha pogut obrir la seu social.
Comunicació
S’ha creat un grup de whatsapp per combinar-lo amb el mail per donar informació i
comunicar-nos entre nosaltres.
Cultius
S’han efectuat tres collites d’interior, s’ha cobert tan la demanda de producció assegurada
com la de no assegurada, en aquest aspecte tot ha anat perfecte.
Resum activitats (cronològic)
Març
Títol activitat: Assemblea General. Tipus: assemblea Data: 22/03/2014
Resum: A aquesta assemblea es va informar de l’estat de comptes, de l’inici del cultiu
programat pel mes d’abril, de que s’havia trobat lloc pel mateix i de les condicions del propi
lloc. També es va informar de la situació general a Catalunya de les associacions
cannàbiques.
Abril
Títol activitat: inici del cultiu, collita 01 (C01) Tipus: cultiu Data: 19/04/2014
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Resum: s’inicia el cultiu amb dos metres quadrats d’interior, un amb white widow, i un altre
amb OG source, Criminal, Critical+, i Ripper Haze.

Juny
Títol activitat: Reunió amb l’alcaldessa de Sentmenat Tipus: reunió Data: 03/06/2014
Resum: Vam fer una reunió amb l’alcaldessa de Sentmenat per informar de la nostra
existència, de la intenció d’obrir local a Sentmenat i per veure quina opinió tenia ella mateixa
i si ens posarien gaire traves. Tot va anar molt bé.
Títol activitat: inici del cultiu, collita 02 (C02) Tipus: cultiu Data: 14/06/2014
Resum: s’inicia la segona collita amb tres metres quadrats, tots tres de white widow.
Títol activitat: Assemblea General. Tipus: assemblea Data: 21/06/2014
Resum: a aquesta assemblea es va informar als socis de l’estat dels comptes, de l’estat del
cultiu, del panorama de les associacions cannàbiques i de la reunió mantinguda amb
l’alcaldessa de Sentmenat.
Setembre
Títol activitat: inici del cultiu, collita 03 (C03) Tipus: cultiu Data: 19/09/2014
Resum: s’inicia un cultiu amb tres metres quadrats, un de Ripper Haze, un de white widow, i
un altre amb Bubblegum, Old school i great white shark.
Novembre
Títol activitat: Assemblea General. Tipus: assemblea Data: 22/11/2014
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Resum: última assemblea de l’any, on es van aprovar els pressuposts pel 2015, el projecte
pel 2015 i la gestió de la junta. També es van aprovar diferents modificacions al reglament
intern, i un sistema d’esmenes per futures modificacions. Es va fer un repàs a l’actualitat
cannàbica.

Associació de Cultivadors y Usuaris de Cànnabis

Número de Persones Sòcies Degustadores a l’acabar l’any:22
Número de Persones Sòcies Terapèutiques a l’acabar l’any:6

Associacionisme
En el año 2014 se realizaron 6 reuniones de Junta directiva, previas a la asamblea en las que
se establecían los puntos de la orden del día y se preparaba la documentación necesaria para
los socios i socias de ACUC.
Este año ha sido un año con muchas novedades lo que ha llevado a realizar 4 asambleas en
las que se llevó a votación el proyecto, la aprobación de los costes de licencia y la renovación
de la Junta directiva, además de la aprobación del presupuesto de cultivo 2014 .
Comunicació
Los cuatro formatos de comunicación han funcionado con normalidad y este año se ha
dedicado a difundir los artículos que desde CatFAC se realizaban. El blog Privado se ha
establecido como unos de los formatos más aceptados por los socios y socias para consultar
toda la información de las actividades, asambleas y actas que se han realizado durante todo
el año.
Cultius
Se han realizado 7 cultivos interiores repartidos en las dos ubicaciones de ACUC y se ha
implementado los cultivos exteriores en dos ubicaciones nuevas, que nos han generado casi
el 70% del consumo de los afiliados. Este año por primera vez se han realizado dos cultivos
de primavera que se han dedicado a variedades con alto contenido en CBD.

Resum activitats
Gener
Títol activitat: Inauguración Nuevo Local

Data: 03 de Enero
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Resum : Con motivo del cambio de local preparamos una jornada de inauguración para todos
y todas los socios de ACUC, una inauguración que dio el pistoletazo de salida a el nuevo
proyecto de la asociación y que contó con la participación de un gran número de socios que
pudieron disfrutar de música y muy bueno humos.

Títol activitat: Grupo Brainstorming

Data:

10 de Enero

Resum : Con motivo del cambio de local tenemos un nuevo espacio para ambientar y
decorar, se abre la participación a todos aquellos socias/os que quieran aportar su propuesta
de decoración. Para realizar esta actividad iniciamos el Grupo Brainstorming donde los
socias/os interesados en participar puedan reunirse y debatir la nueva imagen de la
asociación.

Títol activitat: Champion Cup Data:12 Enero
Resum: Jornada de Valoración de la variedades Participantes en la Cannabis Champion Cup
Barcelona. Un año más llega a ACUC la ‘Cannabis Champion Cup’. Los Soci@s de ACUC
hemos sido elegidos como Jueces de las muestras participantes en las Categorías: Bio y
Hidro, agrupadas en un total de 53 muestras en las que Valorar: Presencia, Aroma y Efecto.

Febrer
Títol activitat: Asamblea extraordinaria Data:07 Febrero
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Resum: Primera asamblea de año para presentar el proyecto 2014 y establecer las personas
integrantes de los grupos de Comunicación y Terapéutico. También se aprobarán los trámites
administrativos para registrar la nueva ubicación de la sede social e iniciar los presupuestos
para realizar la licencia de actividades.

Març
Títol activitat: Salida Cultural Data: 14 de Marzo
Resum: Con motivo de la celebración de Spannabis se convoca a todos y todas los socios a
quedar el sábado en la Puerta de entrada de Spannabis para realizar una visita conjunta a
los stands y asistir a las conferencias de José Carlos Bouso y Araceli Manjón-Cabeza.

Títol activitat: Baño de Sonido

Data:28 Marzo

Resum: Esta experiencia está basada en la Terapia de Sonido Oriental (cuencos tibetanos),
Cuando el terapeuta del sonido hace sonar los cuencos tibetanos de una forma correcta y
armónica a través de su frotación y percusión, las frecuencias envuelven a la persona
brindándole una sensación de "baño sonoro", relajación y placer, como consecuencia de la
influencia de estos sonidos en el metabolismo celular, equilibrándolo, y haciendo accionar los
mecanismos de segregación de endorfinas.

Abril
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Resum: Es evidente que disponemos de una excelente “materia prima” creciendo en
nuestros jardines como para conseguir un hash de calidad. Inundándonos de sabor y efectos,
que harían
Cambiar la catalogación de hash como Narcótico o relajante, por adjetivos
como energizarte o eufórico, esto dependerá claro esta del tipo de marihuana que utilicemos.
Aquí se ha abriría un gran abanico de posibilidades y miles de sutiles combinaciones, con la
posibilidad de hacer una extracción de una única variedad o la combinación de diferentes
variedades en la extracción de resinas para conseguir el producto final.
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Títol activitat: Ice Hash Data: 5 Abril

Maig
Títol activitat: Million Marihuana March Barcelona 2014 Data: 3 Maig
Resum: La Million Marihuana March es un evento que se realiza simultáneamente el primer
fin de semana de Mayo en cientos de ciudades de todo el mundo, y que evidencia la cantidad
de personas que exigen normalizar el cultivo, la tenencia y el consumo de la planta de
Cannabis y que se acabe con la criminalización de usuarios y cultivadores.

Títol activitat: Marcha Mundial Marihuana Madrid 2014 Data:10 Maig
Resum:
La convocatoria de la Marcha, impulsada per la Federación de Asociaciones
Cannábicas(FAC), por la Asociación Madrileña de Estudios del Cannabis (AMEC) y por
MadFAC transcurrió por las calles más céntricas de Madrid con un ambiente festivo y
reivindicativo lanzando proclamas contra la guerra contra las drogas, el reconocimiento de
las libertades personales, el fin del narcotráfico y la persecución del usuario.

Títol activitat: Asamblea Extraordinaria Mayo 2014 Data: Maig
Resum: asamblea en la ue se presentaron las nueva subicaicones de cultivo de ACUC y se
presentaron los presupuesto para realizar la licencia de actividades, tambien se dio a conocer
los contactos que se han realizado con organizaciones del Barrio para dar a conocer el
proyecto de la asociación e iniciar la colaboración con otras entidades.
Juny
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Resum: La primera semana de junio, concretamente el día 2 y 3 de junio contamos con la
presencia de la Vendula Belackova de la Facultad de Medicina de Praga (República Checa)
que está realizando un estudio a nivel europeo sobre cómo afectan las asociaciones
*cannàbiques en las posibles regulaciones.
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Títol activitat: Estudio Cannábico Europeo. Data: 02 Juny

Juliol
Títol activitat: asamblea extraordinària Data: 19 de Julio
Resum:
Asamblea para presentar la dimisión del presidente y abrir el periodo de
presentación de candidaturas, en esta asamblea también se llevo a votación la aprobación de
la derrama para iniciar los trabajos de adaptación del local a los requisitos para obtener la
licencia de actividades.
Títol activitat: La otra realidad del Cannabis Data: 30 de Julio
Resum:
Encuentro con Aintzane castillo Aintzane Castillo, directora y productora del
proyecto La otra realidad del cannabis, para que nos contara todo lo que significa éste
movimiento altruista que comenzó un día junto a varios científicos.
Setembre
Títol activitat: Salida cultural Data: 2O de Septiembre
Resum: Hash Marihuana Hemp & Cáñamo Museum de Barcelona, aquellos socios/as que os
gustaría ir a conocer la historia del Cáñamo, una visita guiada por los más de 3000 artículos
de una exposición permanente y única, que muestra a los visitantes como una sola especie
vegetal, increíblemente versátil ha posibilitado el desarrollo de la confección textil, los
medicamentos, los viajes marítimos, la agricultura y como el cannabis y cáñamo, ha sido
parte de la vida cotidiana durante miles de años.
Novembre
Títol activitat: Cumpleaños de ACUC Data: 2O de Noviembre
Resum: Con motivo de la celebración de los 4 años de ACUC se realizó la celebración de una
cena en un restaurante a puerta cerrada, en la que no faltaron ni las risas ni el ambiente
londinense que caracteriza a la organización.

Desembre
Títol activitat: Articulo Revista Yerba Data: 03 de Diciembre
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Resum: Participación en la revista Yerba, en su sección asociaciones Cannàbicas, un artículo
donde se trasmitió los ideales de ACUC y su periodo activista desde su creación.

Associació Cannàbica d’Autoconsum Pachamama
Associacionisme
Aquest any a Pachamama hem fet quatre assemblees. Una d’elles
de caire executiu, ja que l’objecte era renovar la Junta Directiva de
l’associació.
L’associació ha deixat de tenir Tresorer i ha afegit al equip tècnic
dos vocals, amb el que passem a ser una Junta Directiva de quatre.
A l’ultima assemblea d’any vam debatre i treballar de forma
conjunta amb els socis el projecte.
La resta son assemblees de caire ordinari i de foment de la participació.
Les assemblees s’han dut a terme a les següents dates 26/4, 29/9, 28/11 i 22/12.
A més a més estem adaptant-nos al model de comissió CatFAC, i ara mateix comptem amb
comissions específiques a dins de l’associació com ara Terapèutic, Activisme, Comunicació,
gestió interna i cultius. Aquestes tenen les seves pròpies assemblees i generen simbiosis
entre elles mateixes, enllaçant projectes entre elles. Encara està per definir un bon calendari
d’assemblees, però de moment estem fent que les mateixes comissions estiguin ben
gestionades.
Cada dilluns ens reunim la CT de l’associació durant una hora i mitja (16:30/18:00), per
posar en comú totes aquelles inquietuds, qüestions de la gestió de l’associació, creació de
protocols o qualsevol altre tema que pugui sorgir.
Analitzant en general l’assistència de les assemblees, ens adonem que per que una
assemblea tingui molta participació, hem d’estar a sobre dels socis/es, hem d’insistir, posar i
recordar-los que tenen a la seva disposició fulls de delegació de vot. La veritat es que es
molt complicat, encara que cada cop tenim mes implicació per part dels que si que venen.
Creiem que encara hem de sistematitzar els nostres processos per tal de que nosaltres
mateixos podem saber en cada pas el que fer. A vegades no tenim una gestió correcta, ni
respectem terminis, per el que podem sembla des coordinats. Apostem per una “autoprofessionalització”, i creiem que si ens organitzem millor, es veurà reflectit inclús amb
l’assistència a les assemblees.
Ara bé, encara que ens queda molt camí per fer, hem millorat i cal destacar que cada cop
tenim els processos mes interioritzats i que cada vegada els resultats son mes positius.
Així com l’any 2014, hem mes que duplicat les assemblees, esperem al 2015 poder fer
gairebé una cada mes, ja que la idea es que els socis trobin un espai on poder donar renda
solta a les seves idees i demostrar el seu compromís amb l’associació.
Activisme
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Ara a mes a mes, Activisme es coordina amb Comunicació per tal de que totes les activitats
estiguin recollides en fitxes, fetes per tal finalitat, es coordinen i elaboren un cartell conjunt
que es reenvia a totes les sòcies i els socis, per que tinguin tota la informació relativa al
taller.
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Aquest any Pachamama a apostat per la creació del grup d’activisme. S’han fet 3 reunions de
grup des de que es va crear. Encara que no estigués fet, portem des de el gener fent i
promovent activitats a l’associació.

Apostem des d’activisme per activitats de caire educatiu, enfocades al desenvolupament de
la ment, potenciació de la cultura i activitats a l’aire lliure.
Hem creat un calendari tal i com ens proposàvem l’any passat per la qual cosa hem complert
les expectatives i els objectius amb molts millors resultats del que ens esperàvem.
En el cronograma exposarem les activitats dutes a terme al llarg d’aquest any.
Comunicació
Aquest any també s’ha acabat de constituir aquesta comissió, funciona amb total coordinació
amb activisme, per la qual elabora els cartells de les activitats.
S’han treballat amb l’adequació de tots els documents propis de Pachamama, com ara el
projecte.
A més a més, aquest any ja ha desenvolupat el seu propi projecte, per la qual cosa durant
aquest any 2015 podrem seguir un cronograma i complir uns objectius mes específics.
Terapèutic
Els objectius establerts per mitjà de les activitats planificades al Projecte 2014, s’han
complert amb èxit i fins i tot hem fet més activitats de les previstes. Activitats les quals
anaven sorgint d’acord amb les circumstàncies que esdevingueren aquest 2014.
No només s’ha creat una comissió independent, si no que aquesta funciona i cada dia
adoptem a mes usuaris/es terapèutics a l’associació.
En el cronograma exposarem les activitats dutes a terme al llarg d’aquest any.
Gestió interna i finances
Aquest darrer any hem treballat en ficar ordre i adaptar-nos al CdBP. Vam rebre la visita i
inspecció de l’operació Sativa i d’allà va derivar un acta d’inspecció. A la qual des de llavors
ens hem estat adaptant.
Estem elaborant protocols de totes les àrees per tal de dur un treball sistemàtic i acurat.
El tema de les finances es el que hem portat amb menys control, ja que ha sigut un any,
d’adaptació desprès de la intervenció de l’agost del 2013. Estem tornant deutes i encara que
estem apunt de cobrir el deute, ha sigut com tornar a començar. El propòsit per aquest
proper 2015, serà millorar substancialment en aquesta àrea.
Una millora a tenir en compte ha sigut la creació de dos llocs de feina de mitja jornada.
S‘ha creat un grup de finances on treballarem amb els pressupostos i la comptabilitat diària
per tal de poder adaptar-nos a la nova reforma fiscal i Llei de transparència.
Cultius

A més a més hem peritat tots els cultius, i quadrat els resultats.
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Degut a la intervenció ens hem vist forçats a descentralitzar els cultius i combinant exterior i
interior hem aconseguit tirar endavant els cultius i tornar a apostar per el auto cultiu i no
l’enriquiment del mercat negre.
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Aquest any ha sigut un any molt dur. A l’agost del 2013 els Mossos d’Esquadra ens van tallar
tots els nostres cultius, per al 2014. Vam tenir que començar de 0, i gràcies als nostres
companys, vam ser capaços de tirar el nostre projecte 2014.

Resum activitats
Gener
Títol activitat: Sant Canuto 2014 Tipus: Jornada de festa a Pachamama per participar a Sant
Canuto Data:18/1/14
Resum: Com tots els anys des de que Pachamama assisteix, a la festivitat de Sant Canuto,
l´associació tanca les seves portes a la vesprada per anar a la plaça Sant Jaume a festejar
amb tot el Moviment.
La implicació dels membres de Pachamama als actes organitzatius d´aquesta festivitat queda
registrada gracies a la col•laboració d´una cadena privada de televisió.
Es combina per primera vegada un acte polític, amb unes jornades prèvies amb la
participació, de Juan Carlos Bouzo, d’ICEERS i una taula rodona, amb la representació de
tots els Partits polítics, posicionant-se amb el tema de la regulació dels CC’s a Catalunya.
La jornada conclou amb els concerts deslluïts per la pluja un any mes.

Títol activitat: Cates per a la CANNABIS CUP Tipus: Reunions de socis per jornades de cata.
Data: 23/02/2014 - 13/03/2014
Resum : El propòsit va ser fer partícips als socis en les cates que s’organitzen arrel de
l’esdeveniment Spannabis, el qual ofereix mostres de marihuana i derivats sense identificar
per votar les millors.
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Els socis no podien fumar abans de les cates ni beure més que aigua. Aquestes cates
duraven aproximadament una hora i s’empraren pipes i vulcanos per les extraccions i les
resines. Coma representant dels terapèutics i fent servei d’una prevenció de riscos efectiva,
es va imprimir informació relativa als processos d’elaboració, tant per extraccions com per
resines, aspectes a tenir en compte abans de consumir-lo per a prevenir mals de cap per
exemple amb les extraccions, etc. No obstant la participació irregular dels socis, el treball
autocrític passa per que es varen catar vàries varietats al mateix temps quan això no es fa
per que el sentit del gust no està al 100% i quant a prevenció de riscos vam funcionar al
50% ja que hi havien socis que venien només a col•locar-se (cosa que està molt bé, però el
consum responsable és una tasca a treballar molt més amb els socis quant a les cates).
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S’organitzaven cates d’entre 4 i 6 persones amb mostres, d’extraccions, resines i marihuana
d’interior. S’analitzava partint de les premisses: aroma, sabor, aparença .

Per altra banda, es va assolir l´objectiu de realitzar una cata de totes de les mostres
enviades per la revista Cañamo.
Aquest any tornem a repetir comptant amb la millora d´un soci, que es presta a fer la
explicació a les cates de com valorar apropiadament el cànnabis.

Títol activitat: Taller de cervesa artesanal Tipus: Formació Data: 01/02/2014 - 23/02/2014
Resum: Aquest taller va constar de dues jornades on un soci va ser l´encarregat de explicar
tot el procés de fermentació i embotellat de la cervesa.
El soci aportava tot el material necessari per a la consecució del taller.
A la primera jornada tot va succeir de manera natural, la explicació, la presencia de socis va
ser considerable, amb 9 assistents.
Durant les dues/tres setmanes d´espera per causa de la fermentació, el recipient del
producte estava dintre del armari i la temperatura tindria que haver sigut entre 23/27 graus.
Va coincidir la malaltia de la persona encarregada de tindre cura de la cervesa i una
considerable baixada de temperatures amb el consegüent empitjorament del resultat final.
Això no ho sabíem quan vàrem embotellar la cervesa a la segona jornada, va se als dies
quan començarem a explotar les ampolles a la associació .
Degut a aquesta situació tan volàtil vàrem tindre que buidar Pachamama de totes per evitar
riscos.
Títol activitat: Assemblea General FAC Tipus: Assemblea Data: 8/3/14
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Resum: Assistència a l’assemblea General de la FAC a Madrid, vam aprofitar per fomentar
les relacions entre associacions de Madrid i Catalunya.

Títol activitat: Spannabis Tipus: Voluntariat i atenció al Stand de la CatFAC Data: 13-1415/3/14
Resum: Ajuda i participació en el programa de voluntaris al stand del Spannabis amb la
CatFAC. Vam estar gairebé tots els membres de la CT de PACHAMAMA, ajudant i atenent a
tots els dubtes de les associacions que venien a demanar informació.
Va ser un gran moment per fomentar les relacions entre associacions i els seus socis i sòcies.

Títol activitat: Taller quiromassatge Tipus: Taller. Data: 1/03/2014 - 24/03/2014
Resum: Durant tots els caps de setmana del Març es va realitzar al local de Pachamama
jornades de introducció al quiromassatge a nivell superficial, es a dir, son coneixements que
no son aplicables a persones amb dors o contractures greus.
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Es va assolir l´objectiu del taller ja que la sòcia encarregada del taller va combinar la part
practica, en la qual aportava la seu llit per massatges amb una teòrica, acompanyada de un
power point. Tothom va quedar satisfet.

Títol activitat: Wakamex Tipus: Subhasta de quadres d’un soci de Pachamama Data:26/4/14
Resum: Amb motiu del final d’exposició dels dibuixos d’un soci, vam organitzar una
subhasta amb musica en directe. Va ser un èxit i els socis s’ho van passar genial. El soci va
poder tenir una petita remuneració, però amb Gràcia.

Títol activitat: Aniversari Pachamama Tipus: Celebració. Data:1/5/14
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Resum: Celebració del segon aniversari de Pachamama, a l’aire lliure. Vàrem fer una
barbacoa a l’aire lliure. Pachamama va aportar la carn i els socis i sòcies les begudes. Vam
estar tot el dia reunits, jugant, rient i celebrant un dia tant important per nosaltres, que a
mes coincideix amb un dia tan bonic, com es el dia del treballador, pel que l’associació la
tanquem com a festivitat reivindicativa.

Títol activitat: MMM (Barcelona i Madrid) Tipus: Acció reivindicativa al carrer Data: 10/5/14
Resum: Els representants de la Junta Directiva de Pachamama, ens vam repartir territori, i
un any mes, vam sortir al carrer a cridar a viva veu que volem canvis en les polítiques de
drogues vers a la gestió dels usuaris de cànnabis. Va ser un dia emotiu i ens omple de plaer
poder participar als dos actes.

Títol activitat: Xerrada Felisa Pérez, 3er Sector Social, i presencia de representants suïssos.
Tipus: Xerrada/Debat Data: 23/5/14
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Resum: Trobada informal amb Núria Calzada d’Energy Control i Felisa Pérez d’ABD amb el
staff d’ACA Pachamama. Aquesta trobada informal es va fer per establir un primer contacte
amb les persones que desenvolupen treballs en aquestes organitzacions així com el treball
en xarxa amb altres entitats autonòmiques, nacionals i internacionals del Tercer Sector
Social.

Títol activitat: Participació a l’estudi de la Vendula Belackova de La universitat de Pragha.
Tipus: Participació en estudi. Data: 3/6/14
Resum: Participació en el estudi a nivell europeu sobre com afecten les associacions
cannàbiques en les possibles regulacions que es poden impulsar.
Creiem que és molt important participar i facilitar que els estudis sobre cànnabis tirin
endavant perquè avalen la feina del nostre dia a dia i són d'interès per tots nosaltres.
Va ser una experiència molt positiva.

Títol activitat: Xerrada Joan Parès Tipus: Xerrada/Debat Data: 5/7/14
Resum: "El nostre dret a les drogues" El Doctor de la CatFAC, va venir a Pachamama, a
donar una xerrada, envers el nostre dret a les drogues, va ser molt gratificant i un gran plaer
tenir al Doctor a casa nostre.

Títol activitat: Xerrada Joan Parès Tipus: Xerrada/Debat Data: 5/7/14
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Pachamama ha tingut un any molt mogut i actiu així que farem un llistat de les activitats que
s’han dut a terme i farem una recopilació de fotos. L’any que ve, apostem per un registre
mes específic.
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Resum: "El nostre dret a les drogues" El Doctor de la CatFAC, va venir a Pachamama, a
donar una xerrada, envers el nostre dret a les drogues, va ser molt gratificant i un gran plaer
tenir al Doctor a casa nostre.

20/6/14 Vam assistir a la Formació a Torre Jussana sobre associacions (Organitzaven CatFAC
i FedCAC)
4/8/14 Va ser la final del torneig d’escacs a Pachamama.
21/8/14 Vam assistir com a voluntaris al STAND de la FAC, al Rottotom

.
11/9/14 Vam assistir al Expogrow 2014, fira cannàbica a Irún.
17/9/14 Vam assistir a la xerrada de la Raquel Peyraube, a Torre Jussana, portaveu de
metges de Regulacion Responsable a Uruguay.
7/10/14 Vam rebre a la Isabel Ribas a la nostre seu, representant de Salut del Ajuntament
per Iniciativa

.
22/10/14: Vam assistir a les Jornades, de la FCD (Cànnabis, parlem de regulació?), desprès
vam acollir a una associació embrionària de Càdis a la nostra seu, i vam rebre la visita de
diputades de ERC i IeV.
5/11/14: Vam tenir una trobada informal a la seu amb Fundació Salut i Comunitat i Xarxa
Perifèrics.
21/11/14 Vam assistir a la segona AG de la FAC a Madrid.
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20/12/14 Sopar de Nadal de Pachamama.

Cannamitch moviment associatiu

Número de personas Socias Degustadoras al acabar el
año: 137
Número de personas Socias Terapéuticas al acabar el año:
14

Asociacionismo
Durante el año 2014 hemos celebrado 1 asamblea ordinaria y 3 asambleas extraordinarias.
Asamblea Ordinaria anual:
La convocamos siempre hacia final de año, en este caso en el mes de Noviembre. Eso nos
permite incluir en el orden del día los puntos importantes que solo la asamblea general
puede aprobar.
Estos puntos son:
-Estado de cuentas
-Balance
-Presupuesto 2015
-Auditoria 2014
-Cultivos 2014
-Expulsiones y o Sanciones 2014
Las asambleas ordinarias se convocan con 1 mes de antelación, aún así son pocos los socios
asistentes, 22 personas + junta directiva. Uno de los objetivos del año 2015 reflejado
también en nuestro proyecto es conseguir voluntarios que refuercen la actividad asociativa y
promuevan una mayor hermandad para conseguir un numero mayor de asistentes que
transmitan sus opiniones.
3 Asambleas Extraordinarias:
Las convocamos para solucionar cuestiones en concreto. Es una herramienta muy útil, con la
conseguimos una visión más amplia si con ordinarias de junta directiva no es suficiente para
la toma de decisión. Se convocan con 15 días de antelación, y aunque hay menos asistentes
son más participativos.
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Juntas directivas ordinarias: Son convocadas una vez al mes, y siempre están integradas por
todos los socios fundadores.

La asociación está organizada en 2 equipos de trabajo.
1-

sede

2-

cultivos

1.1

En la sede trabaja un equipo integrado por 2 personas.

Un encardado de sala y dispensario. Y una administrativa para la gestión interna, y
federativa. (En este caso la secretaria de la asociación)
2.1 El equipo de cultivos actualmente esta integrado por una sola persona, (en este caso el
presidente de la asociación).
Comunicación
Las herramientas de comunicación que más utilizamos son nuestras redes sociales:
Facebook, twitter, Instragram.
Cuando realizamos alguna actividad siempre contamos con algún socio colaborador que
graba y posteriormente monta el video de la jornada. http://youtu.be/VNsMa5q-ksg
Durante los últimos meses del año también nos hemos sumado a la campaña #somUsuaris y
ya contamos con más de 200 fotos de usuarios.
Cultivos
Durante este 2014 hemos llevado a cabo 6 cultivos, 3 de interior y 3 de exterior.
Interior CMA01 con 2 unidades de producción.
Interior CMA02 con 1 unidad de producción.
Interior CMA06 con 14 unidades de producción.
Exterior CMA03 con 2 unidades de producción.
Exterior CMA04 con 1 unidad de producción.
Exterior CMA05 con 1 unidad de producción.
La previsión estaba perfectamente contemplada para ser cumplida, pero en el cultivo CMA06
hemos sufrido varios contratiempos (véase cuaderno de campo).
Resumen actividades
San Canuto 2014 Fecha: 19/01/14
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Resumen: Participamos activamente en San Canuto 2014, como el año anterior cerramos la
sede para animar al mayor número de socios a reivindicar nuestros derechos de manera
pacifica. Lo enfocamos como una festividad de nuestra planta amiga. Este año asistimos 12
socios y nuestra mascota.

Yoga Kudalini Primera clase de iniciación a la practica del yoga Kundalini. Fecha: 25/01/14
Resumen: Actividad promovida por 5 socias, a cargo de la Maestra Kundalini, el objetivo
principal de la actividad consistió en conocer un poco más a fondo en que consiste este yoga
y que lo diferencia de otros tipos.
Pudimos realizar la clase en la zona chill out de la sede de Cannamitch, durante una mañana
de no apertura.
La clase duró 1 h y 30m, y fue más que suficiente para apreciar las diferencias entre el
kudalini y el Hatha Yoga o el Anusara.
Cannabis Cup 2014 Fecha: Febrero
Grupos de breeders para las catas de la Cannabis Cup 2014
Resumen: Este a sido el primer año que hemos participado como jurado de las muestras de
la Cannabis Cup 2014 de la Revista Cañamo. Para esta actividad formamos 10 equipos de
trabajo. Cada equipo integrado por 6 catadores se dividió en 3 parejas, cada pareja cataba,
valoraba y puntuaba una variedad. Duró todo el mes de Febrero.
Es una propuesta a la que todos los socios se quieren sumar, es divertida y consigue
estrechar lazos entre los socios.
Nos lo pasamos tan bien,
http://youtu.be/VNsMa5q-ksg

que

quisimos

tener

un

video

para

el

recuerdo.

Excursión a la Dolça Revolució
Visita guiada a los invernaderos de Josep Pàmies Fecha: 22/03/14
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Resumen: Como ya es tradición en Cannamitch , este año repetimos excursión a Balaguer
(Lleida) a ver los invernaderos de la Dolça Revolució. Es una actividad que nos encanta hacer
ya que compartimos muchos puntos de vista con esta asociación que se dedica a enseñar los
conocimientos y experiencias sobre plantas medicinales y terapias naturales para curar
nuestras enfermedades y para recobrar la salud. Fue una jornada muy amena porqué
salimos muy temprano, pudimos hacer la vista antes de la hora de medio y día y
aprovechamos para estrechar lazos e ir a comer todos juntos por la zona.

Spannabis 2014
Visita Spannabis 2014 como en representación de CannaMitch.
Colaboración de CannaMitch en el Stand de Grow Solutions con la Marca Alpha-CAT. Fecha:
14, 15, 16 de Marzo
Resumen: Asitimos a Spannabis 2014, tampoco quisimos perdernos la entrega de premios
de la Cannabis Cup de Cañamo, ya que tuvimos el placer de ser catadores de las muestras
de los concursantes. Además estuvimos colaborando con el stand de Análisis de
Cannabinoides de la marca Alpha-CAT. En la cannabis master de Alpha-CAT, fueron
presentadas dos variedades de Cannamitch.

Prevención de Riegos
Charla de riesgos asociados al cànnabis Fecha: 14/04/14
Resumen: Charla en el ámbito de prevención de riesgos a cargo de la Terapeuta Silvia
Albiñana. Es una actividad que repetimos varias veces al año. Consiste en abordar los
riesgos asociados al consumo de cannabis; como el consumo prematuro, consumo de
cannabis combinado con fármacos, cannabis y depresión, cannabis y embarazo, cannabis y
tabaco…
Crecimiento Personal
Charla de Pensamiento Positivo Fecha: 17/07/14

Pàgina

141

Resumen: Charla en materia de crecimiento personal y trabajo de autoestima a cargo de la
terapeuta Silvia Albiñana, donde nos enseña la importancia de tener pensamientos positivos,
de aprender a motivarnos a querernos y aceptarnos y a mejorar día a día.

Fútbol Sala CannaMitch
Primera Liga cannabica de Futbol sala CannaMitch. Fecha: 16/11/14
Resumen: En la asamblea general se aprobó esta propuesta y en el mes de diciembre se han
creado los 5 equipos que van a jugar la liga. El emplazamiento nos lo cede el ayuntamiento
de Ripollet. Aunque ya hemos jugado algunos partidos amistosos la liga empezará en el mes
de Febrero de 2015.
Cesta Navideña CannaMitch
Sorteo de Cesta Navideña personalizada. Fecha: 24/12/14

Pàgina

142

Resumen: Es el primer año que se nos ocurre sortear una Cesta Navideña, la hicimos
personalizada; por una parte estaban los productos comestibles ibéricos y por otra una
selección de las mejores flores de nuestro dispesario además de parafernalia personalizada.
Esta actividad ha sido todo un éxito, se sorteaban 100 números y en menos de una semana
estaban todos repartidos. Sin duda repetiremos!

Associació cannàbica catalana d’autoconsum i ajuda terapèutica
Proyecto 2014:
Sobre nuestro proyecto para el 2014, como en su mayoría estaba
centrado en un cambio de local con sus nuevas implantaciones, y
dado el cese de licencias nos hemos tenido que quedar donde
estábamos y eso nos ha llevado a no cumplir nuestro proyecto casi
en su totalidad.
Socios degustadores a 31 de Noviembre: 131
Socios terapéuticos a 31 de Noviembre: 6

Asociacionismo:
Hemos llevado a cabo una asamblea y con 2 asistentes que estaban por ahí, las asambleas
no suele venir nadie por eso no hacemos más, para informar a los socios solemos colgar
documentos explicativos en el local y vía mail
Hemos realizado 16 juntas directivas han asistidos siempre los implicados, las hacemos así
para tener una al mes y otra trimestral con asuntos menos importantes o a más largo plazo.
Comunicación:
Hemos hecho difusión de noticias de interés vía Facebook y en nuestra página web
Cultivos:
Hemos hechos cultivos tanto de interior como exterior y no hemos hecho toda nuestra
previsión ya que últimamente no venían tantos socios
Resumen actividades:
Recogida de alimentos - Todo el año
La asociación ha estado recopilando alimentos con larga duración de caducidad, los socios los
traían y estamos a la espera de que lo vengan a buscar.
Nuestro arte – Todo el año – Exposiciones
Cada mes y medio hacemos una exposición de arte y fotografía que son los mismos socios
los artistas que crean las obras, hay un espacio dedicado a que puedan exhibir varias obras
para el disfrute de los socios
Sant Canuto – Enero - Evento
Participamos en el evento y hicimos difusión a todas las personas conocidas y acto de
presencia el día en cuestión
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Cata – Febrero – Cata

Diada Verda – Mayo - Evento
Nos pusimos todos el lazo verde, así como nos hicimos fotos en todos los sitios y las
publicamos en nuestros círculos y lo retuiteamos todo.
Estudio de vendula – Junio - Estudio cannabico
Formamos una mesa de debate con Vendula Belackova una científica del departamento de
adictologia de la facultad de Praga, que está realizando un estudio de cómo afectan las
asociaciones cannabicas en las posibles regulaciones que se pueden impulsar
Libro cáñamo – Junio – colaboración económica
Colaboramos económicamente con la revista cáñamo para que pudieran traducir al español
el libro “Auge y caída de la prohibición del cannabis”
Iceers – Julio – Estudio
Varios socios de accaat en su momento colaboraron con el estudio de ICEERS, que
necesitaban a 200 personas con enfermedades crónicas que puedan ser tratadas con
cannabis.
Dr Pares – Agosto – Charla
Para agosto vino nuestro medico a la asociación a dar una charla sobre nuestro derecho a las
drogas
Som usuaris – Octubre – Campaña
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Desde octubre intentamos animar a nuestros socios a las campaña que promueve la
federación, lamentablemente no hemos tenido éxito en la captación de gente

Acció cannàbica

Nombre de persones degustadores a final d'any: 67
Nombre de persones terapèutiques a final d'any: 17

Associasionisme
El dia 21 de Març de 2014 és el primer dia d’activació del nou model organitzatiu d’Acció
Cannàbica pel 2014. Aquest dia va ser aprovada la gestió de l’any 2013 i el projecte pel 2014
en l’Assemblea General Ordinària per tots els assistents.
En aquest 2014 s'ha portat a terme bona part del projecte pactat en l’anterior assemblea
general d’Acció Cannàbica, això a nivell organitzatiu es tradueix en una reunió setmanal de la
Comissió Tècnica, aquesta comissió està formada per un representant de cada una de les
següents àrees: social, dispensari, representació, terapèutic, tresoreria, producció i disseny.
Aquests 7 representants acorden democràticament totes les desicions que fan referència a
l’esdevenir quotidià de l’entitat, i en recullen els pactes per escrit en actes on tots els socis hi
poden tenir accés. La valoració general d’aquest model de govern és positiva, per
democràtica, per participativa, per transparent i perquè evita qualsevol Tipus:de
personalismes en una entitat com la nostra.
Comunicació
Els nostres canals de comunicació han estat sempre , el correu electrònic, el facebook i la
pàgina web. Des d'aquest any, però, s'ha iniciat el canal del twiter i el whatsap. Ha estat
molt ben rebut pels socis per la rapidesa que aporta aquests canals.
Producció
El cultiu s’ha desenvolupat en interior, al cultiu de la seu social. Disposa de 8 unitats de
cultiu, i ha produït xxxxxgr en total aquest any.
Les tasques s’han desenvolupat per 4 persones voluntaries fins a maig i per a dues des de
maig fins a final d’any.
Activitats
Activitats per mesos:
Gener
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- Dissabte 18. Sant Canut. Acció Cannàbica va participar de la manifestació i la festa.

Febrer
- Taller manualitats: Oli i Mantega Cannàbica. Es va ensenyar als socis a cuinar tant l' oli
com la mantega per seguidament elaborar qualsevol plat culinàri. En aquest cas, es van fer
unes galetes.

- Taller d’ Oci: Burnout. Aquest taller anava dirigit als socis amants dels videojocs. Una
competició on els socis van participar amb molt d'èmfasi.

- Xerrada: Diferents maneres de consumir cànnabis. A través de Pol Domènech es va poder
aprendre quines maneres tenim a l’abast per a poder consumir cànnabis. L' explicació es
concluïa provant els diferents utensilis de mostra
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- Cinefòrum. La Seu Social passa a ser un cine gracies a un projector, una vegada al mes.

Març
- Taller manualitats: Clauer. Es va apendre a fer un clauer de macramé en forma de fulla de
cànnabis.

Taller d’ Oci: Campionat de ping-pong.

- Taller terapèutic: “ Cuencos Tibetanos”. Un soci terapèutic es va oferir a realitzar un taller
de cuencos tibetanos.

Abril
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- Taller manualitats: Xef VS Xef. Es va reaitzar un concurs de plats culinaris.

- Taller d’ Oci: Encenedor. Es va apendre a decorar un encenador a base d' escuradents.

- Taller Terapèutic: Risoteràpia.

- Retransmissió Copa del Rei 2014, Barça- Madrid.
Maig
- Taller manualitats: Decoració de cocos. La decoració de mitjos cocos per a la manipulació
de cànnabis per la Seu Social.
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- Taller d’ Oci: El procés del BHO. Explicació del procés i ensenyament pràctic del BHO a
mans del responsable de producció.

- Taller terapèutic: Yoga.
Juny
- Taller manualitats: Tenyir roba. Durant tota una tarda, els socis van dedicar-se a apendre
a tenyir peces de roba. Cadascú va poder decorar les seves de la manera que més li agradés.

- Taller d’ oci: Campionat de Jungle Speed. Pels amants de l'oci, una vegada al mes es
realitza un campionat d'algun joc. Aquest en va ser un de sobretaula.
- Taller terapèutic: Teràpia amb gossos ( A grapes ). Vam poder disfrutar d'un taller
terapèutic amb gossos en el qual, es treballava la sensibilitat, els records i les emocions.

- Xerrada: Processos del cultiu d’ Acció Cannàbica. El responsable de producció, Pol, va fer
una xerrada sobre els diferents processos del cultiu d'Acció Cannàbica i les eines i productes
que s'utilitzen.
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- Cervesa artesanal. En aquest taller es va poder disfrutar de l'experiència de veure en
directe el procés de la cervesa artesanal. Es va invitar a un productor de la comarca i ens va
venir a fer el procés, incloent-hi cànnabis.

Juliol
- Ganjautors 2014.

Octubre
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- Taller: Teatre. Una alumne de teatre ens va venir a ensenyar uns jocs per apendre a perdre
la vergonya.

- Taller d’ Oci: Campionat de ping-pong.
- Taller terapèutic: Yoga.
- Festa de la Castanya. Es va preparar una mica de festa pel dia de la castanyada a la seu
social mateixa.

Novembre
- Taller manualitats: Procés del BHO. Aquest taller va agrada molt entre els socis i es va
decidir incorporar-lo a cada mes.
Desembre
- Taller manualitats: Procés del BHO.
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- Cap d’ Any a la Seu Social. Com cada any a la seu social d' Acció Cannàbica es celebra el
cap d'any amb un sopar i festa.

Nou9Vilannabis
Nou9Vilannabis és una associació sense ànim de lucre, a
Vilanova del Camí dedicada a l’estudi i recerca de la
planta cànnabis sativa.
Aquest any ha sigut un gran any per a l’associació, ja que
hi ha hagut un augment espectacular en el nombre de
nous socis. Vam acabar el 2013 essent 152 socis i
acabem l’any 2014 amb 252, i encara de no aver renovat
12 persones, em sumat 100 nous socis a la nostres
familia.
En aquets any hem celebrat dos assembles generals,
amb una assistencia de 73 socis a la primera i 66 socis a la segona. Degut al creixement de
l’associacio el dia 20 de desembre del 2014 vem decidir iniciar un projecte per aconseguir
mudar-nos a un local mes gran que l’actual.
La junta directiva s’ha reunit diariament, per fer un control de les contes, i per intentar tenir
un bon funcionament en el dia dia de l’associacio, com el control d’acces i la valoracio de les
assembles
Aquet any hem delegat tota la energia i feina de la comisio terapeutica, en el soci nº254, el
que ha agafat la tasca amb moltes ganes, intentan de coesionar i ayudar als 6 socis
terapeutic.
Pel que respecta a la part d’activisme del moviment associatiu i en defensa d’una regulació
tant del consum com del cultiu compartit de cannàbis o l’autocultiu personal, aquest any hem
participat activament en la federació CATFAC, i FAC.
També hem participat en el MOVIMENT CANNÀBIC CATALÀ, vem disfrutar de les jornades de
San Canut 2014.
Resum activitats 2014
Gener
San Canuto 2014
Aquet Any el moviment cannabic catala va separar les jornades en dos dies, el dia 18 es va
celebrar una taula rodona al museu del cannabis de barcelona, es van invitar els diferent
partits politic de catalunya, en la que es va parlar de cannabis i regulacio.
Com cada any el 19 de Gener és el dia del nostre patró San Canuto, aquest dia per a
nosaltres és important, ja que aprofitant el santoral del dia ens manifestem i arribem a
reunir gent de totes les cultures i classes socials a la Plaça Sant Jaume de Barcelona. Aquest
és el punt de referència per a reunir-nos tots i així poder començar ha FER FUM. Tots per a
una mateixa causa, per exigir una regulació de la situació actual i la despenalització de
l’autocultiu i l’autoconsum personal.
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diferents mitjans de comunicació. Tot això gràcies a la organització del Moviment Cannàbic
Català.
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Assistint des de la nostra seu, 41 valents sense por sota la pluja, ens van dirigir cap a la
concentració de Plaça Sant Jaume, amb un autocar que va costejar l’associacio.

Concentrats a la Plaça Sant Jaume, es va llegir el manifest i tot seguit es va procedir a la
marxa direcció a la Plaça de la Mercè, on van actuar diferents grups musicals.
Febrer
Assemblea 11
El dia 09-02-2014, amb una assistència de 73 socis vam realitzar l’assemblea nº11. En
aquesta assemblea es va aprovar el les contes anuals de 2013. Aquesta es va celebrar a xxx
i va tindre una durada de 1h i 15mins.

Març
"BARCELONA BREEDERS CUP"
El pasat dies 14, 15, i 16 de març, vam participar a una copa cannabica que es va celebrar a
tres seus d’asociacion de barcelona.
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La nostra cream caramel va optindre un segon premi a la categoria d’interior indica

Cata nou9vilannabis
Els passats dies 21,22, i 23 de març es va celebrar la cata oberta a tots els socis. El soci nº4
va cedir les 14 varietats de cannabis i 4 varietats de bho per a que tots els membres
gaudissin del seu esforç, treball, sacrifici, dedicació i passió pel cànnabis.
Aquesta activitat va tenir una assistència massiva i va consistir en puntuar
varietats en funció dels paràmetres de aspecte, aroma, gust i efecte..

les diferents

Es van fer grups de 5 persones per el dia 21 i 23 on es van valorar el diferents Tipus:de
cannabis. El dia 22 els socis assistent va provar el bho, moonrock, shatter, budder.

Juny
Torneig fútbol Sala Haze Cup
El diumenge dia 1 de juny 11 socis van participar a un torneix de futbol sala, organitzat per
l’Associacio Comando Tricoma, aquet es va jugar a unes intalacions esportives de Badalona.
L’equip va portar a la seu el trofeu de subcampions.

Juliol
Torneig fútbol sala Buenos Humos
Ens vam sumar al torneix organitzat per la gent de buenos humos, en les mateix intalacions
del torneix de juny, l’equip de futbol va aconseguir per segona vegada el trofeu de
subcampio i tambe va portat el trofeu al jugador mes fumat
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Octubre
Lliga ciutat igualada
Fruit dels anteriors partits de futbol i les bones vibracions el de 10 d’octubre vam començar
la lliga ciutat igualada, que la organitza el mateix ajuntament desde fa 15 any, ens hem
clasificat per primera divisio de la lliga.

Desembre
Assemblea 12
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El dia 20-12-2014, amb una assistència de 66 socis vam realitzar l’assemblea nº11. En
aquesta assemblea es va aprovar el pressupost anual de 2015, el projecte 2015, al punt 6
vam aprovar buscar una oferta de lloguer per traslladar la seu . Aquesta es va celebrar al
(C/doctor fleming nº4) i va tindre una durada de 2h.

Associació la mari sin fronteras
Número de Persones Sòcies Degustadores a l’acabar l’any: 60
Número de Persones Sòcies Terapèutiques a l’acabar l’any: 0
Associacionisme
S’ha realitzat una assemblea ordinària en aquest 2014. Ja que la associació no disposa de
sede, l’assemblea s’ha realitzat al domicili del tresorer. L’objectiu de l’assemblea ha sigut
buscar possibles solucions a que la mari sin fronteras no tingui sede.
Els socis que han assistit han sigut 12 amb el president, el tresorer, i la secretaria presents.
L’objectiu de l’associació per aquest 2015 es disposar d’una sede i així poder realitzar totes
les activitats. A l’assemblea s’ha explicat que per aquest 2015 te el projecte de fer bàlsams
de cànnabis i explorar els efectes terapèutics.
S’ha realitzat una única junta directiva extraordinària en el 2014. Es va substituir Xantal
Neuville, per Montserrat Prats, actualment secretaria. El número d’assistents van ser 10
socis.
Comunicació
La Mari sin fronteras disposa de xarxes socials facebook i twiter i ho fem servir com
activisme.
Cultius
La mari sin fronteras no disposa de cultiu ,tots els socis aporten del seu cultiu individual.
No s’ha complert amb la previsió per problemes amb plagues, etc.
Resum activitats (cronològic)
Tots els partits de la lliga de futbol.
Títol activitat: Partits de futbol Tipus: Oci Data: Tota la temporada.
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Resum: Ja que els socis son aficionats al futbol ens reunim per veure’l. A l’antiga sede
disposàvem d’un projector i els socis vam agafar el costum de veure els partits tots junts,
per aquesta raó aquest 2015 ens seguirem reunint tots. El projector s’ha instal·lat al domicili
del tresorer que es on ara mateix es realitzen totes les activitats i assemblees de La mari sin
fronteras.

Gener
Títol activitat: San Canuto 2015 Tipus: reunió oci Data: 17-1-2015
Resum: Ens reunim tots els socis que vulguin venir a San Canuto 2015, a través de les
xarxes socials que te la mari sin fronteras.Es una reunió que es repeteix de l’any passat i als
socis els hi agrada anar. Es una bona forma de començar l’any i així veure’ns tots els socis
de la mari sin fronetas.

Abril
Títol activitat: Realització de bàlsams cànnabis. Tipus: Activitat terapèutica Data: 15-4-2015
Resum: La mari sin fronteras per primer cop realitzarà bàlsams cannabics.
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S’explorarà totes les aplicacions possibles. Es vol aconseguir poder tenir bàlsams cànnabis
amb l’equilibri correcte. Quan l’associació aconsegueixi un producte equilibrat es realitzarà
una assemblea i es farà un test de producte per a tots els socis i es valorarà totes les
opinions per a millorar el nostre producte.

Associació Vallesana d'Autoconsum Cannabic
Proyectos y actividades que realiza AVAC.
Cultivo Compartido.
Durante el 2014 hemos realizado varios proyectos de cultivo
compartido. Los cultivos desarrollados se podrían calificar de
micro cultivos, y los objetivos de estos primeros cultivos va
más allá de la producción, permitiéndonos un estudio de los
diferentes pasos y técnicas de cultivo. Así como la prueba y
posterior análisis de diferentes genéticas. La mejora de las
técnicas durante este 2014 han sido reflejados en la
evolución en los resultados de los cultivos compartidos,
incrementando el rendimiento por W o m2 a una estadística por encima de lo habitual en los
dos últimos cultivos. Los dos primeros cultivos de 2014 (uno a caballo a 2013) fueron
bastante fiasco, por la falta de inversión e infraestructura en el cultivo, teniendo recogidas
tempranas de la flor por hongos o sobre-fertilizaciones debido a un cambio en la composición
de uno de los productos agrícolas usados (cenizas de palmera de GK organics)
AVAC ha decidido cultivar mediante técnicas biológicas, evitando fitosanitarios agresivos,
practicando la prevención en vez de la acción curativa de enfermedades o plagas de las
plantas.
Por motivos meramente económicos ha sido imposible el peritaje de estos cultivos. Al
tratarse de microcultivos el peritaje tiene un coste desmesurado, inasumible. Pese a esto, en
2014 tratamos de aprobechar la ocasión de un peritaje mediante la federación, pero por
problemas económicos no pudimos finalmente realizar el peritaje.
Debido a los fallos repetidos en los dos primeros cultivos de 2014 (uno a caballo de 2013),
por hongos y por sobrefertilización, la flor de cannabis propia de la asociación empezó a
escasear, teniendo que realizar durante un periodo de 4 o 5 meses repetidas compras en el
mercado negro de flor de cannabis i resina de cannabis de calidad similar a la obtenida en los
cultivos compartidos, asegurando que cumplieran los requisitos fitosanitarios i de calidad,
que evitaran los riesgos asociados al mercado negro que los socios hubiéramos encontrado al
acceder al mercado negro de forma individual. Desde AVAC hemos trabajado duramente en
el segundo semestre de 2014 para que no se volvieran a repetir fallos en los cultivos,
cambiando de proveedor de productos (GK Organics por Canna), invirtiendo en
infraestructura própia del cultivo, y teniendo el cultivador un mayor tiempo para el cuidado
de las plantas. Con estos cambios e inversiones hemos conseguido unas estadísticas de
producción que reflejan una mejoría del gramo/watio producido.
Labor Social, Gabinete Terapéutico.
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Por eso hemos contactado con diversas asociaciones de pacientes sobretodo del Vallès
Occidental, el Oriental, el Maresme y Barcelona, para dar a conocer nuestra asociación y
ponernos a su disposición para brindarles información veraz a cerca de los diferentes usos
del cannabis.
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Uno de los socios fundadores de AVAC, padece una de las enfermedades para las cuales el
cannabis puede ser prescrito médicamente. Esta es una motivación adicional en AVAC para
atender a personas con dolencias y enfermedades susceptibles de ser tratadas con cannabis,
éstas están incluidas en la lista de la AICM (asociación internacional para el cannabis como
medicamento por ejemplo Fibromialgia, Esclerosis Múltiple, Procesos Oncológicos, VIH,
Migrañas Crónicas, etc. )

La admisión de socios terapéuticos se ha realizado mediante una entrevista con el medico
colaborador de la CatFAC, el Dr. Joan Parès, durante la cual se verifican los datos patológicos
y se completa una encuesta para determinar si aquella persona es susceptible de ser
considerado como socio terapéutico. En caso afirmativo se informa al socio de la obligación
de realizar, como mínimo, una visita médica al año. Si existen contraindicaciones (arritmias
cardiacas, problemas psíquicos,...) no se admite su alta como socio. Durante esta primera
visita se informa al candidato a socio terapéutico de las indicaciones y contraindicaciones del
cannabis, sobre las vías de administración y sobre las dosis mínimas y máximas que puede
utilizar para su patología.
Durante 2014 hemos progamado un total de 6 entrevistas, admitiendo finalmente a 4 de
ellas como socios terapéuticos y rechazando a 2 de los entrevistados. También se programó
la visita de seguimiento correspondiente a los socios que ya cumplieron un año desde la
entrevista con el Dr.
En total contamos con 5 socios avalados por el servicio terapéutico de la CatFAC.
Tenemos distribuidos por el local folletos y flyers de prevención de riesgos a cerca del
consumo del cannabis (EnergyControl, Associación Bienestar y Desarroyo).
Colaboración con Estamentos Oficiales.
A nivel regional y estatal, AVAC participa activamente formando parte de las diferentes
federaciones, la confederacion estatal FAC y su federación regional CatFAC.
A nivel local, AVAC ha retomado el contacto con los diferentes estamentos del Ayuntamiento
de Barberá del Vallés con el fin de afianzar el proyecto de la asociación y conseguir
finalmente la licencia de actividades para la sede social de la asociación.
Prevención de Riesgos.
Las labores que llevamos a cabo como Prevención de Riesgos son asegurar el cultivo
compartido de los socios orgánico y sin aditivos químicos, proporcionando un producto final
de calidad y natural; informar a los socios de una manera veraz e independiente sobre el
consumo de drogas y sus consecuencias ya sean físicas, legales o sociales; abogamos por un
consumo responsable respetando la libertad de cada individuo.
Hemos iniciado el etiquetado con una información más completa incluyendo % de THC y CBD
de cada variedad.
Disponemos de vaporizadores renovados a disposición de los socios. Estos nuevos
vaporizadores ofrecen una mayor calidad y comodidad a la hora de vaporizar el cannabis. Un
sistema de consumo, mucho mas recomendable que fumar.
Informamos a los socios a través de una charla anual, folletos y flyers acerca de la
prevención sobre el cannabis, la auto-detección del consumo problemático, etc. Los
materiales son de EnergyControl, ABD., y la charla la organiza el Equipo terapéutico de la
CatFAC con el Dr. Parés como referencia.
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Tambien hemos desarrollado una serie de folletos y paneles diseñados y editados
íntegramente por AVAC. Con ellos se pretende dar a conocer a los interesados de los
diferentes usos terapéuticos demostrados del cannabis. También hemos incluido otros tipos
de plantas diferentes del cannabis, pero que igualmente tienen propiedades muy
beneficiosas para la salud.

Cobertura Legal.
AVAC asesora a los socios ante las multas por tenencia en vía pública y el consumo en la
misma siempre y cuando se haga de una manera responsable ofreciendo consejo legal y si
llegara el caso recurriendo dichas multas.
Durante 2014 no hemos tenido ninguna incidencia legal ni de miembros de la administración
ni de socios. Por lo que asumimos que la política/protocolos adoptados hasta la fecha han
sido fructíferos.
También prestamos asesoría sobre cuestiones técnicas y legales relacionadas con el autocultivo, un servicio totalmente personalizado únicamente a nuestros socios.
Sede Social.
A lo largo de este 2014 hemos ido haciendo pequeñas mejoras en el la sede; a parte de
incorporar nuevo mobiliairio (sofas, mesitas, muebles oficina) la mayoría de este, reciclado o
cedido por los socios.
Hemos mejorado el sistema informático con el que controlamos la contabilidad diaria de
Avac; hemos instalado una cámara en la entrada para controlar desde el interior la entrada a
la sede; también hemos instalado unas pantallas planas de ordenador en la sala en las que
se proyectan videos, deportes, etc.
Pero uno de los puntos débiles de AVAC desde el análisis realizado por la Junta Directiva es
que la inversión prevista para la reformas de la sede social para 2014, no se ha realizado de
forma progresiva, por la inversión en cultivo y otros problemas económicos que parecen
sistémicos en AVAC. Por lo que hemos llegado a la conclusión que era necesaria llevar a cabo
la reforma presupuestada para 2014 en diciembre para poder “re-inaugurar” la sede y darle
un mayor atractivo al local para los socios.
Esta reforma consiste en renovar los sofás por unos nuevos de calidad media-alta con
certificado ignífugo. Cambiar por completo la iluminación de la zona social, re-decorar y dar
un aire de cambio completo con el menor presupuesto posible.
En la parte de dispensación hemos proyectado una barra de atención al socio, y un mayor
espacio office sin humo para el personal que trabaja en la atención al socio, que permita
ofrecer mayores servicios.
A parte hemos adquirido un mueble de una máquina recreativa que hemos adaptado para
poder mediante un pc emular juegos de recreativa, está previsto un televisor de pantalla
plana, y otros materiales que completen la reforma y den paso a la “re-inauguración” a
principios de 2015.
Participación en la CatFAC.

Pàgina

AVAC ha seguido implicándose y participando en la CatFAC y asistiendo a las asambleas
generales para estar al dia y apoyar como asociación federada en la causa canábica. No se
ha podido dedicar a la CatFAC todo el trabajo que se hubiese deseado, ya que AVAC ha
requerido de toda nuestra atención para poder funcionar. Por este motivo desde abril de
2014 ya no ostentamos la tesorería de la federación, al vernos sobrepasados por el volumen
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Desde su fundación AVAC ha pretendido colaborar con las diferentes administraciones
responsables de la políticas anti-drogas actual. Entendemos que la manera mas efectiva es
mediante las federaciones tanto regional como estatal, como forma de presión o lobby
político. Por ello AVAC a tramitado la adhesión a las federaciones FAC y CatFAC, participando
activamente en ellas.

de trabajo, el fracasar consecutivamente en los cultivos compartidos de AVAC nos llevó a la
decisión de reducir la colaboración con la federación con el fin de salvar AVAC.
Actividades sociales.
Hemos realizado tres asambleas durante el 2014, exponiendo, debatiendo con los socios las
novedades, proyectos y dificultades que han surgido durante el año. Las fechas de
celebración de las asambleas han sido: 24 de enero de 2014, 30 de mayo de 2014, 26
septiembre de 2014.
El 16 de octubre de 2014 hicimos una asamblea extraordinaria de cultivos, para resolver
cualquier pregunta o duda sobre el cultivo compartido de la asociación.
Durante los meses de verano hicimos un breve test a los socios para calibrar el nivel de
satisfacción, la sensibilización de los socios, y el conocimiento de los mismos con los
problemas de la asociación, y a la vez, como “brain storming” que nos permita mejorar los
servicios o oferta de la asociación.
Propusimos una lista de genéticas que dispone la asociación para que los socios votasen que
querían que la asociación cultivase. Se dejó la lista abierta para que se pudieran proponer
otras variedades que pudieran ser añadidas en un futuro a la oferta genética de AVAC.
Continuamos organizando campeonatos y tardes de billar, aprovechando que tras la reforma
el billar no tendrá espacio suficiente y tendremos que rescindir de el.
Seguimos desarrollado talleres de elaboración de cremas y tinturas cannábicas. Habiendo
realizado uno de cada durante 2014.
Hemos desarrollado talleres de extracción tanto en seco (polen), como con hielo (ice'o'lator).
La fecha del último taller fue el 2 de Octubre de 2014.
Hemos llevado a cabo un ciclo de cine durante el 3T de 2014, proyectando un par de
películas por semana (martes y sábado) . Los socios han sido partícipes de la elección de las
películas.
Además, desde finales de 2013 pero sobretodo en 2014, intentamos seguir cualquier evento
deportivo, que entendamos de relevancia, y que coincida en el horario de apertura de la
sede.
Por parte de los socios se organizaron varias sesiones de juegos de rol. Con fechas 27 de
marzo de 2014, 15 y 29 de mayo de 2014.
También organizamos la visita a la asociación del grupo terapéutico de la CatFac, con la
correspondiente exposición y posterior coloquio a cargo
del Dr. Parés y el Equipo
Terapéutico de la CatFAC, concretamente el 30 de octubre 2014 .
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Hemos iniciado contactos con diferentes movimientos sociales de la ciudad, estableciendo
colaboración por ejemplo con Cal Mosquit, una entidad social de agricultura sostenible,
ecológica y de proximidad, que ofrece a los socios la posibilidad de adquirir una cesta
semanal o quincenalmente de productos de huerta ecológicos y de calidad.

Associacio cannabica catalana 4.20

numero de socis: 34
núm. de socis terapèutics: 9
núm. socis simpatitzants: 3
numero de baixes: 2
numero d'expulsats: 4
numero de sol·licituds rebudes: 63
Aquest darrer any 2014 a estat molt intens, l'Associació Cannabica Catalana a fet un sobre
esforç de treball i professionalització, per poder aconseguir un bon funcionament de
l'associació, així també pode portar a terme la creació d'uns grups de treball intern per poder
portar a terme els fins de ACC 4.20, cal destacar el procés de reestructuració interna i de
coordinació en general..

Cal destacar els següents objectius assolits per aquest 2014 són:
•

Adhesió a CATFAC (Federació d'Associacions Cannabiques de Catalunya).

•

L'estricte compliment del codi de bones pràctiques de CATFAC, portat per ACC 4.20.

•

Intentar de ser participatius en la xarxa associativa local i nacional.

•
La lluita política a favor de la regularització catalana i espanyola, per acabar amb la
inseguretat jurídica que vivim. Una lluita política que mantenim en diversos àmbits:
institucional, al carrer, fen xarxa amb el moviment cannabic i els seus representants.
•
Consolidar l'estructura d'ACC 4.20 ,aixi com la creació dels diversos grups: 1
Assemblea general Comissió tècnica i Representació 2 Activisme 3 Finances 4 Terapèutic 5
Cultius.
•
Creixement de ACC 4.20 força, veu,experiència i representació dintre del moviment
cànnabic.
•
Creació del servei terapèutic on es fomenta la reducció de riscos, la gestió de plaers,
que entenem com un servei public a les persones que vulguin accedir-hi i disposar
d'acompanyament.
llistat d'objectius assolits per el 2014
1-Vetllar per als socis, protegint-los de la repressió de les autoritats competents o qualsevol
altra persona.
1.1-aconseguir advocat propi objectiu assolit

2.1-Realitzar tallers de riscos i/o prevenció OBJECTIU ASSOLIT
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2-Evitar el perill a la salud dels seus usuaris inherents al mercat il·legal de cànnabis.
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1.2-assessora als socis objectiu assolit

2.2-Realitzar tallers consum responsable i consums problemàtics OBJECTIU ASSOLIT
2.3-Realitzar un cultiu col·lectiu entre els socis que vulguin participar OBJECTIU ASSOLIT
3-promoure el debat social sobre la situació legal del cànnabis i els seus usuaris
3.1-Aconseguir un nou model de política de drogues
s'està treballant moltíssim i sembla que avança pel bon camí.
3.2-Realitzar conferencies, xerrades d'aspecte científic sobre el cànnabis, per acabar amb la
desinformació i els mites objectiu assolit
4-Promocionar el respecte pel medi ambient i la sostenibilitat ecològica i en la col·laboració
amb la conservació
4.1 Realitzar reforestacions, objectiu no assolit (donat que ens vam constituir fora de les
dates possibles per a les reforestacions) activitat que durem a terme aquest 2015 intentant
d'aconseguir que perduri un cop anual.
4.2-Realitzar tallers reciclatge objectiu assolit
4.3-Realitzar tallers, xerrades de sostenibilitat taller no assolit, no ens vam poder posar en
contacte amb cap professional del sector, tenim vàries visites per començar a dona forma un
grup de treball nou dintre de l'associació que dugi a terme la tasca de difondre la
sostenibilitat ecològica i dugui a terme les xerrades , tallers o activitats en aquest àmbit.
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Torneig de futbol 7: El dia 26 de juliol vàrem participar a Esplugues del Llobregat a les 10:00
hores del matí, en el torneig de la federació (catfac). Vam quedar segons, després de dinar i
fer peta la xerrada una estona. Magnific dia amb una gent entranyable, segur que ens veiem
al segon que es faci l'any que bé.

Ganjaautors:
Festival de events culturals que vàrem assistir després del partit de futbol celebrat el 26 de
juliol, organitzat per Acció Cannabica d'Igualada.
Magnifica l' organització i els actes celebrats i un altra vegada una companyia excel·lent

Presentacio del informe del TNI :
Presentació del número 200 de Cànem i de l'informe Auge i caiguda de la prohibició del
cànnabis, dimecres 23 de juliol a les 11.00 hores en el Hemp Museum – Museu de la
Marihuana.
"Auge i caiguda de la prohibició del cànnabis" és un informe recentment publicat pel
Transnational Institute i el Global Drug Policy Observatory que Cànem ha editat en castellà
gràcies al suport d'associacions i federacions cannábicas de tota Espanya i que es regalarà
amb el número 200 de la revista, una fita que volien compartir amb nosaltres.
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L'informe fora presentat per Martin Jelsma, coautor i un dels principals experts mundials en
polítiques de drogues, i també intervindrien membres de les dues Federacions d'Associacions
Cannábicas de Catalunya, en representació de tot el col·lectiu.

5ª marxa de torxes per a la independencia:
Acte que Acc 4.20 va assistir per reclamar el dret a decidir, acte local que va consta de
berenar popular , recollida de torxes , i caminada de 20 minuts al parc Catalunya on es va
llegir un manifest.
taller de reducció de riscos:Consum responsable.
Taller orientat a la reducció de riscos associats al consum de cannabis així com conèixer els
efectes secundaris del thc, d' aquesta manera intentem que els participants facin unes
proves abans i després d'haver pres la substància , i podrem comprovar com els reflexos, el
parla, l'enteniment de les paraules, pols, ... No estan en les seves facultats. taller bastant
divertit .
conferencia "Què és pitjor, les drogues o la prohibició?":
El Model de regulació d'Uruguai arriba a Barcelona de veu de Raquel Peyraube, Doctora en
Medicina especialista en Ús Problemàtic de Drogues. En el seu acompliment institucional ha
estat Assistent del Departament de Toxicologia de la Facultat de Medicina, fundadora i
directora per 18 anys de Grup de Cavia, ONG orientada al tractament i reducció de danys,
així com supervisora en diferents organitzacions dedicades a la temàtica.
Al llarg de la seva trajectòria ha fet contribucions en capacitació, prevenció, tractament i
reducció de danys, incloent-hi desenvolupaments teòrics i metodològics innovadors amb
èmfasis en qüestions ètiques. En l'actualitat és Directora Clínica de ICEERS i assessora de la
Secretaria Nacional de Drogues d'Uruguai en la reforma de la política pública de drogues, així
com d'actors polítics en l'àmbit internacional.
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Després del seu pas per la III edició del Fòrum Social Internacional del Cànnabis, celebrat a
Irún (Euskadi) la Doctora Raquel Peyraube visita Barcelona per realitzar la ponència
“regulació des d'una perspectiva de salut Pública” on ens exposarà com la societat civil ha
participat en la regulació del Cànnabis a Uruguai, des de la perspectiva de salut Pública i
drets humans com a eixos principals.

fundacio canna"Estudi per investigar la cualitat del cannabis subministrat pels clubs
cannabics."
La presentació de l'estudi realitzat per la Fundació CANNA el dia 25 de octubre en la sala
Fèlix Serratosa, en el Parc Cientific de la Universidad de Barcelona, el qual investiga la
qualitat microbiològica i contingut de cannabinoides amb el cànnabis ofert en els CSC’s. Un
estudi pioner que resulta molt interessant per conèixer la realitat del cànnabis consumit pels
socis usuaris de Cànnabis.
Els clubs cannàbics de Catalunya dispensen cànnabis en què no hi ha ni fongs ni bacteris,
cosa que evidencia que compleixen les normes d’higiene mínimes, segons revela un estudi
pioner portat a terme per la Fundación Canna amb 55 mostres de 31 centres.
El director d’Investigació de la fundació, Ignacio García, que ha avançat que l’estudi és el
primer a l’Estat que analitza la composició del cànnabis que se subministra a les
associacions.
L’objectiu de la fundació era conèixer la potència de la marihuana –a través de l’anàlisi del
thc i el cbd– i la possible presència de fongs i bacteris –mitjançant l’estudi de la seva
composició microbiològica–.
En relació amb l’anàlisi microbiològica, només el 5,5% de les mostres analitzades al llarg
d’aquest any contenien el fong ‘aspergillus’, potencialment perillós per a persones
immunodeprimides, com pacients trasplantats o amb càncer, que acostumen a fer un ús
terapèutic de la marihuana.

Aprovació de la regulació
De fet, la Comissió de Salut del Parlament aprovarà la regulació sanitària dels clubs
cannàbics, ha demanat que “es potenciï l’estudi de la marihuana que s’administra en els
centres”, amb anàlisis com els de Canna, iniciativa sense ànim de lucre impulsada per
l’empresa Canna.
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L’entitat estudia i investiga la planta del cànnabis i els seus principis actius al seu laboratori:
“La idea va néixer per donar resposta a la gran demanda que existeix per a l’anàlisi i per fer
futurs estudis i investigacions”.

Curs L.O.P.D.
Curs impartit per torre jussana el 14 d'octubre, que és bassa en divulgar, de manera
detallada, el marc legal comunitari, espanyol i català en matèria de protecció de dades de
caràcter personal.
L’objectiu és que els alumnes coneguin quins són els procediments a seguir per preservar els
drets de la ciutadania en matèria de protecció de dades. A més, es tractaran les mesures de
seguretat establertes al Reial decret 1720/2007.
Taller de reciclatge: Treballem les llaunes.
Taller on es tracta d'aprofitar el que normalment llencem per fer estris, objectes, adorns, ...
Que podem necessitar. Per aquest taller fem servir llaunes de refresc, per fer diversos tipus
de cendrers i gots per ficar llepissós, colors, líquids.
Taller d'extraccions
Taller realitzat per als socis que han portat a terme un autocultiu , de manera que s'explica
com aprofitar les restes de la collita per treure hash, butan hash oil, tintures, olis, cremes.
S'expliquen els diferents productes que podem obtenir, així com la manera de fer-lo, i els
seus perills relacionats com la acumulació de metalls pesants i hidrocarburs en el bho.
També s'explica les seves possibilitats terapèutiques , els millors concentrats, olis o cremes i
les seves aplicacions medicinals.
Recollida de taps de plastic
El passat mes d'octubre ACC 4.20 inicia una campanya de recollida de taps de plàstic, que
portarem un cop mensual al vestíbul de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada que el
passat mes de juliol va aprovar un conveni de col·laboració amb Hàbitat Natural, entre altres
coses, es dedica a la recollida de taps de plàstic per a dedicar-lo a iniciatives solidàries. El
principal component d’aquests taps és el polietilè d’alta densitat (HDPE). Es tracta d’un
material molt apreciat per la seva resistència i que s’obté del petroli.
Proposta de regularització dels c.s.c.
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El dijous 6 de novembre ACC 4.20 es invitada a assistir a la compareixença de la Comissió
de Salut del Parlament de Catalunya on es pretén aprovar el sistema de regulació de les
associacions cannàbiques. Sabem que és molt menys del que voldríem però tot i així es
tracta d'un moment històric que per nosaltres només suposa la primera pedra i a seguir fent
camí!

Roda de premsa a CatFAC
La CatFAC va convocar, divendres 7 de novembre, una roda de premsa per posar la primera
pedra d’aquesta lluita que acaba d’establir nous horitzons en la defensa dels drets de les
persones usuàries de Cannàbis.
El Govern de la Generalitat de Catalunya presentava a la Comissió de Salut del Parlament del
país els criteris que s’han acordat per regular l’activitat de les associacions cannàbiques. El
Portaveu de la CatFAC, Jaume Xaus, ha afirmat que després d’anys de lluita reivindicant la
normalització de l’ús del cànnabis i el canvi de rumb en les polítiques prohibicionistes de
drogues, avui a Catalunya iniciem un nou període. En les mateixes declaracions aprofitava
per felicitar tan el Govern com diferents partits polítics de l’arc parlamentari per haver
treballat intensament per arribar a un consens implicant també les persones usuàries en el
debat. Entenem que si volem polítiques públiques que donin resposta a les necessitats de les
persones cal dissenyar-les amb aquestes, és la única manera.

Taller de fanalets per el dia de violència de genere i dia internacional contra la violència de
genere
Dijous dia 20 de novembre vam anar al taller de fanalets proposat a les entitats del poble
per l'àrea de serveis a les persones de Sant Joan de Vilatorrada, on ens ho vàrem passar
molt bé i vam poder fer unes rialles.
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després el dia 25, dia INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GENERE a les 19:30
vàrem anar a l'encesa de fanalets i lectura del manifest on ACC4.20 va tindre l'honor de
llegir una part.

Xerrada salud i poder: el que no t'han dit
El divendres dia 21 de novembre, gràcies a la col·laboració de Teresa morera vam realitzar
un taller de salud i benestar..
Vaig crèixer en un ambient totalment dominat per la medicina convencional. Vaig estudiar
farmàcia. El grinyolar de moltes coses tan abans com durant i després dels meus estudis de
farmàcia em van portara investigar pel meu compte. El que primer em va interessar vàren
ser les drogues capaces d'alterar la consciència; la psiquedèlia. Vaig assistir a congressos
sobre estats alterats de consciència on se'm va obrir un nou món molt més lluminós que el
que coneixia i a partir d'aquí em vaig anar introduïnt al món de les teràpies alternatives.
Aviat farà 6 anys que vaig deixar la farmàcia i sóc naturòpata. M'agrada fer difussió de
coneixements que crec que són molt necessaris per a afrontar els temps que ens han tocat.
Per això vaig començar parlant de salut i ara ja m'atreveixo a parlar de salut i poder, que tot
va molt lligat.
Actualmet aprenc Nova Medicina Germànica; la del Dr. Hamer, que considero de vital
importància donar a conèixer, tot i que sigui dins del límit dels meus escassos coneixements.
Es tracta de la medicina del nou paradigma, on res és com ens havíen dit, però sí com ho
podem comprovar en la realitat, com passa amb tantes altres coses...
De manera que exposaré una comparació entre la medicina convencional i la natural,
insistint en la necessitat de que ens fem responsables de nosaltres mateixos ( no hi ha
llibertat sense responsabilitat ); introduïré breument la Nova Medicina i contestaré
preguntes.
Xerrada de reducció de riscos a mans de dr. Joan Parés
El dia 11 de desembre vam tenir l'honor de tindre al Dr. Joan Pares tot el dia a la associació,
pel dematí fent visites aquells usuaris terapèutics que li va malament per desplaçara a
Barcelona, i a la tarda el Dr. Joan Pares va fer una xerrada de reducció de riscos associats al
consum de cànnabis entre els socis que valen voler ser presents, cal recalcar que va anar
molt bé amb molta assistència ames de gènera el debat entre els socis en els dies següents
sobre consums màxims, mínims, recomanats i entre altres temes també a recalcar el interès
en els efectes secundaris del thc i l'importància de les descobertes en el cbd.
Sopar de nadal
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El dia 27 després d'un dia esgotador amb l'assemblea extraordinària aprovem i discutim
pressupostos, projectes , activitats i vam passar una tarda de tranquil·litat, juguem, fumem,
parlem , per acabar amb un sopar cortesia de TELEPIZZA , jejej i uns monòlegs molt
entretinguts .

Associació d’Estudis Cannàbics de la Garrotxa
La Associació d’Estudis Cannàbics de la Garrotxa som novells dins la federació i tot ser una
associació ja amb 8 anys d’existència, hem funcionat diferent i exposem un històric general
en primer lloc perquè s’entengui el nostre funcionament:
2006-2013
L’AECG es va constituir amb el propòsit de tenir un lloc de reunió per parlar del tema del
cànnabis i consumir conjuntament. Al ser un lloc de consum i degut a ser una proposta
privada d’associació pionera ni semblar-se al tipus “clubs” que coneixem ara, estàvem molt
perduts en referència als nostres drets i límits legals. Això ens va portar a decidir que
funcionaríem de la següent manera: un consum compartit, en una casa de pagès com a
local, de les aportacions dels cultius privats dels socis, mantenir-nos en el total secretisme
possible, no fer més socis i crear l’AECG com a associació de futur. Es a dir: venien els socis
amb la un potet amb la seva producció i la guardàvem al local de la AECG, molt poca
quantitat, i quant fèiem les trobades ho compartíem, comparàvem, parlaven de regulació,
tècniques de cultiu, etc...
Ens vam constituir com una forma associativa idealista, res a veure amb molts tipus
d’associacions que han sorgit últimament. Pensem que s’haurien de destriar les que son per
fer diners i liderats per màfies, que aprofiten els racons de la llei, de les que son amb
voluntat constructiva social. Nosaltres sempre hem volgut seguir el camí idealista de buscar
un canvi social i legislatiu respecte al tema, ens considerem innovadors i creadors de noves
realitats per l’ésser humà, no especuladors ni venedors de res. Com a premissa tenim la
frase: “qualsevol substancia natural de la terra ha de ser un dret per a l’home poder-la
utilitzar. La forma d’utilitzar els objectes els fa dolents o bons, no l’objecte en sí.”
El primer acte, molt simbòlic i puntual, va ser enviar un paquet de cànnabis de 15 grams a
un noi de Galicia que coneixíem personalment per tenir família a Olot i que estava en
tractament per càncer. Ens va agrair el gest desinteressat de l’AECG, aquest noi ja no esta
entre nosaltres. Els anys van anar passant, fent trobades al local i sobretot sortides
d’excursió. Consumint conjuntament algun dia esporàdic i fent almenys una assemblea anual
per anar seguint el tema polític de la legalització. L’AECG entra en un període de hivernació i
es manté fent trobades molt de tant en tant on es fa una mini cata del que aporten els socis
de forma particular. Solen ser trobades de capdesetmana o una excursió a muntanya on
passem la nit. Fins que un dia a nivell nacional i autonòmic comencen a passar
coses....sobretot a la ciutat de BCN.
Gener 2013 - Agost 2014
Finalment creiem que el moment ha arribat, es decideix en una assemblea celebrada el dia
19 de gener del 2013 l’aprovació dels següents punts:
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Bàsicament vam acordar per treballar i funcionar completament igual que les associacions
que estan associades a la CATFAC, sumant-nos al seu projecte de la regulació i adoptant els
seus criteris de funcionament que són el codi de Bones Practiques. Per tant passant d’un
consum compartit i autocultiu privat que cada soci es feia particularment a casa, a un
consum i cultiu compartit. Els passos eren primer trobar local, parlar amb l’administració
local competent i començar a fer els passos que ens aconsellessin els advocats i la CatFac.
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1-Ampliar l’associació a gent que ho demanda i parlar de projecte de futur. 2-Decidir
associar-nos a la CATFAC. 3-Decidir establir relació de client amb el bufet d’advocats Torres,
Martín & Zaragoza. 4-Decidir establir-nos a la Ciutat d'Olot amb un local apte per tots els
possibles nous socis. 5-Decidir quin nivell de coneixement social volem donar a l'associació,
la implicació terapèutica i les normes de regulació del cànnabis a que pretenem que s’arribi
en un futur políticament.

Un cop trobat el local, que va ser molt difícil, vam començar a fer el procés d’adaptació que
calculàvem tardar uns 6 mesos. D’agost a fi d’any, és el temps que ens donàvem per trobar
un lloc per fer el cultiu adequadament i fer un peritatge adequat. Totes aquestes decisions
foren preses ja a finals del 2013, però degut a la dificultat de trobar un local a Olot i les
discrepàncies que aquesta busqueda infructuosa provocava van sorgir les tensions típiques
entre junta de govern provant el canvi de junta el 2014. Però finalment es va trobar el local i
es va poder començar a implementar realment totes les decisions preses amb anterioritat
referents al projecte associatiu.
La forma de funcionament d’aquest sis mesos ha estat d’una aportació dels socis en
cànnabis, com en el regim anterior. De mentre es va anant a assembles de la CATFAC i
aprenem com funciona el sistema peritat i de cultiu compartit. Es fa una previsió del
necessari per aquest sis mesos sobretot basada en el consum d’Agost. La quantitat de
consum molt baix que es preveu dels socis a partir de l’Agost fa que sigui suficient l’aportació
per abastir el consum durant aquest període. Els canvis d’hàbits són difícils i sabem que els
socis que han cultivat aquest any tenen el seu propi racó guardat, per tant sabem que
costarà un temps fins que els socis s’adeqüin al consum únic del que produirà l’AECG; però
també sabem que els propis socis volen arribar a aquest punt sense haver de cultivar a casa,
ni haver-se d’abastir d’altres formes mes nocives i poder tenir la tranquil·litat de discreció,
abastiment i consum lluny de la família i nens, per això ens hem associat. Degut a la
peculiaritat de la nostra zona, preferim mantenir la discreció, es faran uns quants socis que
fa temps que ho demanen i són de l’orbita nostra de fa anys fins arribar a 15 socis. Aquests
socis nous seran admesos de forma pausada i pautada quant l’òrgan de govern ho consideri
oportú. Uns 2 socis per mes com a molt.
Esperant una regulació per part del Govern central i autonòmic fent força civil en la direcció
de aconseguir-ho el més aviat possible, i pensant que serà beneficiós per tota la societat així
la AECG arriba a obrir el local a Olot de regim privat i associatiu el mes d’Agost del 2014.
Agost 2014 – Desembre 2014
El dia 1 de D’agost els socis van aportar 875 grms de cannàbis de les seves plantacions
particulars. Distribuïts en :70 grams de Ripper Haze, 600 grams de New York Diesel, 85grms
de Afghana , 100 grams de Clementine Kush, 10 grams de Ice-O-Lator de primera passada
de la pròpia NYCD esmentada i 10 grams de Ice-O-Lator de segona passada també de NYCD.
Es decideix mantenir tota l’aportació en un lloc secret que només coneix el president i el
secretari. L’òrgan de govern decideix la distribució de les quotes de consum en paquets
individuals i la forma de retirada dels consums ,on els grams es calculen per dosis segons la
potència i dificultat de producció de cada varietat. La aportació total dels socis queda com
una donació a l’associació i la junta de govern gestiona de forma que sigui viable per pagar
el local i les despeses de l’AECG. El primer mes de prova va ser l’Agost i s’observà que els
socis consumeixen molt poc i les previsions fetes son adequades. Es decideix mantenir els
preus de les quotes previstes en 10 euros per cada retirada i consum que el soci fa al local i
que firma i registra en el llibre.A final de mes el gestor comptarà el numero de quotes i en
l’assemblea posterior s’aprovarà el que correspon pagar a cada soci i aquest haurà de fer
l’ingrés de cop. Pertant hi ha quotes de consum de 10 euros i quotes de membre soci de
l’AECG de 5 euros fixes mensuals.

Pàgina

Decidim obrir de sis a nou de dilluns a divendres. Les assembles les fem el primer dijous de
mes a les 20:00h. El local el tenim correctament adequat amb sortida de fums de filtre de
carboni molt sobredimensionat pel volum de socis que tenim. Local amb despatx i espais
lliures de fum i sortida d’incendis que dona a un passadís. La sortida i entrada controlada,
des d’on no es veu dins el local ni dins el despatx.
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Funcionament local:

Malauradament no hem pogut fer gaires activitats, hem tingut prou feina en posar-ho tot en
marxa correctament .
Per tant fem un resum del que hem fet , la nostra activitat diària, que consta registrada en el
llibre de consums dia per dia i tipus per tipus, firmada individualment al moment de la
retirada:
Agost
Observacions del mes d’agost: S’ha decidit augmentar fins els 15 socis que ja teníem
previstos de fa anys, de moment es faran dos socis nous i el mes següent dos mes , fins
arribar als 15 en un temps pautat. Es manté la previsió de que el consum general de tots els
socis no passarà de uns 100 grams al mes. Aquí hi ha la discordança amb el consum que han
firmat cada soci però s’entén que no els podem obligar a consumir. També ja sabíem que els
consums van lligats als hàbits personals, es normal que costi que els socis adoptin nous
hàbits i canviïn el lloc de consum al local com hàbit habitual. Portàvem tants anys
funcionant de la formula antiga que costarà canviar. A més tenim en conte que la comarca i
la seva gent li és mes difícil el desplaçament per la falta de transport públic i el fet d’haver
d’agafar el cotxe cuasisempre, tot hi haver consumit, és lògic que prefereixin consumir a
casa seva. Tot això els socis ho expliquen lliurement i es debaten les millors formes
d’adaptar-se.
Observacions: Degut a la discordança amb l’ajuntament i haver de tancar el local actual
nomes tenim unes poques quotes retirades fins al dia que vam fer la reunió amb Urbanisme.
Arribats el dia de la reunió amb urbanisme i a partir d’aquí:
Decidim en assemblea extraordinària que el romanent que queda reservar-lo en lloc secret
fins a poder tornar obrir un nou local.
Accions de l’AECG 2014
-Contactar amb Tinent d’Alcalde i presentar el nostre projecte (Juny 2014)
-Contacte Advocats (Finals 2013)
-Donar-se d’alta CatFAC (Setembre 2014)
-Contacte amb Consorci d’acció social de la Garrotxa, amb la cap d’entitats.(Juliol 2014)
-Assistències a les assembles CAtfac
-Contacte SIGMA .Tècnics d’activitats de la Garrotxa. (Setembre 2014)
-Contacte tècnic en cap d’urbanisme d’Olot. (Desembre 2014)
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Primer vam contactar amb el tinent d’alcalde el senyor Josep Berga i l’hi vam explicar el
projecte. Una reunió molt general sobre intencions. Li vam demanar que ens derives a un
contacte fixe a l’ajuntament, que fos de confiança i discret per poder anar lligant tots els
passos i poder estar monitoritzat per l’administració local. La cap de entitats de la Garrotxa,
el del CASG , Elena Masanas, ens ha ajudat molt. Hem fet una reunió inicial al nostre local i a
partir d’aquí ens va anar acompanyant a fer les gestions importants directament amb els
tècnics de cada depertametn, sense haver de passar per totes les administratives d’Olot
evitant que corrin massa les veus i podent mantenir la discreció a nivell de població general.

Vam anar a SIGMA parlar amb la tècnic i exposar-li la nostra activitat i com podríem regularla. Finalment vam anar a veure Albert Pons, cap d’urbanisme, ens va ensenyar el pla d’usos
actualitzat de la zona on tenim el local. Aquí fallo nostre ja que havíem mirat uns plànols per
internet en el Gentcat de pla d’usos i urbanisme municipal i no estaven actualitzats o son
incorrectes, ja que l’activitat associativa com a tal en el lloc actual no la podrem practicar.
Teníem entès que una activitat industrial, comercial, logística, serveis, era mes que la
d’associacionisme i que si hi havia hagut una impremta amb maquines i líquids químics lo
nostre era menys, però degut a la normativa específica d’Olot que agrupa qualsevol cosa
sota el mateix epígraf de “activitat” sigui privada o no, i degut a les actualitzacions que s’han
fet no entrem per 1 metre, totes les altres naus del polígon son valides em tingut molt mala
sort. Per tant no ens han dit que no podem fer l’activitat, i no se’ns ha posat l’administració
en contra però no la podem fer el lloc actual, el cap d’urbanisme es va mostrar receptiu i
obert a poder ajudar.
Vam decidir tancar el local. Hi hem fet dues assembles i varies reunions per decidir que fer i
per la busqueda d’un local nou. El dia 31 de Gener hem d’entregar les claus i ara per principi
d’any traurem tot i el deixarem net.
Activitats i visites:
Hem assistit a totes les AG de la CATFAc i a més hem assistit a varies assemblees de
Terapèutica , de finances i de moviment cannabic català. Degut a ser tant novells no podem
aportar gaire res. El president va fer un escrit per MMC per el dia de Sant canut i algunes
propostes en assemblea però millor que de moment escoltem i aprenem.
Resum final
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Som 15 socis. Ara els grups de treball no els tenim encara definits però estem agafant
informació de funcionaments i logístiques de la CAtfac i a mesura que tinguem una idea clara
podrem derivar als socis diferents tasques. El president fa la feina de gestió general amb
l’ajuda del secretari i la vice-presidenta i una sòcia que es comptable. Ara mateix no tenim
local. Ens han quedat un romanent de la aportació inicial i que s’ha decidit finalment en
l’assemblea del 15 de gener del 2015 que es guardarà. A nivell local encara no hem parlat
amb la policia però si amb totes les altres entitats administratives d’Olot. Seguim treballant i
esperant la regulació per a tots!

Moviment Associatiu Cannàbic d'Autoconsum

Número de Persones Sòcies Degustadores a
l’acabar l’any: 548
Número de Persones Sòcies Terapèutiques a
l’acabar l’any: 98

PERSONES SÒCIES ACTIVES A 31/12/2014
HOMES

DONES

LÚDICS

TERAPÈUTICS

TOTAL SOCIS ACTIUS

443

105

450

98

548

2. Associacionisme
Assemblea General Ordinària, AGO 2014.
Aquest any hem celebrat l'AGO 2014 a la seu social de La MACA, a la qual van assistir-hi 27
persone socies, en un ambient de cordialitat i germanor. En aquesta assemblea es van
aprovar els comptes anuals, la Memòria de les tasques realitzades l'any passat i el Projecte
per a 2014 i les línees de treball generals pel 2015 en les àrees de cultius, tresoreria,
administració i coordinació general.
Vam analitzar profundment la situació de la persecució a la que La MACA es veu sotmesa per
part de les administracions públiques, 9 causes, de les quals 2 ja estan arxivades. Es va
aprovar continuar amb la denúncia social de la inseguretat jurídica en la que ens trobem els
usuaris de cànnabis, posant com exemple lanostra situació que és extrapolable a d'altres
persones usuàries de cànnabis. Principalment per aquest motiu, però també per la força que
està agafant la CatFAC, s'aprova realitzar una reestructuració de les Comissions que passen
de ser de 7 a 4: Coordinació, Administració, Comunicació, Local i Cultius. També es decideix
reestructurar la plantilla d'alliberats, passant de 10 a 6.
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Aquesta AGO ha estat la de menys participació dels últims 7 anys, creiem que 2015 ha de
ser un any de millora en l'àmbit de la participació, per això intentarem involucrar a més socis
en la gestió del col·lectiu.

Assemblees Generals Extraordinàries, AGE 2014.
Aquest any hem realitzat sis AGE a les següents dates:
9 de Enero.
25 de Febrero.
15 de Mayo.
30 de Julio.
1 de Octubre.
19 de Noviembre.

La participació ha estat desigual al llarg de tot l'any. El debat està present al cor de
l'associació i els temes més rellevants han estat la organització interna, la regulació catalana
de les associacions cannàbiques i la nostra col·laboració amb la CatFAC. Creiem que hem de
millorar la velocitat de transmissió d'informació als socis, és a dir, la comunicació interna de
l'associació, per això intentarem realitzar una AGE cada mes.

Reunions de Junta Directiva
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S'han realitzat dues reunions de Junta Directiva i vint reunions de treballadors, en aquestes
últimes, es gestionen els temes diaris de La MACA i també està present la Junta Directiva.

Comunicació
Hem aconseguit tenir 900 seguidors al Twitter, el responsable de comunicació va dimitir del
càrrec per motius personals i estem intentant trobar un substitut. El grup de comunicació ha
de millorar en la periodicitat de les reunionsi en la cristalització de projectes. La nostra
aportació a l'area va ser sobretot a través de la CatFAC i el nostre representant, així com per
la cessió del local per entrevistes als mitjans de comunicació.
Cultius
Per les intervencions policials no hem pogut arribar a complir amb el nostre objectiu de
produir el 100% de la demanda dels socis, es supleix amb compres mancomunades
d'exterior i d'interior.

2014
P1 (INT)
P2 (INT)
P7 (EXT)
P6 (INT-EXT)
TOTAL

CANNABIS ICE - O - LATOR
19.507,00
541,45
594,00
20.058,00
40.238,00
80.397,00
541,45

Resum activitats (cronològic)
Gener
Títol activitat: Emissió de partits de futbol
Tipus:(reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): futbol
Data: gener
Resum : Durant tot el mes es van emetre els partits de futbol de més rellevància a la seu
social. L'emissió de partits de futbol és una activitat molt interessant per fer cohesió de grup
en un ambient distès i agradable.
Títol activitat: Assistència al Sant Canut
Tipus:(reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): manifestació
Data: 19/01/2014
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Resum : La MACA va assistir al Sant Canut aquest any amb més de 20 socis per reivindicar
els nostres drets com a persones usuaàries de cànnabis. L'esdeveniment va constar d'una
concentració a la plaça St. Jaume, una marxa pels carrers del centre de la ciutat i va
cuklminar a la plaça de la Marcè, on es van fer els concerts en to reivindicatiu.

Títol activitat: Sessió de vaporització
Tipus:(reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc):
Data: 29/01/2014
Resum: les sessions de vaporització de l'associació és una activitat de prevenció de riscos,
en la qual es reparteixen els vaporitzadors entre les persones usuàries que es troben a la seu
social, a més de tenir-los sembpre disponibles. En aquest cas se'ls hi fa una sèrie de
recomanacions per utilitzar la substància vaporitzada de la millor forma possible.
Febrer
Títol activitat: Col·laboració recapte d'aliments CatFAC
Tipus:(reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): Activitat CatFAC
Data: febrer
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Resum: des de La MACA vam participar en el recapte d'aliments de la CatFAC. Ens sembla
una iniciativa molt interessant que ens fa col·laborar amb d'altres entitats no cannàbiques i
ajuda a la societat en aquest moment de crisi que pateix.

Títol activitat: Xerrada sobre producte de cànem
Tipus:(reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc):
Data: 19/02/2014
Resum: es va oferir una xerrada sobre els beneficis dels productes de cànem, com les
llavors, els olis, etc. El cànem té moltes propietats beneficioses i és ric en vitamnes i
oligoelements. Es va fer un repàs de les utilitats del cànem al llarg de la història i es van
explicar les propietats del derivats del cànem.

Títol activitat: Cates Spannabis.
Tipus:(reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc):
Data: els divendres de febrer

Tipus:(reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): futbol
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Resum: Com cada any, durant el gener es van tastar les cates d'Spannabis entre els socis
més qualificats per fer-ho. En les qual es va avaluar aspecte, aroma, sabor i efecte. Aquestes
van estar dirigides per l'Andrés Vidau que és el nostre expert tastador.

Data: febrer
Resum: Durant tot el mes es van emetre els partits de futbol de més rellevància a la seu
social. L'emissió de partits de futbol és una activitat molt interessant per fer cohesió de grup
en un ambient distès i agradable.
Març
Títol activitat: Col·labotració en l'estand de la CatFAC a Spannabis
Tipus:(reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): estand fira
Data: 14, 15 i 16 de març
Resum: Dues sòcies voluntàries de l'associació van col·laborar en la gestió de l'estand, en
les següents activitats: muntatge i desmuntatge del mateix, atenció a l'usuari, atenció a les
associacions i a d'altres persones i entitats. Amb la funció prioncipal d'explicar les tasques de
la Federació.
Títol activitat: Xerrada Joan Parés “El nostre dret a les drogues”
Tipus:(reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc):
Data: 21/03/2014
Resum: Es van abordar els temes següents: les tasques que ha dut a terme el professor
emèrit en psiquaitria Thomas Szasz (1920-2012), considerat el pare de l'antipsiquiatria, la
llibertat individual aplicada al consum de drogues, les estratègies no vioentes per aconseguir
els nostres drets com a consumidors i la cultura de les drogues.
Títol activitat: Emissió de partits de futbol
Tipus:(reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): futbol
Data: març
Resum: Durant tot el mes es van emetre els partits de futbol de més rellevància a la seu
social. L'emissió de partits de futbol és una activitat molt interessant per fer cohesió de grup
en un ambient distès i agradable.
Títol activitat: Taller de cosmètica natural
Tipus:(reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): Taller
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Data: 27/03/2014

Resum: Montse Torre, ens va oferir un taller de cosmètica natural, en qual ens va ensenyar
tècniques per fer productes per cuidar-nos sense additius químics i amb productes de fàcil
accés. Va explicar les receptes de una ungüent pel cabell i per la pell a base de productes
naturals.

Abril
Títol activitat: Sessió de vaporització
Tipus:(reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): prevenció de
riscos
Data: 23/04/2014
Resum: les sessions de vaporització de l'associació és una activitat de prevenció de riscos,
en la qual es reparteixen els vaporitzadors entre les persones usuàries que es troben a la seu
social, a més de tenir-los sembpre disponibles. En aquest cas se'ls hi fa una sèrie de
recomanacions per utilitzar la substància vaporitzada de la millor forma possible.
Títol activitat: Emissió de partits de futbol
Tipus:(reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): futbol
Data: abril
Resum: Durant tot el mes es van emetre els partits de futbol de més rellevància a la seu
social. L'emissió de partits de futbol és una activitat molt interessant per fer cohesió de grup
en un ambient distès i agradable.

Data: abril
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Tipus:(reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc):
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Títol activitat: Campanya esqueixos

Resum: donat que la temporada de platada en exterior és entre març i juny, La MACA
ofereix servei d'esqueixos, amb número de plantes limitat, per fomentar l'autocultiu entre els
socis. Perquè els socis puguin gaudir dels beneficis de les genètiques que té l'associació, a
casa seva.
Maig
Títol activitat: Taller de cuina cannàbica
Tipus:(reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): taller cuina
Data: 01/05/2014
Resum: en aquest taller es van preparar els derivats per la manifestació del 3 de maig. Es
van explicar les receptes bàsiques per cuinar amb marihuana, entre d'altres la de la mantega
cannàbica i l'oli cannàbic
Títol activitat: Assistència a la Million Marihuana March Barcelona
Tipus:(reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): manifestació
Data: 03/05/2014
Resum : Aquesta manifestació es va celebrar a la plaça Sant Jaume de Barcelona, va ser una
concentració en la qual es van reivindicar els drets de usuaris de cànnabis i la necessitat
d'una regulació específica dels clubs de càqnnabis en l'àmbit català. A més, vam denunciar
públicament la llei “mordassa”.
Títol activitat: Assistència a la Marxa Mundial de la Marihuana Madrid
Tipus:(reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): manifestació
Data: 10/05/2014
Resum: Algunes associacions de la CatFAC, junt amb La MACA, van viatjar a Madrid per
celebrar la Marxa Mundial del 2014, que va estar convocada a Sol i va fer una caminata pel
centre de la ciutat, culminant en a la plaça del general O'Donell, amb un manifest que
rebutjà la llei mordassa i reivindicà els drets dels usuaris de cànnabis.
Títol activitat: Emissió de partits de futbol
Tipus:(reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): futbol
Data: maig
Resum: Durant tot el mes es van emetre els partits de futbol de més rellevància a la seu
social. L'emissió de partits de futbol és una activitat molt interessant per fer cohesió de grup
en un ambient distès i agradable.
Juny
Títol activitat: Sessió de vaporització
Tipus:(reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): prevenció de
riscos
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Resum: les sessions de vaporització de l'associació és una activitat de prevenció de riscos,
en la qual es reparteixen els vaporitzadors entre les persones usuàries que es troben a la seu
social, a més de tenir-los sembpre disponibles. En aquest cas se'ls hi fa una sèrie de
recomanacions per utilitzar la substància vaporitzada de la millor forma possible.
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Data: 25/06/2014

Títol activitat: Emissió de partits de futbol
Tipus:(reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): futbol
Data: juny
Resum: Durant tot el mes es van emetre els partits de futbol de més rellevància a la seu
social. L'emissió de partits de futbol és una activitat molt interessant per fer cohesió de grup
en un ambient distès i agradable.
Juliol
Títol activitat: Participació al Torneig de Futbol de la CatFAC
Tipus:(reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): Activitat CatFAC
activisme
Data: 26/07/2014
Resum: La MACA va participar al torneig de futbol de la Federació, amb un equip de 5
persones. Va estar una jornada molt divertada. Es van jugar partits pel matí i per la tarde. A
l'hora de dinar es van fer uns entrepans al bar del camp de l'Espluguenc, on es va celebrar el
I Torneig de Futbol de la CatFAC.
Setembre
Títol activitat: Taller de guitarra
Tipus:(reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): Activitat cultural
Data: dijous de setembre
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Resum: Un soci voluntari de La MACA, músic de conservatori, ens va oferir uns tallers
setmanals de quitarra de forma voluntària, en els quals ens va ensenyar els acords i els
ritmes bàsisc per tocar-la. Una activitat cultural molt apropiada per a una associació
cannàbica.

Títol activitat: Sessió de vaporització
Tipus:(reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): prevenció de
riscos
Data: 24/09/2014
Resum: les sessions de vaporització de l'associació és una activitat de prevenció de riscos,
en la qual es reparteixen els vaporitzadors entre les persones usuàries que es troben a la seu
social, a més de tenir-los sembpre disponibles. En aquest cas se'ls hi fa una sèrie de
recomanacions per utilitzar la substància vaporitzada de la millor forma possible.
Títol activitat: Emissió de partits de futbol
Tipus:(reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): futbol
Data: setembre
Resum: Durant tot el mes es van emetre els partits de futbol de més rellevància a la seu
social. L'emissió de partits de futbol és una activitat molt interessant per fer cohesió de grup
en un ambient distès i agradable.
Octubre
Títol activitat: Taller de guitarra
Tipus:(reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): Activitat cultural
Data: dijous d'octubre
Resum: Un soci voluntari de La MACA, músic de conservatori, ens va oferir uns tallers
setmanals de quitarra de forma voluntària, en els quals ens va ensenyar els acords i els
ritmes bàsisc per tocar-la. Una activitat cultural molt apropiada per a una associació
cannàbica.
Títol activitat: Emissió de partits de futbol
Tipus:(reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): futbol
Data: octubre
Resum: Durant tot el mes es van emetre els partits de futbol de més rellevància a la seu
social. L'emissió de partits de futbol és una activitat molt interessant per fer cohesió de grup
en un ambient distès i agradable.
Novembre
Títol activitat: Emissió de partits de futbol
Tipus:(reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): futbol
Data: novembre

Tipus:(reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): prevenció de
riscos
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Títol activitat: Sessió de vaporització
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Resum: Durant tot el mes es van emetre els partits de futbol de més rellevància a la seu
social. L'emissió de partits de futbol és una activitat molt interessant per fer cohesió de grup
en un ambient distès i agradable.

Data: 24/11/2014
Resum: les sessions de vaporització de l'associació és una activitat de prevenció de riscos,
en la qual es reparteixen els vaporitzadors entre les persones usuàries que es troben a la seu
social, a més de tenir-los sembpre disponibles. En aquest cas se'ls hi fa una sèrie de
recomanacions per utilitzar la substància vaporitzada de la millor forma possible.
Desembre
Títol activitat: Taller de cuina cannàbica
Tipus:(reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): taller cuina
Data: 05/12/2014
Resum: en aquest taller es van preparar els derivats per la manifestació del 3 de maig. Es
van explicar les receptes bàsiques per cuinar amb marihuana, entre d'altres la de la mantega
cannàbica i l'oli cannàbic.
Títol activitat: Emissió de partits de futbol
Tipus:(reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): futbol
Data: desembre
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Resum: Durant tot el mes es van emetre els partits de futbol de més rellevància a la seu
social. L'emissió de partits de futbol és una activitat molt interessant per fer cohesió de grup
en un ambient distès i agradable.
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1. Introducción.
Green House Club es una asociación sin ánimo de lucro que se creó, con la ayuda de muchos
amigos,en el 2012 por Ricardo de la Rocha y Sebastian Gañan, que motivados decidieron
cultivar su propio cannabis. Actualmente no generamos una lista de espera para socios
lúdicos, cada 12 meses hacemos la previsión de cultivo y en función de los números abrimos
plazas. Los socios con condición terapéutica, en posesión de informes oficiales válidos y
previa visita con nuestros doctores tienen siempre plaza sin necesidad de un aval.
Estamos federados en la CATFAC, Federación de Asociaciones Cannábicas de Cataluña.
2. Fundamento Legal.
Extraído de la web de La Maca
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1. Que fuera un grupo concreto y determinado de personas; 2. que fueran mayores de edad
y previamente consumidoras; 3. que la sustancia obtenida se destinara al uso personal de
los miembros; y 4. que no hubiera beneficio económico. En otras palabras, los penalistas
concluyeron que los coffee-shop a la holandesa son inviables en España, pero sí serían
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“En 1999 el comisionado para las drogas de la Junta de Andalucía, encargó un informe sobre
la viabilidad legal de prescribir médicamente marihuana y sobre la posibilidad de abrir locales
de adquisición y consumo privado. Juan Muñoz y Susana Soto, del Instituto Andaluz de
Criminología y profesores de Derecho Penal de la Universidad de Málaga, elaboraron un
dictamen jurídico en el que, tras analizar las sentencias del Tribunal Supremo sobre el
llamado "consumo compartido", llegaron a la conclusión de que en España se podrían abrir
establecimientos donde producir cannabis u otras plantas para el propio uso, siempre que
cumplieran varias condiciones:

legales “centros no abiertos a un público indiscriminado, de acceso restringido a fumadores
de hachís o marihuana, en los que se exigiría como medida de control de acceso el tener la
condición de consumidor habitual. Es decir, lugares de consumo privado donde se podría
adquirir y consumir cantidades que no sobrepasen el límite del consumo normal”. En la
década de los 90, asociaciones como Arsec (Cataluña) y Kalamudia (País Vasco) hicieron
plantaciones públicas y colectivas como forma de denuncia. En 1997, el entonces juez de lo
penal Fernando Grande Marlaska, decidió absolver a más de 200 asociados de Kalamudia.
En 2003 se fundo Pannagh, en octubre de 2005, la policía municipal de Bilbao encontró una
plantación de marihuana en un caserío de Durango. Se llevaron 150 kilos de plantas en
fresco pertenecientes a dicha asociación, detuvieron a dos socios y al dueño del terreno. La
Audiencia de Vizcaya resolvió en marzo de 2006 que no había delito y archivó la causa. En
mayo de 2007, sin recurso de la Fiscalía, se ordenó la devolución de las plantas incautadas.
Los jueces de la sección 6ª de la Audiencia Provincial, que entendieron que la plantación
cumplía los requisitos que el Supremo había fijado para hablar de “consumo compartido”,
aseguraron que se trata “de una modalidad de consumo entre adictos en el que se descarta
la posibilidad de transmisión a terceras personas.
Actualmente entre todos luchamos en proponer una alternativa legal como son estos Clubes
Sociales de Cannabis, “CSC”, demostrando que es posible otra política sobre drogas,
pretendiendo que los usuarios estén más informados sobre los riesgos de su consumo
concienciándolos del uso responsable.”
GreenHouse Club se adhiere a funcionar respetando las normas básicas para cumplir la ley,
bajo la directriz de las normas propuestas desde la FAC, y cumplir estrictamente:
- Producir en un lugar privado para un circuito cerrado.
- Destinada únicamente a usuarios mayores de edad y ya consumidores habituales de
cannabis o bien con necesidades medicinales.
- No existencia de ánimo de lucro.
- Protección a sectores más vulnerables (menores y disminuidos).
- Estar inscritos como asociación sin ánimo de lucro.
- Demostrar actividad asociativa y democrática.
- Producir el cannabis bajo demanda, evitando una producción sin control que se pueda
desviar al mercado negro.
- Distribuir un máximo de 90 gramos por persona al mes.
3. Descripción del año 2014.
En el año 2014 se han realizado cambios en la Junta Directiva de la asociación:
El Sr. Sebastián Gañan Martinezdejó el cargo de Secretariado voluntariamente, decisión que
aprobó la asamblea en fecha 14 de Abril 2014
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El Sr Esteve Majó substituyó voluntariamente el cargo de Tesorería, que rehusó
voluntariamente meses después, decisiones que se aprobaron en fecha 19 de Abril de 2014 y
27 de Junio de 2014 por las respectivas asambleas.
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La Sra Carmen Guerra dejó el cargo de Tesorería voluntariamente, decisión que aprobó la
asamblea en fecha 19 de Abril de 2014.

El Sr Lluis Miralles sustituyó voluntariamente el cargo de Secretariado de la asociación,
decisión que aprobó la asamblea en fecha 19 de Abril de 2014.
El Sr Jose Joaquín Muñoz substituyó voluntariamente el cargo de Tesorero de la asociación,
cargo que rehusó voluntariamente meses después, decisiones que se aprobaron por las
respectivas asambleas del 27 de Junio de 2014 y 15 de Octubre de 2014 respectivamente.
La Sra Ana Escandell Forga formalizó el contrato de voluntariado de la asociación en fecha 21
de Octubre de 2014 con funciones de dispensario, limpieza y ayuda a la asociación, contrato
que se puso fin en fecha 24 de Noviembre y por mutuo acuerdo.
Actualmente no se dispone de cargo de Tesorero en la asociación, cuyas funciones recaen
sobre la
Junta directiva.
En el año 2014 se han realizado 13 asambleas en la asociación, incluida la asamblea del día
11 de Diciembre de 2014 en la que los socios aprueban el documento redactado de la
Memoria 2014 de la asociación GreenHouse Club.
A fecha de hoy, se han registrado 43 socios, de los que 27 son socios ludicos y 5
terapeuticos. Se han expulsado por decisión de la asamblea general anual a 5 socios.
4. Proyectos y Actividades que realiza Greenhouse club.
4.1 Cultivo Compartido.
Llevamos a cabo cultivos de interior de pequeña envergadura para realizar selección genética
y estudios sobre la planta de cannabis, gracias a esto disponemos de plantas seleccionadas
de gran calidad.
Por motivos ecológicos, de producción y calidad, preferimos que los cultivos se realicen en
exterior. A día de hoy no cumplimos con la demanda de nuestros socios por causas ajenas a
nosotros y nos vemos obligados a recurrir al mercado negro.
Este año 2014, GreenHouse apostó por la creación de un cultivo de exterior que llevaron a
cabo los propios trabajadores de la asociación, dejando de esta manera de trabajar con
cultivadores externos, idea que se ha comprobado con el tiempo que no es la más adecuada
para el mantenimiento de la asociación.
Queremos demostrar nuestra transparencia, aportando datos sobre todo lo referente a los
cultivos y los trabajos que en ellos se realizan.
4.2 Labor Social, Sala Terapéutica.
Para la admisión de socios terapéuticos se realiza una entrevista con nuestro médico
colaborador durante la cual se verifican los datos patológicos y se completa una encuesta
para determinar si aquella persona es susceptible de ser considerado como socio terapéutico.

Finalmente las personas admitidas como terapéuticos formalizan su adhesión a los estatutos
de GreenHouse.
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Durante esta primera visita se informa al candidato a socio terapéutico de las indicaciones y
contraindicaciones del cannabis, sobre las vías de administración y sobre las dosis mínimas y
máximas que puede utilizar para su patología.
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En caso afirmativo se informa al socio de la obligación de realizar, como mínimo, una visita
médica al año. Si existen contraindicaciones (arritmias cardiacas, problemas psíquicos,...) no
se admite su alta como socio.

Tenemos distribuidos por el local folletos y flyers de prevención de riesgos a cerca del
consumo del cannabis (Energy control).
4.3 Prevención de Riesgos
Las labores que llevamos a cabo como Prevención de Riesgos son asegurar el cultivo
compartido de los socios orgánico y sin aditivos químicos, proporcionando un producto final
de calidad y natural; informar a los socios de una manera veraz e independiente sobre el
consumo de drogas y sus consecuencias ya sean físicas, legales o sociales; abogamos por un
consumo responsable respetando la libertad de cada individuo.
Informamos a los socios a través de charlas, folletos y flyers acerca de la prevención sobre el
cannabis. Acatando con la nueva ley antitabaco hemos habilitado una zona en el local “Sala
Lúdica” como única zona para fumar, y únicamente para los socios, fuera de toda zona de
trabajadores.
4.4 Cobertura Legal.
GreenHouse Club asesora a los socios ante las multas por tenencia en vía pública y el
consumo en la misma siempre y cuando se haga de una manera responsable ofreciendo
consejo legal y si llegara el caso reclamando dichas multas.
También prestamos asesoría sobre cuestiones técnicas y legales relacionadas con el
autocultivo, un servicio totalmente personalizado únicamente a nuestros socios.
Empaquetado y envasado.
4.5 Sede Social.
Entre 2013 y 2014 hemos realizado una serie de cambios en la sede social de la MACA, tanto
a nivel de imagen como a nivel de trabajo:
Instalación de escáner de imágenes y maquina trituradora
Instalación de máquina Photoplay recreativa y renovación del equipo de sonido
Adecuación de la sala de consulta terapéutica.
Ampliación en la potencia de internet para el local.
4.6 Actividades Lúdico/Festivas.
Durante 2014, GreenHouse Club ha propuesto y planificado una serie de actividades lúdicas,
festivas que años anteriores no hemos podido realizar por falta de capacidad y de recursos,
estas son algunas de estas actividades:
Comida de arroz campestre en la sede.
Salida a playa de Vilanova con los socios de la asociación y sus respectivas parejas.
Concierto en el local de Hiphop urbano ofrecido por los Babylon Vainas, miembros socios de
GHC,
Caminata con mascotas a la montaña Coll Baix.

Taller de Xikún y relajación cuerpo y mente por Lidia Busquets
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Taller de papiroflexia y atrapa sueños.
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Taller de bizcochos y de empanada gallega

2013
-Punto de información de prevención de riesgos sobre el consumo de drogas en la Festa
Major
Alternativa de Manresa.
2014
-Viaje a Barcelona para San Canuto en Enero.
-Colaboración en el stand de la CatFac en el feria de cannabis Spannabis de Barcelona.
-Viaje a la feria del cáñamo de Irún.
4.7 Talleres / Charlas.
Durante este año 2014 la asociación ha realizado una serie de talleres realizados por los
propios trabajadores de la asociación o bien por gente especializada en algún tema en
concreto invitado para dar dicho taller. Lamentamos no haber podido dar la charla
terapéutica aunque queda para el proyecto del 2015. Estas son algunos de los talleres o
charlas que hemos planificado y realizado:
Taller de cultivo
Taller de extracción de Hachís Ice o Lator, se han realizado once talleres de extracción de
Hachís, siempre en la sede de la asociación.
Charla sobre gimnasia mental
Talleres de cocina cannábica.
4.8 Presencia en Spannabis como FAC.
Este año 2014 participamos en el stand junto a otras asociaciones y en representación de la
FAC.
Estuvimos de testigos en una charla en la feria para explicar nuestra propuesta de
alternativa a la prohibición, “Clubes Sociales de Cannabis” y el doctor Joan Pares asistió a la
mesa redonda sobre el uso terapéutico del cannabis.
4.9 San Canuto.
Celebración de San Canuto en plaza Sant Jaume 2014
4.10 Intervención en los medios de comunicación.
2013-2014
Artículo en el Regió 7: “Un centenar de manresans compren cannabis en un club sense
llicencia”
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http://www.regio7.cat/fet-divers/2013/08/21/centenar-manresans-compren-cannabisclub/241911.html

Societat d’ Usuaris de Cannabis Selecta

Socis degustadors a finals de 2014 : 300
Socis terapèutics a finals de 2014

Associacionisme
A l’exercici 2014 es va aplaçar l’assemblea general al 7 de Juliol,degut al canvi i
acondicionament de la nova seu social de SUCS.Una vegada fet el canvi es va programar la
data d’aquesta assamblea general. Es va donar avís fent servir el mètode que teníem fins el
moment, que era via mail. La poca assistència ens va fer veure que necessitàvem
utilitzaraltres sistemes de comunicació i divulgació tant de les activitats com de les reunions
com l’assamblea general, amb l’objectiu de millorar la comunicació, i per altre banda també
augmentar la participació.
A l’assamblea hi varen assistir tota la junta directiva i 6 socis, un dels quals terapèutic.Es
varen passar les comptes en l’apartat de tresoreria i informes en cultius i terapèutics. Es va
ratificar el càrrec del nou president i es va fer balanç del projecte 2013/14 sobretotdel
projecte més important que va dur a terme SUCS, que, com ja em apuntat és el canvi i
acondicionament de la nova seu social.
Una vegada instal·lats a les nova seu ens quedava molta feina per fer. La junta directiva s’ha
reunit cada setmana durant els tres primers mesos i després una vegada al mes, i s’han
realitzat juntes extraordinàries per tractar tots els temes extraordinàries que impliquen
l’associació, ja siguin millores, com temes d’organització d’activitats..
Comunicació
A partir de l’abril es va actualitzar la pàgina web que ja disposàvem, es pretenia divulgar les
activitats per tenir un espai on el soci pogués consultar-les de forma ràpida i accesible.
Actualment el plantejament és un altre i aquesta pàgina es deixarà amb una informació molt
bàsica de contacte, localització, simplement de consulta.
Tenim una pàgina a facebook, actualment s’ha creat un grup en tancat per que els socis
consultin programació, noticies i events. La planta de Twitter romàn inactiva.També s’han
rebotat noticies importants de la CatFac, o notícies sobre paissos on s’està legalitzant, i/o
regulant el cànnabis, a través de facebook i twitter.
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A nivell campanyes s’han promogut les que a través de la federació ens han facilitat, com la
campanya de “Som usuaris” o la campanya “ Que Rule”promoguda pel Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya, i l’estudi que està duent a terme la fundació ICEERS a
l´Hospital del Mar de Barcelona.

Cultius
Al 2014 s’han realitzat 7 cultius d’interior en tres unitats de producció, en una unitat han
sorgit problemes i es va canviar de cultivador.
- Cultiu interior 1 amb 2 unitats de producció : 3 cultius
- Cultiu interior 2 amb 1 unitat de producció : 4 cultius
Al cultiu interior 2 s’ha dedicat un cultiu a fer el seguiment de les varietats CBD, per fer la
sel·lecció d’ exemplars amb ratis concrets de THC : CBD.
Resum Activitats
De Gener a Abril
Estudi projecte :Pressupostos i tràmits legals
Gener
Per a sol.licitar la llicència d’activitats s’ havien d’acondicionar certs elements constructius de
l’ inmoble, aixÍ com reformar escales d’accès a les diferents estàncies, crear espais d’accès
sense fum, crear servei adaptat per a disminuïts, instalació elèctrica en normativa etc. Per
això es varen demanar varis pressupostos i es va fer un estudi de viabilitat del projecte. Com
el pressupost econòmic era molt ajustat, al final es varen contractar les tasques
imprescindibles amb industrials externs, la resta es va decidir esgotar el termini de carència
de lloguer, i realitzar l’obra nosaltres mateixos.
Estudi finançament :Gestions i contactes comercials d’àmbit editorial. Gener
El finançament probe de la aportació d’un préstec per part de la junta directiva, sense cap
mena d’interès, i que va ser inscrit a la Generalitat.
El termini de devolució finalitza dins d’aquest exercici 2015.
Per aconseguir material per a l’ associació es va demanar a l’ Editorial Cañamo, a canvi de la
cesió d´un espai dedicat a la seva imatge corporativa, la donació de material per a poder
omplir la nostre biblioteca i rebre mensualment la revista a la nostre seu per a lectura dels
socis.
Amb Soft Secrets es va fer el mateix, cedir un espai a canvi de 2 ordinadors per a ús dels
socis.
Acondicionament local :Decoració i obres febrer, març, abril.
A l’antiga seu es va dur a terme una campanya de reciclatge per a obtenir elements per a
poder decorar el nou local. Amb aquests elements s’han construït des de làmpares, a taules,
cadires.
Amb aquest elements i d´altres que han aportat alguns socis s’ ha pogut fer part de la
decoració.
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Es va fer acopiament de material elèctric i es realitzar tota la instal.lació, aixì com circuit
tancat de càmares, instal.lació d’audio, imatge etc.

Seients
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Lámpara de troncs de cànem

Abril
12 d’abril inauguració seu social nova
festa

Pàgina

193

Després de molta feina, per fi vàrem poder inaugurar la nova seu social de SUCS. Els socis
assistens vàren poder gaudir d’una festa amb música i pica-pica. Per nosaltres era un dia
molt important perquè, com diem, portavem molts mesos de feina i sacrifici. El local está fet
en la seva major part amb material reciclats i per les nostres pròpies mans. L’estrella de la
vetllada va ser el Jardí Vertical. Finalment hi va haver un brindis i un pastís conmemoratiu.
Tot seguit us posem unes fotos del local i d’alguns moments de la inauguració.

Biblioteca de SUCS i Chill-out
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Recepció SUCS

Planta Central SUCS
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Mural planta central

Dispensador i Junta Directiva
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Zona Play

Jardí Vertical
17 abril assamblea de la junta directiva
Un cop obert el local, hi havíen moltes coses pendent d’acabar de parlar. Tema local, els
darrers retocs que no s’havíen fet per la inauguració, programar activitats, iniciar xarxes
socials, possible merchandising, configuració d’adreces electròniques de membres de la
junta, començar a programar la xerrada per terapèutics, marcar dia de l’assamblea general, i
els habituals com el tema finances o cultius.
19 abril segona inauguració de la seu social
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Vam decidir que al fer el canvi d’adreça, de barri i de municipi, hi havien molts socis que
encara no havíen pogut venir a la nova seu social. És per ells que es continuava la
inauguració amb música, i pica-pica. Se’ls hi mostrava el local, amb més calma que el dia de
la inauguració, doncs hi havia més tranquilitat.

20 abril 420 day: cata BHO
Per tal se seguir amb la benvinguda als socis en la nova seu social, es va cel·lebrar una cata
de BHO per als socis. És una forma de fidelitzar als socis i d’ instruïr en les noves maneres de
consum de cannabinoides de forma correcta i responsable. També era un manera de mostrar
els diferents espais del local i que la gent perdés la por tant a baixar a la part lúdica
d’audiovisuals com al chill-out Biblioteca.

Flyer Cata 420 Day
24 abril assamblea junta directiva
Es marquen com a punts del dia millores en el local com l’alarma o el canvi de carnets per a
automatitzar processos. Es marca el dia de la xerrada per a socis terapèutics amb el Dr. Joan
Parés. Es distribueixen tasques tals com la programació (pel·lícules cannábiques,
documentals musicals o sèries), mirar pressupostos sobre merchandising, posa-vasos per
protegir el mobiliari. Es fa una pluja d’idees sobre tallers i activitats possibles a la seu social
per tal de dinamitzar els socis.
25 abril dj’s mapuxe sound
S’inicia així una sèries de sessions de Dj’s socis que ocuparàn un dia a la setmana. L’
objectiu es oferir una programació musical tant de Dj, com de música en directe dels socis
per als socis de SUCS. En aquesta ocasió és una sessió reggae. La planta inferior està
acondicionada per fer aquest Tipus:d’events musicals amb un espai propi per al Dj, i amb
una tarima per actuacions músicals en viu.

26 ABRIL
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Flyer Dj Mapuxe Sound

cata somango i excalibur
Amb la mateixa dinámica i filosofia que amb l’anterior cata es fa una segona de dues
varietats entrades del cultiu col·lectiu amb la finalitat ja explicada de fidelitzar socis de
l’anterior seu i donar la benvinguda a nous socis del barri. De la mateixa manera es
presenten dues noves varietats que fins llavors no havia tingut l’associació.

Flyer Cata Somango i Excalibur
durant tot abril i maig
exposició cristina zanchetta i sara saf
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A la nova seu tenim un Espai Artístic on s’ exposaran treballs de forma temporal de tots
aquells socis que ho demanin. La primera exposició és el treball d’una sèrie de gravats amb
la temàtica de la dansa, i una sèrie de quadres de temàtica onírica i fantàstica. L’Espai
Artístic es sitúa a la planta inferior de la seu social de SUCS. Els quadres, si l’artista soci ho
vol, es posen a la venda de forma altruïsta per l’associació. A l’entrada del local s’anuncia
l’exposició i es fa un repàs breu per la trajectòria de l’artista que exposa.

Maig
1 maig assamblea junta directiva
En aquesta assamblea es tracten punts pendents d’anteriors reunions. Es marquen els dies
que hi ha reunions amb la CatFac. Es segueixen programant activitats per als socis tals com
actuacions de música en viu, o Dj, pel·lícules o documentals. S’estableix en aquesta reunió
de felicitar al sòci que faci anys perquè el programa Cannaso ens facilita aquesta informació.
S’estableix de posar uns cartells a la recepció exterior de SUCS on es demana un llistat
d’activitats possibles per fer a la seu.
2 maig dj franz selector
Es segueixen programant actuacions de Dj’s doncs, en aquest moment, és l’activitat que més
propera tenim, tenint com a socis a diferents DJ’s, a més de ser un bon reclam per a que els
socis facin seu l’espai i les activitats. En aquesta ocasió és una sessió de música reggae. Tot i
que les dues primeres actuacions ha estat de música reggae, la varietat d’estils també es un
objectiu.

Flyer Luv Messenger Sound
5/6/7 MAIG
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S’inicien les projeccions en pantalla gran, a la zona d’audiovisuals, a la planta baixa de la
nova seu social. En aquest ocasió es trien aquestes tres pel·lícules per tal de cridar l’atenció
als socis sobre la possibilitat de que siguin ells qui demanin les pel·lícules a projectar.
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PROJECCIÓ PEL·LÍCULES SAGA EL SEÑOR DE LOS ANILLOS

8 maig xerrada terapèutics amb el dr. joan parés
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Es programa la primera xerrada amb molt bona acollida per part dels socis. El Dr. Joan Parés
el metge de la CatFac va explicar tant a socis lúdics com medicinals la seva tasca com a
metge que utilitza el cannabis de forma terapèutica i les diferents maneres o mètodes que té
una persona malalta i que pot usar el cannabis de forma terapèutica per tal d’aconseguir un
certificat mèdic que avali el seu tractament.

9 maig dj harsh tuz
En aquesta ocasió el DJ’s soci convidata fer una sessió fou aquest que combina els Drum anb
Bass, el Reggae, Dancehall i Hip Hop. Les session se segueixen fent a la planta inferior, tot i
que com a objectiu es marca que també puguin punxar a la planta central. L’audio de
l’associació permet que la música punxada a la planta d’abaix es senti a la central.

10 maig oníria sisters
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Aquest cop la sessió de música fou punxada per dues sòcies que van posar a ballar als socis
allà presents, amb la seu electro-swing. La varietat de gustos musicals ha d’anar paral·lela
als gustos de tots els socis. I tot i que el reggea és una música amb molt bona acollida
d’altres músiques també ténen cabuda a SUCS.

11 maig retransmissió partit futbol
A les activitats programades en la zona audiovisual de pantalla gran s’inicien les
retransmissions de partits de futbol. L’ objectiu es oferir tots els partits d’interés general tant
de la lliga espanyola com de lligues estrangeres. És una activitat que ha estat seguida amb
molt d’interés pels socis, que poc a poc han anat tenint millor acollida.
14 maig projecció primera temporada série weeds
De la mateixa manera que el fútbol i les pel·lícules també es programa per un dia a la
setmana séries de temàtica cannàbica. I la série cannàbica per excel·lència és aquesta. De
moment es programa aquesta però es deixa obert als socis per a que puguin portar les seves
sèries o escollir quina projectar.
15 maig projecció documental savage
Es segueix programant des de la Junta sèries, documentals o pel·lícules, però amb la
unanimitat de que han de ser cannàbiques o aprofitar la tribuna que tenim per fer difusió de
valors com l’ ecologisme, l’antimilitarisme o antiprohibicionistes. També hi ha lloc per
pel·lícules divertides o de riures. L’ objectiu és que tots els socis trobin activitats dels seus
gustos. El col·lectiu de socis és molt heterogèni, les activitats, doncs, també ho han de ser.
16 maig dj erlantz
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Segueixen les sessións de Dj’s socis. Erlantz ens va portar altre Tipus:de música: Dubstep,
electrorap, Glitch-hop, trap, Edm, Techno i Drum & Bass. Les sessions van tenir algunes
bona acollida, i van permetre que els socis veiessin les possibilitats que li donava el local nou
de la seva seu social.

17 maig retransmissió partit futbolf.c.barcelona – reial madrid
Es projecta el primer clàssic al nou local de l’associació. Com s’ha explicat més amunt es vol
oferir una programació permanent de futbol, dónant prioritat als derbis i als clàssics per
damunt d’altres activitats. Per altra banda al tenir espais suficients en el local permet no
seguir el fútbol si no es vol, no creant així greujes comparatius entre socis que no vulguin
seguir el partit.

17 maig actuació música en directe toni el bluesman

Pàgina

204

Es programa la primera actuació en directe de la nova seu social de SUCS. S’habilita i es fa
la millora al local d’una petita tarima on acollir a l’artista, que va cantar un repertori de
versions bluseras amb temes de collita pròpia. Va tenir molt bona acollida entre els socis.

22 maig assamblea junta directiva
Es programen les millores pertinents després de veure les mancances en l’actuació en directe
de dies passats. Es fa un repàs de les reunions mantingudes amb la CatFAc i l’advocada. Es
marca un métode de treball i control de tasques per al cultivador de l’associació. Es marquen
vacances dels treballadors del local i d’altres modificacions en el funcionament de
l’associació.
22 maig projecció el postre de la alegría
Es va fer un cicle de cine cannábic amb pel·lícules de temàtiques variades però amb el fil
conductor el cannabis. En aquesta ocasió es un a pobre velleta que es troba un paquet de
hachís al carrers, i s’introduÏrà al món de les drogues que envolta al seu barri.
23 maig jamming sound
Segueixen el cicle de música de Dj’s dels socis i per als socis. Dj Jamming Sound
Ens va portar els millors temes de Reggae.
28 maig projecció de la série weeds.
Projecció d’un nou capítol de la série cannábica per excel·lència.
29 maig projecció pel·lícula spring brakerS
Aquests joves esborrajats troben una casa plena de drogues, la diversió no tindrà límits.
29 maig assamblea junta directiva
Es marquen els punts dels dia de l’Assamblea General, i es programa el dia. Es parla del
tema de les guixetes de l’entrada i s’elabora un document de concessió d’aquestes. Es
programen noves exposicions de l’Espai Artístic. També es programa l’acondicionament i
l’apertura de la terrassa.
29 maig formació torre jusssana com fomentar la participació de persones associades
Tot i les esperances dipositades en aquesta formació, només es va assistir a una de les
sessions degut a la desconeixença del formador en matèria d’associacions cannábiques. Tot i
així la matèria donada en aquella sessió ha servit i molt en posteriors accions que s’han dut a
terme en la associació com la búsqueda de voluntaris.
30 maig dj king horror
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En aquesta ocasió el col·lectiu de socis King Horror ens va portar de nou a les arrels del
reggae amb roots, dancehall.

31 maig actuació música en directe tete y sus compinches
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Es programa la segona actuació en directe. Aquesta vegada els artistes convidats són un
grup d’amics que toquen rumbes, tant versions com temes propis. Fou una vetllada amb
molt bona acollida entre els socis que van venir a l’actuació. És un repte a nivell logístic
(cableat so) doncs és la primera vegada que toquen més d’una persona.

Juny
durant el mes de juny
exposició de joaquin lecina
Aquesta exposició va ser molt diferent a la primera. En aquesta ocasió la técnica era acrílics.
Els quadres teníen dues temàtiques: bolets i castellers. Recordem que es posen a la venta de
forma totalment altruïsta per l’associació.

Foto d'un quadre de Joaquin Lecina
4 juny projecció série breaking bad
Per aquells que no l’havíen vista es projecta a pantalla gran a la sala inferior la temporada
primera de la série arxiconeguda per la seva temàtica de drogues.
5 juny projecció pel·lícula r3sacón
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5 juny dj’s tekno soldiers

juny dj rambla
En aquesta ocasió fou el hip-hop del dj soci DJ. Rambla en una nova sessió del DJ per a tots
els socis que van assistir-hi.

7 juny dj shan
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Una nova sessió de DJ.

10 juny projecció documental searching for sugar man
En aquest documental varem iniciar una sèries de documental musicals. Aquest ha tingut
molt d’èxit i anomenada.
12 juny assamblea junta directiva
En aquesta reunió de la junta directiva es van fer grups de treball d’ entre la mateixa junta
per repartir les diferents tasques i feines que s’han anat generant des de l’apertura de la
nova seu social. Es repassen les diferents feines pendents i es parla dels cultius.
12 juny dj mapuxe sound
Aquest dia ens visita un vell soci provinent de l’anterior seu social de SUCS. Reggae.
3 juny dj latent sound i black huron

Flyer de Latent Sound i Black Huron
14 juny projecció de la pel·lícula las brujas de zugarramurdi
Durant tot el mes de juny-juliol-agost projecció de tots els partits del mundial
17 juny projecció documental un món petit
20 juny reunió club lectura
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Es va dur a terme la primera reunió del club del lectura. Tot i que finalment no es va fer per
la poca assistència és una activitat que ens agradaria fer en el futur.

20 juny dj erlantz

21 juny inauguració de la nova terrassa
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Amb el bon temps s’inaugura aquest espai sense fum, amb una recerca de plantes dels socis
per a decorar la terrassa, i feta tota amb materials reciclats. És un espai que permet que els
socis puguin sortir a parlar o llegir, a banda de que dóna molt de joc per a posteriors
activitats com pot ser la creació d’un hort urbà o taller de jardineria. Es va inaugurar amb un
refresc per a tots els socis que hi vàren acudir.

22 juny projecció documental pussy riot
Dins el cicle de documentals musicals no podíen faltar les tres noies de Moscú.
23 juny revetlla de sant joan
Es va cel·lebrar la revetlla durant la tarda, decorant una mica la seu social i donant un
obsequi a tots els assistents.
Juliol
7 juliol assamblea general de socis de sucs
En l’asssamblea general es vàren tractar temes importants com esl objectius fixats pel 2014,
el canvi de la seu social, tresoreria i cultius. Es va ratificar l’actual president de l’associació i
es va posar en coneixença dels socis el préstec a cost zero fet per dos socis per a portar a
terme les reformes de la nova seu social.
11 juliol actuació música en directe dantuvi
Es programa la tercera actuació en directe per part d’un soci que té un grupet de música
rumbera.

Des de juliol fins actualitat
torneig de futbolí
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Es fan els sorteigos d’emparellaments d’aquells sòcis que s’havien apuntat al formulari penjat
a la seu social. Hi ha hagut sis parelles de dos jugadors, i s’ha establert competició per
eliminació a tres partits. Encara no s’ha cel·lebrat la final, però està previst donar un trofeig
als guanyadors.

des del juliol fins l’actualitat
torneig de fifa
Es programa un torneig de FIFA per aquells socis que juguen habitualment a la Playstation.
Hi ha apuntades unes tres parelles, no suficients per cel·lebrar el torneig. El formulari
d’inscripció està penjat a la seu social per a organitar-ho en un futur.
15 juliol projecció del documental monopatín
20 juliol actuació música en directe rumbason

22 juliol projecció documentalcuidado con mr. baker
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25 juliol dj san

29 juliol projecció documental broadway idiot
agost
2 agost / durant tot el mes d’agost
inauguració exposició susa torres
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A l’agost vàrem teniu una nova exposició d’una sòcia. En aquest cas van ser quadres
realitzats amb múltiples tècniques explorant món interiors pintats en tons foscos com el
negre acompanyat d’un taronja. Lloc quotidians de l’autora vistos des de la seva perspectiva.
També hi havia quadres de format gran pintats sobre materials reciclats.

3 agost dj’s king horror sound
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7 agost dj mapuxe sound

13 agost projecció documental hidden kingdoms
14 agost dj erlantz amb col·laboració de dj guitar-mc

20 agost projecció documental autobiografía de un mentiroso
27 agost projecció documental the punky singer
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29 agost dj shan

Setembre
3 setembre projecció pel·lícula paprika
6 setembre festa birthday tete rumba party
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7 setembre dj jamming sound con daibaco selehtak

16 setembre projecció futbol uefa champions league
17 setembre projecció documental locos por la partículas
18 setembre projecció pel·lícula la vida de pi
18 setembre daibaco selektah dj

23 setembre projecció partit futbol lliga madrid-elche

25 setembre projecció documental en el culo del mundo
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24 setembre berenar tropical

26 setembre projecció pel·lícula la gran estafa americana
27 setembre multi projecció partits futbol lliga bbva
15h55/ Villarreal vs Real Madrid
17h55/ Barcelona vs Granada
20h00/ Atlético de Madrid vs Sevilla
29 setembre projecció pel·lícula como humo se va
30 setembre projecció partit lliga campions bate borisov – athletic bilbao
Octubre
1 octubre projecció pel·lícula meydan the square
1 octubre projecció partit futbol lliga campions at. madrid- juventus
3 octubre projecció partit futbol llliga bbva getafe – cordoba
3 octubreprojecció pel·lícula carmina y amén
4 octubre projeccions
. partits futbol
15h55/ Valencia vs At. Madrid
17h55/ Rayo vs Barcelona
19h55/ Éibar vs Levante
7 octubre projecció documental blackfish
5 octubre
projecció partit futbol lliga bbva celta-villareal
8 octubre – durant octubre
inauguració exposició d’ eduard micó
9 octubre projecció documental el peor equipo del mundo (next gola wins)
10 octubre projecció musical lo mejor del festival de glastonbury
14 octubre projecció documental we steal secrets (la historia de wikileaks)
15 octubre projecció pel·lícula la maldición
17 OCTUBRE
Projecció del documental musical metallica trough the never

17h55/ athletic vs celta
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18 octubre Projecció partits de fútbol lliga bbva

19 octubre Projecció partits fútbol lliga bbva
16h55/ deportivo vs valencia
18h55/ elche vs sevilla
21 octubre Projecció pel·lícula tekkon kinkreet
21 octubre projecció partit fútbol lliga campions
20h45/ fc barcelona vs ajax
22 octubre projecció partit fútbol lliga campion
20h45/ liverpool vs real madrid
23 octubre projecció pel·lícula océanos
24 octubre projecció pel·lícula el irlandés
25 octubre projecció partits fútbol lliga bbva
16h00/ almería vs athletic
18h00/ real madrid vs fc barcelona
26 octubre projecció partits fútbol lliga bbva
17h00/ espanyol vs deportivo
19h00/ sevilla vs villarreal
28 octubre projecció pel·lícula la chaqueta metálica
29 octubre projecció del documental the cove
30 OCTUBRE
projecció pel·lícula bienvenidos al sur
31 octubre primer sopar de germanor cel·lebrant la castanyada
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monòlegs de kurtis & kronia

2 octubre projecció partit fútbol lliga bbva levante – almería
Octubre fins actualitat 1er. Concurs fotográfic sucs
4 octubre projecció pel·lícula la naranja mecánica
5 novembre projecció pel·lícula zodiac

6 novembre projecció pel·lícula granujas de medio pelo
8 novembre projecció partits de fútbol liga bbva
16h/ barça vs almería
18h/ getafe vs elche
20h/ real madrid vs rayo vallecano
11 novembre projecció pel·lícula 300
12 novembre projecció documental super size me
13 novembre projecció pel·lícula attack the block
18 novembre projecció pel·lícula no conoces a jack
19 novembre projecció documental proyecto nim
20 novembre projecció pel·lícula half nelson
22 novembre projecció partits fútbol lliga bbva
16h00/ atlético madrid vs málaga
18h00/ éibar vs real madrid
20h00/ barça vs sevilla
Desembre
9 desembre projecció partit fútbol juventus – at. Madrid
10 desembre projecció partit fútbol fc barcelona – psg
11 desembre projecció pel·lícula how high (buen rollito)
13 DESEMBRE PROJECCIÓ PARTITS FÚTBOL LLIGA BBVA
16h00/ FC Barcelona vs Getafe
18h00/ Valencia vs Rayo Vallecano
20h00/Cordoba vs Levante

19h00/Atletico vs Villarreal
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14 DESEMBRE PROJECCIÓ PARTITS FÚTBOL LLIGA BBVA

Festes nadalenques
paneres sucs
S’endega aquesta iniciativa de fer dues paneres on els números guanyadors conicideixin amb
el número de la Grossa i el del Niño. És una panera que s’autosufraga ella mateixa amb els
números venuts. Va tenir molt d’èxit.

desembre – actualitat
crida per a voluntaris
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Es fa una crida per a captar voluntaris de l’associació, amb l’ objectiu de començar a
organitzar activitats que sorgeixin directament de la masa social i no de la Junta. La crida ha
tingut molt d’èxit. Per començar es farà una reunió inicial per tal de pendre contacte amb
aquells socis i saber quines activitats faríen i com ens organitzaríem, si en grups de treball, si
en comissions…

16 desembre projecció partit fútbol fc barcelona – huesca
18 desembre projecció partit fútbol at- madrid – ce l’ hospitalet
19 desembre projecció pel·lícula 12 años de esclavitud
Fotograma de 12 años de esclavitud
20 desembre projecció partits fútbol lliga bbva
16h00/ fc barcelona vs cordoba
18h00/ levante vs real sociedad
20h00/eibar vs valencia
21 desembre projecció partits fútbol lliga bbva
17h00/Granada vs Getafe
19h00/ Elche vs Málaga
23 desembre projecció pel·lícula los colegas del barrio
27 desembre projecció documental marley
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28 desembre projecció pel·lícula la vida de brian

Annex
Informe de pressupost executat del 2014
Coordinadora: es preveien 2100€ mensuals, i se n’han gastat 2300€ mensuals, tot i haver
reduït el deute que arrossegàvem del 2013, encara se l’hi deuen 2753.32€
Tècnic de comunicació: es preveien 700€ mensuals i no s’ha fet cap despesa en aquest
sentit.
Coordinadora EST: es preveien 700€ mensuals, i s’han gastat 579e fins al maig i 400€ a
partir del juny.
Tècnic administratiu 1: es preveien 700€ mensuals i no s’ha fet cap despesa en aquest
sentit.
Tècnic administratiu 2: es preveien 700€ mensuals i no s’ha fet cap despesa en aquest
sentit.
Tècnic auditor 1: es preveien 1300€ mensuals i no s’ha fet cap despesa en aquest sentit.
Tècnic auditor 2: es preveien 1300€ mensuals i no s’ha fet cap despesa en aquest sentit.
Gestoria: es preveien 100€ mensulas i s’han gastat 106.72€ al mes excepte els mesos
d’agost (189.92€), setembre (118.79€), octubre (118.79€), novembre (189.92€)
Servei 3HC: es preveien 900€ mensuals i no s’ha fet cap despesa en aquest sentit, i encara
se’ls deuen 1800€ del 2013.
Despeses dels tècnics auditors: es preveien 1000€ al mes i no s’ha fet cap despesa en
aquest sentit, les despeses del grup d’auditories han estat cobertes pels seus integrants en
forma de donació a la CatFAC.
Despeses del grup de representació: es preveien 600€ mensuals i l’únic que ha cobert la
federació és compensar la quota d’ACCIÓ CANNÀBICA i els viatges per assemblees de la FAC.
Despeses del grup de territori: es preveien 350€ mensuals i la federació no ha cobert cap de
les despeses, que han estat cobertes pels integrants del grup en forma de donació a la
CatFAC.
Despeses del grup d’arxiu: es preveien 60€ mensuals, i a banda del hosting, no s’ha destinat
res mes a aquest grup, totes les demés despeses les ha cobert l’integrant del grup.
Despeses del grup de finances: es preveien 60€ mensuals i la federació no ha cobert cap de
les despeses, que han estat cobertes pels integrants del grup en forma de donació a la
CatFAC.
Despeses del grup d’activisme: es preveien 250€ anuals, i s’han destinat per part de les
despeses de la MM i el sant canut.
Despeses per atendre les prefederades: es preveien 150€ mensuals i no s’ha fet cap despesa
en aquest sentit, això ho ha fet el grup de territori i les despeses s’han cobert en forma de
donació.
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Despatx EST, es preveien 300€ mensuals i no s’ha fet cap despesa en aquest sentit.

Dossier de prensa

•

Nova Web

•

Hemeroteca Cannàbica General

•

Tríptics
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Materials de Comunicació:

Resum visites anuals Servei Equip Terapèutic 2011/14
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Codi de Bones Pràctiques de la CatFAC
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