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Constituïda des del 2012, la Federació d'Associacions d'usuaris i usuàries de Cànnabis de Catalunya (CatFAC) és una
agrupació d’associacions formades per persones consumidores de cànnabis què dia a dia construeixen col·lectivament noves
propostes que permetin fer un salt qualitatiu en el marc de les polítiques de drogues i en els programes de reducció de riscos
i danys a Catalunya.
Desenvolupem les nostres activitats homogèniament amb les agrupacions que conformen la Confederació de Federacions
d'Associacions Cannàbiques (FAC), una de les organitzacions considerades com interlocutora vàlida al Estat Espanyol.
Davant de tot defensem els drets individuals de les persones usuàries i dels petits productors, la sostenibilitat ecològica i el
benefici social predominant sobre altres interessos. El dret a la salut, al lliure desenvolupament de la personalitat, a la
informació i a la seguretat són valors preponderants en un camí que hem anat construint tota la societat civil catalana
conjuntament.
Així mateix, les organitzacions i la societat civil, organitzada al voltant del moviment cannàbic, hem dut a terme una tasca
d’autoregulació molt important i valuosa, amb l’establiment de criteris, pautes i codis de bones pràctiques.
La nostre existència ha posat de manifest una incontrovertible realitat social respecte al consum de cànnabis i poc a poc
hem anat construint un model, objecte d’estudi a nivell internacional, en un moment de debat a nivell mundial sobre la
necessitat d’un canvi d’orientació en les actuals polítiques de drogues i el respecte dels drets fonamentals.
Aquest any 2017 veiem materialitzada la Llei 13/2017, del 6 de juliol, de les associacions de consumidors de cànnabis,
fruit de un procés participat i participatiu sense precedents que ha ajuntat a la classe política, les i els tècnics i a la societat
civil organitzada per donar resposta a més de 300.000 persones usuàries lúdiques i terapèutiques i més de 700
associacions al territori.
Amb motiu d’aquest fet històric, des de la CatFAC desenvolupem, ampliem i adaptem el nostre Codi de Bones Pràctiques,
un document dinàmic i en continua transformació, un model de gestió i funcionament traduït en associacions de persones
consumidores de cànnabis que tenen en compte totes les peculiaritats de l’associacionisme català . Un model que avui
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concretem en la tercera versió d’aquesta guia de bones pràctiques que es basa en la transparència i la gestió democràtica,
garantint que mai es dirigirà al lucre personal dels promotors. En aquest model de gestió, funcionament i organització, es
detallen el que entenem, haurien de ser l'esquelet d'unes pràctiques acceptades amb els seus protocols pertinents per tal
de desenvolupar una activitat associativa cannàbica de qualitat.
La CatFAC es reconeguda per el Parlament de Catalunya com a grup d'interès amb número de registre 17190 i som
integrants reconeguts* de la comissió de seguiment de la llei 13/2017, treballa amb la voluntat de donar continuïtat a la
interlocució vàlida amb l'administració catalana amb l'objectiu de donar una resposta conjunta a aquesta realitat i ser
l'enllaç entre les persones que formen part d'aquest col·lectius i el govern.
Des de la CatFAC expressem el compromís d'acompanyar Les associacions de consumidors de cànnabis de Catalunya en el
camí de donar compliment a totes les bones pràctiques anunciades en aquesta guia i a enfortir amb això també el teixit
associatiu en general.
Seguirem treballant envers a la prevenció i reducció de riscos i danys associats als mercats alternatius, desmitificant vells
prejudicis i definint unes polítiques basades en un nou paradigma en el que prevalguin la persona, la seva salut i els seus
drets personals i fonamentals. Creiem que el model que proposem no només es cenyeix a la legalitat actual, sinó que a més
constitueix un sistema de gestió del mercat de substàncies il·lícites molt més eficaç i amb menys riscos per al conjunt de la
societat, ja sigui per el seu caràcter privat i discret, com per estar adreçat a persones adultes i impedir l'accés a menors,
pel seu caràcter d’autogestió i no lucratiu, etc. Les associacions de consumidors de cànnabis de Catalunya eviten molts dels
problemes generats per l’actual política de prohibició, suposant un bri d’esperança de cara a un futur on la nostra relació
amb les plantes psicoactives es basi en la raó, l'evidència científica i el respecte als drets individuals, i no en la histèria
col·lectiva, la desinformació i la guerra contra les persones.
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#RezaleASanCanuto 2017
Dijous 19 de Gener el santoral ens fa una petita picada d’ullet, doncs ja
arriba Sant Cannut!
Aquest any realitzarem una campanya a través de xarxes, amb una mica de
conya i bon humor, hem pensat a resar una mica a Sant Cannut per
demanar-li que aquest any ens tregui uns quants estigmes i ens porti una
miqueta més de justícia i regulació.
Moltes usuàries varen participar i ajudar-nos a resar per la Regulació del
cànnabis. Demana-li a Sant Cannut a través de les xarxes socials, per la
Regulació, pels drets del consumidor, pel consum responsable, per l’auto
cultiu … pel que sigui però resa-li a Sant Cannut.
Amb el Hashtag #RezaleaSancanuto #SanCanuto2017 es varen compartir
fotos i missatges que demostren que a St. Cannut ho donem tot!!!! Un dia
per Visualitza el moviment i la lluita pels teus drets i la regulació del
Cànnabis al nostre País.
Un dels objectius que ens marquem és la conscienciació social i l’eliminació
dels estigmes que existeixen cap a les persones usuàries de cànnabis i les
xarxes socials són una eina molt bona per aconseguir-ho.
Aquesta campanya es dinamitzada des de la Plataforma Som el que cultivem,
ambdues federacions reconeixem la importància de treballar per unes
polítiques públiques que deixen enrere la prohibició i assenten un model que
respecte als Usuaris i Usuàries.
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Jornada : Regulació del cànnabis i les associacions cannàbiques
Què succeeix amb les associacions cannàbiques a Barcelona? Què
amaga l'estigmatització de les persones consumidores? Què està
passant amb la política criminal sobre drogues i les organitzacions
criminals que es beneficien de la situació actual? Quin consum
realitza el jovent català?...
Aquestes i moltes d'altres són qüestions que ens interessa abordar
políticament, superant el tabú social i el discurs moral que
criminalitza el consum del cànnabis i, per exemple, serveix per a
justificar i amagar les desigualtats socials que pateix el jovent.
Urgeix, per tant, encarar el debat sobre el cànnabis des d'un punt de
vista crític i tenir una regulació jurídica que garanteixi el bé comú i
els drets humans.
És per això que les JERC Sant Antoni, en el marc de la FM, van
organitzat aquesta xerrada comptant amb ponents de luxe que ens
parlaran sobre...
-Política criminal de drogues i drets humans: Andrés García Berrio,
advocat especialitzat en drets humans
-Associacions cannàbiques, una alternativa a la prohibició: Andrea
Martin, representants de la Plataforma “Som el que cultivem”
-La Rosa Verda, ILP per a la regulació del cànnabis a Catalunya: Eloi
Esposito, interlocutor polític de la ILP La Rosa Verda, Plataforma
“Som el que Cultivem”
Dijous 19 a la Sala Polivalent (Calabria 66) vam poder exposar el
marc teòric, en el qual s'hi troba el context del panorama Cannàbic
actual i futurs.
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“La política, la fas diferencia o te la fan” per això és important que la
veu de les persones usuàries estigui representada en les
organitzacions, les institucions i en el teixit social del nostre país.
Es important establir xarxes en el marc de la cooperació associativa
que facin més representatius els projectes que s’han impulsat des de la
societat civil i que ara mes que mai requereixen de respostes efectives
per part les administracions públiques. Afrontar el futur de les
associacions cannábicas és un repte que hem d’afrontar juntes.
Que comporta la regulació? que podem fer? Aquestes i moltes altres
qüestions trobaran resposta en els propers mesos i des de la nostre
organització volem oferir-vos la oportunitat de poder accedir a tota
aquesta informació de primeríssima mà.
Com ho Farem? Posant al vostre servei la incidència política, els
convenis amb organitzacions de reducció de riscos, formacions
específiques, projectes amb actors del sector, atenció terapèutica amb
doctors col·legiats, accés als serveis de gabinet jurídic per a les vostres
consultes, accés a les eines de comunicació de la federació, i tot allò
que com a col·lectiu aconseguim per aconseguir reforçar el nostre
projecte.
Ara tu decideixes! Marca la diferencia
Aquesta campanya es llança en RRSS a principis de Febrer, i es reforça
el seu llançament amb Spannabis. Es realitza en una format senzill
mitjançant un formulari Online en la qual sol·licita les dades de
contacte, perquè l'equip de territori realitzi contacte i finalitzi amb el
procés d ‘afiliació. No s'han obtingut la resposta esperat, per la qual
cosa la seva continuïtat el proper anys haurà de modificar la seva
aplicació i format de difusió.
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Estem satisfetes de participar en una fira com Spannabis que any rere any
dóna visibilitat al món del cànnabis i permet també fer visible la nostra
realitat i els nostres drets. L’estand 211 ha volgut ser un mirall i punt de
trobada d’usuaris i usuàries, donant informació i representativitat a totes los
organitzacions, col·lectius, federacions i plataformes que s’han apropat a
nosaltres, un oasi que ha aplegat a les companyes d’ENCOD, amb un emotiu
record per Joep Oomen, qui va dedicar treball i esforç en donar a conèixer el
model dels clubs socials a Europa i convertir-lo en model de referència per
mostrar com podria ser la legalització. Divendres a la tarda vam comptar
amb els companys de ConFAC donant visibilitat a l’extensió pel territori de les
associacions, moltes noves organitzacions i federacions amb molta energia
per unificar forces que donin l’impuls final
per fer caure el mur
prohibicionista. La presencia de Som el que Cultivem dissabte, es l’essència
de la col·laboracions i unitat per aconseguir un fi conjunt representants de les
dues federacions catalanes van estar informant del treball realitzat amb les
ordenances realitzades a Catalunya aquest últims mesos, i posant al serveis
d’aquelles associacions cannàbiques que sol·liciti el servei d’incidència
política, amb l’objectiu d’oferir la nostra col·laboració a tots els municipis
catalans que pretenguin treballar per regular el funcionament de les
associacions cannàbiques catalanes.
Les companyes de REMA van
desembarcar dissabte a la tarda, amb la seva artilleria de color, globus,
somriures i photocall, acompanyades
per la Xarxa de dones de
Llatinoamèrica amb qui vam compartir experiències i projectes de
col·laboració .
Durant tot el cap de setmana, hem donat a conèixer la nova campanya
“marca la diferencia” en el marc de la cooperació associativa per fer més
representatius els projectes que s’han impulsat des de la societat civil i que
ara més que mai requereixen de respostes efectives per part les
administracions públiques. Afrontar el futur de les associacions cannàbiques
és un repte que hem d’afrontar juntes.

9

Dijous 4 de Maig la Federació d'Associacions Cannábicas (FAC) i Associació
Madrilenya d'Estudis sobre el Cannábis (AMEC), en la col·laboració del Centre
Cultural de Lavapiés, presenten una jornada de Debat sota el títol “sembrant el
Canvi”, la jornada composta per dues taules de debat en les quals analitzar el
moment sociopolític que viu el col·lectiu cannábico en aquests moments al
nostre país. La participació de: Nerea Ahedo Ceza, del grup Parlamentari Basc
en el Senat (EAJ-PNB), Portaveu en la Portaveu en la Comissió Mixta per a
l'Estudi del Problema de les Drogues, Anna Azamar Capdevilla, del grup
parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Portaveu en la
Comissió Mixta per a l'Estudi del Problema de les Drogues. Patricia Amiguet,
barcelonina activista i anti prohibicionista, Presidenta de la Federació
d'Associacions Cannábicas de Catalunya (CatFAC), Secretària de l'Associació
Pachamama, i fundadora de Xarxa Estatal de Dones Anti-prohibicionistas
(REMA) Lucky President Associació Madrilenya d'Estudis sobre el Cànnabis
(AMEC), l'associació d'activistes del cànnabis, més antiga de l'Estat Español,
porten organitzant la MMM (Marxa Mundial de la Marihuana) i la Copa de la
Marihuana de Madrid des de 1997. Martin Barriuso, Llicenciat en Filosofia,
integrant del moviment anti-prohibicionista des de 1991, ha estat membre en
dues ocasions del Comitè Directiu del European Coalition for Just and Effective
Drug Policies (ENCOD), és autor o coautor de vuit llibres a més d'haver publicat
més de dos-cents articles sobre cànnabis i altres substàncies, reducció de riscos
i polítiques de drogues.
L'objectiu de la jornada és reflexionar sobre els aspectes polítics, socials i
culturals que afecten a la qüestió del cànnabis, en vistes a analitzar les
possibles sortides a l'actual escenari prohibicionista. És el moment que l'Estat
assumeixi la responsabilitat del Canvi les actuals polítiques de Drogues
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La Federació d'Associacions Cannábicas de Catalunya (CatFAC) celebra les
diferents iniciatives legislatives en matèria de cànnabis presentades pels grups
parlamentaris de Ciutadans, Units Podem, ERC i PSOE. Sens dubte, que per fi el
debat s'hagi elevat al Congrés i Senat és el següent pas pel tan necessari canvi
legislatiu.
Creiem fermament que la lluita del moviment antiprohibicionista –especialment
el cannàbic- ha ajudat a trencar estigmes i tabús, permetent que aquest tipus
d'iniciatives parlamentàries siguin promogudes i quedant exposada la capacitat
d'organització i pressió de la societat civil.
Una lluita de més de cinquanta anys que ha generat experiències alternatives a
les lleis prohibicionistes i que en l'Estat s'ha traduït d'entre altres en l'aparició
del model d'associacions de persones usuàries de cànnabis. Agrupacions de
persones usuàries que pretenen accedir de manera col·lectiva i segura a la
substància, i en conseqüència, mitjançant pràctiques de desobediència civil que
posen de manifest la necessitat de resposta per part del regulador.
Analitzar la situació actual del debat sobre polítiques de drogues i els reptes que
planteja, pansa inexorablement per reconèixer l'evolució del Moviment
cannábico i el naixement de noves estructures sorgides en els últims anys, que,
aporten elements de reflexió interessants a l'hora de dissenyar estratègies i
buscar camins eficaços per menjar-li espai a la prohibició en tots els terrenys.
Una regulació eficaç i integral només és possible des d'un debat sincer i
multilateral, que abasti el fenomen del consum de cànnabis des de totes les
òptiques.
Des de CatFAC creiem que la regulació és inevitable, quant tarda a arribar,
dependrà en gran manera de l'activisme cannábico i de si som capaços de
treballar tots els col·lectius implicats uns al costat d'uns altres en pro de
l'objectiu comú, una regulació justa i integral del cánnabis.
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En Cannabmed 2016, la Fundació ICEERS va assumir el compromís de
seguir treballant al llarg de 2017 amb les persones que consumeixen
cànnabis per motius de salut. La proposta per la qual actualment estem
buscant suport consisteix a organitzar quatre reunions al llarg de l'any i
treballar conjuntament cap a l'horitzó d'una segona edició de
CANNABMED en 2018.
La primera d'aquestes quatre reunions ja va ocórrer el passat 8 de març i
van acudir prop de 70 persones. En la reunió tractem de donar respostes
davant els reptes plantejats en 2016 mitjançant aquest treball. Després
d'ell, els temes que més atenció ens van atreure van ser qüestions que
pivotaven sobre quatre elements: Informació, Estigma, Economia i
Legalitat. Des de CatFAC com a organització col·laboradora, assistim com
convidats a la reunió per exposar la nostra experiència com a col·lectiu i
l'estructura interna de funcionament amb el va objectivar d'assessorar en
el desenvolupament necessari del col·lectiu Cannabmed. El col·lectiu de
persones amb problemes de salut que utilitzen cànnabis i els seus
familiars i cuidadors/es pateix estigma per part de les administracions i
la societat.
És urgent plantejar estratègies que permetin fer visible aquesta
discriminació. Per aconseguir-ho cal més implicació i participació dels
individus del col·lectiu afectat. També, serà necessari implicar i
interpel·lar alhora a altres persones, associacions i els seus
representants, mitjans de comunicació i institucions.
Una reunió que ens va permetra visibilitzar els problemes fonamentals
que afecten aquest col·lectiu i generar estratègies que permetin superarlos.
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28 de Juny el Parlament de Catalunya ha aprovat una llei que per fi ens dona
un marc jurídic a les més de 400 Associacions Cannàbiques que avui en dia
es troben al nostre territori; Un marc jurídic que per fi posa l’accent en la
protecció dels drets de les persones usuàries i no en la seva criminalització.
Celebrem la pluralitat amb la que s’ha treballat aquesta llei, la societat civil ,
el moviment cannàbic, les organitzacions de prevenció i reducció de riscos,
el departament de Salut i l’Administració catalana en el seu conjunt, totes
plegades hem demostrat que som capaces de superar de manera transversal
l’error històric de la prohibició i estem orgulloses de la nostre classe política,
que ha donat un pas valent cap a la coherència amb voluntat política i no
cap a dogmes prohibicionistes.
La Llei Catalana d’Associacions Cannàbiques neix amb la intenció de ser una
llei que reguli de manera integra i integradora a les associacions
cannàbiques, regulant el conreu per l’auto-abastiment, el transport, la
dispensació, i el funcionament de la seu social.
Desitgem que aquesta llei obri debats educatius, que la societat catalana
estigui informada, que es senti orgullosa de ser un cop mes la capdavantera
en el disseny de noves polítiques de Drogues.
El prohibicionisme cannàbic ha començat a caure, ho veiem en regulacions
d’arreu del món, i el Parlament de Catalunya avui s’ha sumat a aquesta
onada de canvi paradigmàtic amb una llei que ja serveix com a referent
internacional com a model de regulació. Les complicitats que hem anat
teixint són potents i les utilitzarem per seguir caminant amb les nostres
utopies com a destí.
Nosaltres ja hem decidit!
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Un pas més cap a una regulació integral del cànnabis a Aragó. Des de
les Corts hem aconseguit que s'escolti la veu de la voluntat social
cannábica, exposant els objectius de la Federació d'Associacions
Cannábicas d'Aragó -ARAFAC- a favor d'una regulació integral sobre
els diversos usos del cànnabis i els drets dels seus múltiples usuaris.
En representació del col·lectiu d'usuaris, conreadors i terapèutics
d'Aragó, la Federació d'Associacions Cannábicas d'Aragó - ARAFAC –
ha participat davant la Comissió de Compareixences i Peticions
Ciutadanes amb la intenció que es creu una ponència que analitzi les
actuals polítiques de drogues pel que fa al cànnabis i incloure a les
associacions cannábicas com a espais preventius de riscos dins del Pla
Autonòmic de Drogues i altres substàncies additives d'Aragó. Els
quatre intervinents van presentar els diferents blocs repartits en
quinze minuts. El president de ARAFAC ha fet la introducció i la
presentació del pla de reducció de riscos realitzat per la pròpia
Federació, que actualment està sent revisat pel Departament de
Sanitat. A continuació ha estat l'advocada de ARAFAC la que ha fet
una exposició sobre la situació jurídica actual de les associacions i
usuàries, posant l'accent de la realitat en la nostra Comunitat.
L'altra meitat de la Compareixença ha tractat de les polítiques de
drogues alternatives dins i fora del territori espanyol, el tema del qual
ha estat presentat per la presidenta de CatFAC, reflectint la situació
actual que gaudeix el teixit associatiu a Catalunya i la seva àmplia
col·laboració amb el Govern català. Els diferents processos legislatius
que s'han produït durant aquests anys s'han presentat també davant
les Corts gràcies a la portaveu de ENCOD Espanya, tancant així la
compareixença després de sol·licitar als diputats que s'inclogui al
col·lectiu cannábico dins del pla autonòmic de drogues i la creació
d'una ponència que estudiï una regulació que contempli a tots els seus
implicats. El múscul social cannábico ha mogut fitxa a Aragó cap a
una regulació integral. Tan solament queda que la voluntat política
sàpiga actualitzar-se cap a un model preventiu, informatiu, i,
sobretot, sense deixar de contemplar els drets i llibertats de totes les
persones.
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La Federació d’Associacions Cannàbiques de Catalunya (CatFAC), ,ja va
fer un pas important l’any 2016 signat el compromís amb Avalot-UGT de
Catalunya de tenir les persones treballadores amb unes condicions dignes
i en cap cas sota la convivència al·lega’l en que avui dia es troben, que
ens ha portat a sol·licitar suport i col·laboració als sindicats de Catalunya.
Aquet compromís ha continuat treballant-se amb dues línies per establir
les diferents tipologia laborals implicades amb el funcionament duna
associació cannàbica, coneixen les necessitats i inquietuds d’aquestes
treballadores, per establir les tasques i funcions de cada lloc de treball.
Que ens ajudi a la concreció i definició del nou sector laboral actual.
La prevenció laboral específica que com a treballadores haurien de tenir,
les condicions laborals establertes i regulades com a sector de treball, la
necessitat de formació específica en el sector, aquesta es la nostre segona
línia de treball juntament amb Fedcac. La participació d'experts i el
treball Institut per al desenvolupament de la formació i l'ocupació (IDFO)
hem estat els responsables del disseny i desenvolupament, del document
de treball per a la definició de les serveis que es realitzen en les
estructures d'una associació cannàbica.
Definits en tres blocs :




Cultiu - transport
Manipulació/dispensació
Personal del Centre de treball

El conveni col•lectiu és, el pacte on es recullen els drets i obligacions de
les treballadores dins de cada empresa o sector. Aquest acord ha de ser el
resultat d’una negociació col•lectiva i l’han de subscriure les representants
de les treballadores per tal de fixar les condicions de treball i
productivitat. Entre aquestes condicions trobarem regulades dins del
conveni les matèries econòmiques, laborals (jornades, descans, duració
dels contractes), sindicals, assistencials, de relació amb les treballadores,
de productivitat o d’oportunitat, entre d’altres.
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Amb el mes d'agost arriba un dels festivals més esperats de l'any, el Rototom
Sunsplash en la 24º edició del festival de reggae europeu de referència a nivell
mundial. Rototom Sunsplash no es tracta d'un simple festival de música més,
sinó d'un esdeveniment d'intercanvi cultural on a més dels concerts s'afegeixen
multitud d'activitats reivindicatives, i on un any més estarem presents donant
assessorament a tots quants ens visitin en el nostre stand nº13 ,al costat del
Fòrum Social, a l'àrea No Profit.
Des del dissabte 12 al dissabte 19 d'agost, i per cinquè any consecutiu, CatFAC
va estar representada al festival. Tots els dies, entre les 14:00 pm a 12:00 am,
oferint a totes aquelles persones assistents al festival que s’acostaran al stand
d’informació i assessoria, qualsevol qüestió legal relacionada amb el cánnabis va
ser resolta. Molta persones s’aproparan per reflexionar junts sobre l'actualitat
política estatal o autonòmica en qüestions relacionades amb el cánnabis, amb la
seva normalització i amb la seva regularització. Han estat uns dies intensos i
enriquidors, el degoteig constant de mostres de suport i felicitacions per tot
aquest emocionant treball realitzat.
Divendres 18 de les 15:15 h van oferir la xerra “Societat Civil Organitzada:
Cànnabis 3.0.” els advocats Héctor Brotons Albert i Joan Bertomeu i Castelló,
especialitzats en polítiques públiques sobre cànnabis, havent assessorat a
diferents plataformes, entre elles a la FAC així com a diferents partits polítics en
varis dels processos regulatoris que s'estan succeint en l'Estat, juntament amb
la nostre companya Patricia Amiguet, exposaren la recent actualitat del nostre
entorn més directe, procediments que es troben actualment al Tribunal
Constitucional, particularment del Recurs
de Pannagh, i amb la recent
aprovació el passat 28 de juny pel Parlament de Catalunya de la Llei
d'Associacions Cannábicas de Catalunya; Un marc jurídic que per fi posa l’accent
en la protecció dels drets de les persones usuàries i no en la seva
criminalització. Des de la taula de debat, vam voler donar el nostre més sincer
condol als familiar i amics de les víctimes dels atemptats a Catalunya i al mes
profund rebuig a qualsevol acció violenta.
Ens ho hem passat tots molt bé i esperem que les persones assistents hagin
gaudit tant com nosaltres de l’experiència. L'any que ve hi tornem!
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El mes de novembre la CatFAC va tenir l'oportunitat d'assistir becada i en
qualitat de conferenciant a un dels més prestigioses trobades d'organitzacions i
activistes a nivell internacional que treballen en la reforma de les actuals
polítiques de drogues i que lluiten per la fi de la prohibició, la Reform
Conference 2017 organitzada per la DPA – La Drug Policy Alliance.
L'acte va tenir lloc a Atlanta, Geòrgia, vam anar en qualitat de conferenciants, la
nostra sessió va tenir lloc el divendres a les 16:00hs, la qual cosa aventurava
ser una sessió reduïda va acabar sent un full a la sala, el panell es titulava
“Beyond the Smoke, Behind Closed Doors: What Does Legalization Look Like in
Private vs. Public Spaces?” Mes allà del fum, darrere de les portes: Com són les
regulacions per a espais privats vs espais públics? En els EUA compten amb
traves de molt diversa índole a l'hora de regular, que en moltes ocasions poso
s'assimilen als nostres, per exemple, depenent de quines zones solament a les
persones propietàries se'ls permet l'acte-conrear, limitant molt les possibilitats
de les persones que lloguen. Nosaltres aportem la nostra visió des d'Europa, el
model d'associacions catalanes i les diferents propostes de l'estat. Les i els
companys de taula van ser Kaitlyn Boecker, directora de política en l'oficina
d'Assumptes Internacionals, Drug Policy Alliance, Washington D. de C., Kayvan
S.T. Khalatbari, Fundador de la consultora d'ajuda de Denver, Denver, CO,
Ashley Kilroy, Executive directora de polítiques de cánnabis en el despatx de
l'alcaldia, Denver, CO, el meravellós moderador Chris Alexander, Coordinador
de Polítiques, Drug Policy Alliance, New York, NY i nostra president Patricia
Amiguet.
Quatre dies després, amb hores acumulades de cansament, però molt més
coneixement, molts sentiments i emocions, amb molt treball per fer, amb noves
amistats i aliances al voltant del Món va arribar l'hora de dir adéu, però no
sense abans tenir un emotiu discurs de comiat, en la qual es van marcar nous
objectius i van ratificar uns altres no tan nous, però igual de necessaris, així i
tot amb el missatge més important que ens quedem és que hem d'acabar amb
l'estigma associat al món de droga i això podem fer-ho modificant el nostre
vocabulari, educant a la societat, cal començar a utilitzar el llenguatge en
positiu i treballar a encunyar nous termes. Cal eliminar conceptes com el que
està ben o el que està mal o els bons i els dolents ja que tots som una peça en
el gran tauler de la Guerra contra les Drogues i està a les nostres mans acabar
amb ella.
We'll change the world!

18

Les Federació d’associacions cannàbiques ens posicionem a per construir una
societat democràtica i així ho hem demostrat al llarg del temps, prenent part
de les decisions col·lectives i participant de la vida pública per transformar la
realitat que ens envolta.
Davant els fets que estem vivint en relació a la convocatòria de referèndum el
proper 1 d’octubre de 2017, com representat 16 associacions del nostre país,
creiem que no podem restar impassibles i per aquest motiu ens posicionem
públicament amb la defensa del país, de la democràcia, de la llibertat
d’expressió i del dret a decidir, condemna qualsevol acció que pugui impedir
l’exercici ple d’aquests drets. A favor del dret d’autodeterminació, assumint el
referèndum com a eina democràtica fonamental del poble de Catalunya per
decidir el seu futur. treballem per una societat empoderada i compromesa amb
el seu entorn amb l’objectiu de ser motor de canvi i transformació social i
apostem per la participació com a eina imprescindible per fer-ho possible.
Sigui quina sigui l’opció votada, la participació al referèndum és clau per poder
decidir de manera col·lectiva el futur de Catalunya, tenim la responsabilitat fer
sentir la nostra veu per aconseguir una societat més democràtica i més justa.
Quan la voluntat popular desborda la legalitat, és el moment d’escriure una
nova Pàgina en la Història. Per això, fem una crida al conjunt de la ciutadania
de Catalunya, en tota la seva pluralitat i diversitat, per a la defensa d’una
democràcia on el diàleg sigui possible. L’acció autoritària i repressiva per part
de l’Estat i l’ús de la violència contra persones pacífiques és absolutament
injustificada i deslegetimitza clarament a aquell qui la practica. Res no justifica
l’ús de la violència. Rebutgem plenament aquesta situació, demanem diàleg i
vies alternatives. Milions de persones surten al carrer, de forma pacífica i més
que digne, i la resposta del govern és tancar ulls i orelles i fer ús de la força
front un poble indefens que reclama llibertat. Expressem el nostre suport a
totes les persones, entitats i institucions que han treballat i treballen per
garantir els drets democràtics fonamentals i el nostre compromís amb una
democràcia que garanteixi la protecció ciutadana. Davant de la violència de
l’estat, la millor resposta som totes nosaltres! Mantinguem-nos ferms i
compromesos amb la llibertat i amb els drets de tota la ciutadania.
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Dintre de la Campanya #EnPetitesDosis , les entitats Energy Control i CatFAC,
amb col·laboració amb el Consell de la Joventut de Barcelona, organitzen
l’activitat “Saps què és el Drug Checking?” Dijous 16 de novembre a l’espai
social La Negreta del Barri Gòtic. Durant la xerrada vam parla del marc legal
actual de les drogues i la aprovació d ela llei d’associacions Cannàbiques ala
generalitat de Catalunya, i importància de conèixer la substancia que consumin
per fer un us mes responsable. Aquestes jornades són molt importants per
donar la informació i les eines necessàries als joves, amb les drogues,
l’educació ho és tot.
Informa't bé per decidir millor!
Estem molt satisfets i esperançats amb aquests projecte liderat pel grup de
Salut, Sexualitat, LGBTI i Internacional, del Consell de Joventut de Barcelona.
Una aproximació educativa al tema de les drogues amb els adolescents, hauria
de rebutjar necessàriament la “dimonització” (que s'ha mostrat històricament
ineficaç) per incentivar, mitjançant la formació i la informació realista una
relació conscient, amb coneixement de causa i lliurement triada o rebutjada,
però mai des de la imposició o la prohibició.
El proper any continuem treballant per a aportar elements als joves a fi que
reflexionen sobre els riscos del consum i abús d´estes substàncies. Aquest és
el repte , identificar les necessitats actuals, coordinar i estructurar tot el treball
en prevenció de drogues que des de multitud de sectors s’està realitzant, per
poder caminar plegats i amb un mateix objectiu. Cal que les accions concretes
que acaben executant-se en la població diana tinguin una justificació i una
garantia, i amb aquest objectiu s’ha treballat aquest Pla.
Delimitar un marc global, una metodologia de treball, un anàlisi de la situació
del consum de drogues, i determinar a través d’aquest coneixement, uns
objectius i prioritats. Per finalment, transformar-ho en accions concretes i
avaluables.
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Dimecres dia 13 de desembre es durà a terme a l’Avalot una xerrada amb
representants de les associacions cannàbiques de Barcelona. L’objectiu de la
trobada és informar a les treballadores de quins son els seus drets i deures, de
com és regulen i de quina manera la creació d’un conveni col•lectiu podria
afavorir-les.
Com sabem, aquests drets i deures és regulen a partir de la Constitució
Espanyola, que estableix de manera genèrica com s’han de desenvolupar els
mateixos dins de les lleis, però hem d’emprar els convenis i els contractes per
poder adaptar-nos a les diferents realitats.
El conveni col•lectiu és, en resum, el pacte on es recullen els drets i
obligacions de les treballadores dins de cada empresa o sector. Aquest acord
ha de ser el resultat d’una negociació col•lectiva i l’han de subscriure les
representants de les treballadores per tal de fixar les condicions de treball i
productivitat. Entre aquestes condicions trobarem regulades dins del conveni
les matèries econòmiques, laborals (jornades, descans, duració dels
contractes), sindicals, assistencials, de relació amb les treballadores, de
productivitat o d’oportunitat, entre d’altres.
L’objectiu de la xerrada serà explicar a les treballadores de les associacions
cannàbiques la importància que un conveni d’aquestes característiques tindria
com a regulador de la seva tasca professional, sempre tenint en compte que
aquest mai pot empitjorar el que estableix la llei i per tant busca la condició
més favorable per a la treballadora.
Per fer-ho més explicatiu, les tècniques de l’Avalot faran una comparació entre
diferents convenis col•lectius de sectors com l’agropecuari, el de transport de
mercaderies o el d’hostaleria que servirien de referència per a les treballadores
dels clubs cannàbics que exerceixen com a cultivadores, transportistes o
cambreres.
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Els passats 20 i 21 de gener, es va realitzar l'Assemblea General de la
federació d'associacions cannábicas (FAC) 2017, una assemblea de caràcter
renovador i obert a totes aquelles associacions i federacions cannábicas al
llarg de tot el territori, amb el propòsit de conformar una nova estructura
Confederativa que de manera contundent, de veu a totes les persones
usuàries de cánnabis de l'Estat.
Organitzacions de tot l'Estat van assistir a l'esdeveniment, estant així
representades les comunitats autònomes de; Galícia, Astúries, País Basc,
Aragó, Catalunya, País Valencià, Murcia, Extremadura, Castella i Lleó, Madrid,
Canàries, portaveus de sis Federacions Territorials: GaliFAC, ARAFAC, CatFAC,
FACLevante, EHKEEF i FACEX, juristes… més de vint entitats de persones
usuàries, juntes, per convertir-se en la veu de Persones Usuàries de Cànnabis
més representativa de tot l'Estat.
L'assemblea es va treballar des de la mirada confederativa entenent així que
ens convertíem en els representants de Federacions que aglutinen a col·lectius
que donen resposta a milers de persones usuàries de tot el territori,
cadascuna amb les seves particularitats però amb un objectiu clar i comú, ser
l'altaveu de les associacions cannábicas en l'Estat. Volem destacar que, cap
dels acords adoptats va ser determinat per votació.
Amb la lectura dels acords adoptats i el compromís de constitució de la
CONFEDERACIÓ DE FEDERACIONS D'ASSOCIACIONS CANNABICAS la
ConFAC, es va donar per clausurada una jornada que va destacar, per
l'alegria, la companyonia, el compromís, la coresponsabilitat, la motivació i
l'activisme.
Busquem una regulació i normalització de la cánnabis, basada en els drets de
totes les persones usuàries. Amb Polítiques que siguin treballades de manera
participativa i participada tenint en compte a tots els agents implicats en les
mateixes.
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Estrenem l’any 2017 amb la celebració del Segon Congrés al Centre Cívic Can
Felipa de Barcelona. Una trobada que ens ha permès organitzar un bon tret de
sortida a la feina que ens espera aquest any. La CatFAC consolida el projecte
iniciat ara fa 4 anys i acorda les bases compartides per al camí que tenim
endavant.
La primera part del Congrés s’ha centrat en l’àmbit de l’organització interna, els
fonaments que estableixen l’estat de salut de qualsevol entitat. D’entrada,
l’exercici de transparència col·lectiva a través de la Memòria 2016, l’avaluació
entre totes i tots i l’adaptació del règim intern a les noves característiques de la
Federació i també als reptes de futur. Després de treballar conjuntament
l’estructura, s’han presentat les persones que encapçalaran la CatFAC en aquest
nou període, Patrícia Amiguet assumeix la presidència donant relleu a José Maria
Afuera qui n’havia ocupat el càrrec des de la fundació, reconegut activista i se’ns
dubte un pilar essencial en l’organització, que seguirà acompanyant l’entitat
deixant pas a nous lideratges que enfoquin la CatFAC en el seu projecte més
participatiu, inclusiu i representatiu.
“En aquests últims anys hem treballat amb la convicció plena que calia obrir
l’espai de participació i relació a d’altres entitats i teixir ponts amb aquells amb
qui compartim camí” amb aquestes paraules anuncia Amiguet els acords de
col·laboració amb d’altres entitats que s’han ratificat per unanimitat en aquest
Congrés. I es que hem tingut a la sala una bona mostra d’aquestes complicitats i
de la feina dels últims anys: Sabem que és un camí farcit de dificultats,
continuarem treballant per projectar arreu del món el nostre projecte estenent
la mà a les institucions públiques, especialment al Govern Català, per dialogar,
negociar i pactar una regulació que doni sortida al repte que insistentment està
plantejant bona part de la ciutadania. En definitiva, drets reconeguts per a les
persones usuàries de cànnabis, millors condicions i oportunitats per a les
associacions, una societat més oberta i cohesionada.
Som-hi!
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La CatFAC segueix apostant per millorar la gestió de les associacions
cannàbiques i encaminar-les cap a la professionalització. Avui, signem un nou
conveni de col·laboració entre la Federació i Hermes Medical Engineering SL per
tal de que els nostres federats, amics i simpatitzants puguin oferir a les seves
persones associades garanties i informació sobre la qualitat i salubritat de la
substància que utilitzen.
Tanmateix amb la signatura del present conveni s’iniciarà el servei de lloguer de
vaporitzadors MiniVAP. Aquelles associacions de CatFAC que ho sol·licitin,
podran gaudir d’aquests amb unes condicions immillorables. D’aquesta manera
posem a l’abast les eines necessàries per acomplir el nostre Decàleg del servei
terapèutic de la CatFAC, que serà d’obligat compliment a partir de 2018. Així
garantim un servei adequat i professionalitzat a les usuàries i usuaris terapèutics
que decideixen accedir al cànnabis a través de les associacions Cannàbicas.
L’abast d’aquest conveni va molt més enllà d’implementar un sistema de
recursos i informació, és un acord d’interès prioritari en la consecució dels
objectius professionalització de les associacions cannàbiques, en un moment
clau de reivindicació dels seus drets i obligacions.
A la Federació seguim avançant per una regulació d’associacions cannàbiques
transparents, sense ànim de lucre i amb una forta activitat social. Avui estem
felices del fet que en aquest camí ens acompanyin empreses com Hermes
Medical Engineering SL compromeses amb la lluita de les usuàries i usuaris de
cànnabis.
Continuem avançant Juntes!
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La fins ara coneguda com la CatFACCup viu una nova edició molt
cohesionadora, participativa i autogestionada. L'objectiu des de l'inici,
de fet sempre, ha estat dedicat a troba una data per compartir i
xerrar una estona. Per això, hem plantejat aquesta edició a partir
d'un model de visita de les vostres seus Socials , organitzant una
trobada mensual , on compartí la bona feina de les seves mans
verdes ,sense competir , centrant-nos en degustar i gaudir. Conèixer
las vostres cases,
fent d'amfitrió dels Millors “sommelier” de
KataCatFAC.
Les Associacions Cannàbiques participants, van ser :






Club Mazar data de celebració 29 d’Abril.
Asoma BCN data de celebració 21 Maig
Green House Manresa data de celebració 17 Juny
Green Roots data de celebració 8 d’octubre
AUC Surya data de celebració 18 novembre

Aquest projecte podria ser engrescador per a la participació de les
organitzacions que conformen CatFAC , sovint no obtenen la
participació desitjada. No descarten que pugui haver-hi una segona
edició, si les associacions així ho desitgen. Per què aquelles que han
participat, n'estan força contents, i les valoracions dels participants
destaca que no va ser fàcil decidí la millor “Ma Verda” de 2017.
Les valoracions es faran publiques, a les associacions de CatFAC, a la
ultima assemblea de L’any, que sempre es una mica més lúdica i
distesa, per oferí el reconeixement al treball realitzat i agrair la
participació de tothom.
Bons Fums
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Dimecres 28 de juny som el que cultivem, va tenir el plaer de convidar-nos al
brindis en honor de la votació favorable de la Proposició de llei de les
associacions de persones consumidores de cànnabis, al Hash Marihuana &
Hemp Museum,
Ha sigut un camí molt llarg i molt intens, i ha arribat l’hora de celebrar-ho com
cal, totes juntes! Les persones activistes ens mereixíem un espai de llibertat
per agafar aire, renovar forces, enfortir llaços i preparar-nos! A Catalunya hem
girat el nostre timó però ara cal sumar esforços per construir una alternativa
que ens faci créixer i madurar com a societat lliure.
La trobada va congrega activistes i col·laboradors de tot el territori, per
commemorar el va objectivar aconseguit al Parlament de Catalunya, un camí
que es va iniciar en 2015 amb la presentació de la Rosa Verda, que ens va
portar a una campanya de recollida de les 50.000 signatures necessàries, a les
seus socials de les associacions federades, esdeveniments, festivals i fires,
aconseguint superar aquesta xifra amb més de 67.500 signatures lliurades 14
de Gener de 2016. L’octubre van comença les sessions dels 34 experts
proposats per informar a la ponència del Parlament de Catalunya, L’ultima
compareixença davant la comissió de salut del Parlament, va ser la plataforma
Som el que cultivem amb la veu de Patricia Amiguet, que va transmetrà als
representants polítics , que apostem perquè Catalunya es converteixi en un
model de referència que demostri que les actuals polítiques aplicades a la
qüestió del cànnabis generen més problemes de salut pública i de seguretat
ciutadana que solucions i que l'abastiment col·lectiu sense ànim de lucre de
cànnabis és un model eficaç des del punt de vista de la reducció de riscos i pel
conjunt de la ciutadania de la ciutat. En aquests moments de canvi, el diàleg i
el consens social són imprescindibles per avançar cap a un País sostenible on
les necessitats de totes les persones hi trobin cabuda.
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En el marc de l’impuls de noves formes de participació i compromís amb la
Federació, la CatFAC i Medcan han pres el compromís d’estendre
l’acompanyament terapèutic a totes les persones que desitgen utilitzar el
cànnabis com a pal·liatiu terapèutic o millorar la seva condició de vida.
Entusiasmant per sumar esforços, per crear un lloc on Parlar sense embuts
sobre Cànnabis, amb els seus pros i les seves contres, recolzant-se en
informació fiable, per poder oferir la millor ajuda possible a les persones que
volen provar aquesta planta per trobar l’alleujament que desitgen.
Són moltes les persones que acudeixen a nosaltres sabent que el Cànnabis és
beneficiós per a la seva patologia, dolència, o malaltia, però no saben com, ni
quan, ni de quina manera consumir-ho. Gràcies als avenços dels investigadors,
metges, especialistes en la planta, conreadors, empreses del sector i el treball
d’alguns laboratoris, podem utilitzar el cànnabis de la manera més efectiva i
menys perjudicial possible, tot això sota una estricta i rigorosa supervisió
mèdica.
El Grup Terapèutic és una de les qüestions més importants a l’hora de poder
resoldre dubtes, oferim assessorament i acompanyament orientat per part d’un
metge-professional
de
la
salut,
juntament
amb
les
seves
recomanacions/contraindicacions és bàsic per a nosaltres. Després de quatre
anys de gestió Gabinet Terapèutic de CatFAC, i donada la necessitat d’una
organització que pogués donar forma a totes les qüestions, preguntes, fins i tot
pors que tenen o podem tenir alguns usuaris i usuàries terapèutics. Es una
satisfacció per nostres, poder donar un servei de qualitat que els usuaris i les
usuàries es mereixen.
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La nostre existència ha posat de manifest una incontrovertible realitat social
respecte al consum de cànnabis i poc a poc hem anat construint un model,
objecte d’estudi a nivell internacional, en un moment de debat a nivell mundial
sobre la necessitat d’un canvi d’orientació en les actuals polítiques de drogues i
el respecte dels drets fonamentals.
Aquest any 2017 veiem materialitzada la Llei 13/2017, del 6 de juliol, de les
associacions de consumidors de cànnabis, fruit de un procés participat i
participatiu sense precedents que ha ajuntat a la classe política, les i els
tècnics i a la societat civil organitzada per donar resposta a més de 300.000
persones usuàries lúdiques i terapèutiques i més de 700 associacions al
territori.
Amb motiu d’aquest fet històric, des de la CatFAC desenvolupem, ampliem i
adaptem el nostre Codi de Bones Pràctiques, un document dinàmic i en
continua transformació, un model de gestió i funcionament traduït en
associacions de persones consumidores de cànnabis que tenen en compte totes
les peculiaritats de l’associacionisme català .
La nova llei Catalana 13/2017 inicia les propostes de modificació i millores del
Codi de Bones Practiques, un cop redactat el document provisional, es va obri
un període d’esmenes on totes les associacions integrants de l’organització
varen tenir l’oportunitat de participa per realitzà un nou codi de bones
practiques adaptat a la realitat dels nostres federats, amb e màxim consens i
reconeixement .
La comissió tècnica, introduint aquetes esmenes i suggeriments en el
document, va fer una nova redacció que fou discutida a l’assemblea
Extraordinària dia 19 de setembre de 2017, una sessió de debat que es va
prolongar durant tres hores, per arribar a un ampli consens en el redactat final.
Aquet Codi Bones Practiques, es entès com un codi de valors i de principis que
inspiren el desenvolupament de les seves activitats i que alhora són
assumits per totes les persones que hi participen. Un instrument col·lectiu
d’autoregulació
i
constitueix
un
conjunt
de
pautes
d’actuació,
recomanacions i compromisos sobre la realització de les activitats que realitzen
les associacions de persones usuàries de Cànnabis al nostre País.
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I és que sense adonar-nos, ja ha passat un any sencer. Un any ple de canvis,
de nous fites mai abans aconseguides. Sens dubte, un any per rememorar.
Algunes persones diuen que és de valents seguir el camí que marca el cor i
això, precisament, és el que tots i totes fem. Aquesta és la raó per la qual
treballem dia sí i dia també, per formar-nos i obtenir els objectius plantejats.
Tot està per fer i tot és possible, així que força, voluntat i ganes, sobretot
entusiasme en fer els nostres somnis realitat. I és que ho tenim a tocar de mà,
ho estem observant i hem de lluitar per fer-ho nostre.
Gràcies per un any ple d'il·lusions, això és resultat de tots, d'aquells que eren
amb nosaltres i ara ja no són, dels que s'han anat incorporant, d'aquells que
apropen la seva mà i ajuden i en general, de tots aquells que en la mesura del
possible i a la seva manera, ens proporcionen el seu suport. Ens espera un any
2018 ple de reptes.
Des de CatFAC treballem per afrontar-los i trobar vies de col·laboració per fer
créixer el projecte i, fins i tot, crear-ne de nous. Tant si triem els reptes, com si
aquests es presenten sols, hem de mantenir una visió clara i generar l'energia i
la il·lusió necessàries per afrontar-los. Continuem avançant!!
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La CatFAC segueix apostant per millorar la gestió de les associacions
cannàbiques i encaminar-les cap a la professionalització. posem a
l’abast les eines necessàries per acomplir el nostre Decàleg del servei
terapèutic de la CatFAC, que serà d’obligat compliment a partir de 2018

En el marc de l’impuls de noves formes de participació i compromís
amb la Federació, Albert estrada, Kalapa Clinic i Medcan han pres el
compromís d’estendre l’acompanyament terapèutic a totes les persones
que desitgen utilitzar el cànnabis com a pal·liatiu terapèutic o millorar
la seva condició de vida.

Resum de les visites realitzades





Consulta ateses
Visites concertades
Certificat expedit
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135
78
15

Publicacions realitzades
Abast de les Publicacions
Subscriptors

12
30%
19





Publicacions realitzades
Abast de les Publicacions
Seguidors

3680
250
6166





Publicacions realitzades
Abast de les Publicacions
Seguidors









Publicacions realitzades
Abast de les Publicacions
Seguidors
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387
6740
3407

147
40
481

Apostem per un nou format d’assessorament que entenem que dóna
una resposta més acurada a les vostres necessitats, aprofundint en
continguts i oferint tots els materials necessaris. Volem traslladar-vos
tota la nostra experiència i què amb tota la informació pugueu
encapçalar projectes sòlids, que perdurin en el temps.

13 de Julio, es realitzà la signatura del conveni de col·laboració amb
P. Amiguet responsable del grup de Territori de la CatFAC des de
2013, i la responsable d’impartir els assessoraments a nous projectes
associatius.

Resum de les visites realitzades



Contactes per jornades d’assessorament
Assessoraments formalitzats
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102
12

Laboratori i servei d'anàlisi. eines per a un Cànnabis més segur.
L'acord assolit amb el Centre Cannàbic de teràpies Naturals (CCTN)
ens permetrà disposar dels serveis necessaris per oferir la millor
informació i qualitat a les persones sòcies de les nostres
organitzacions.

23 d’abril signem el conveni de col·laboració entre la Federació i
Hermes Medical Engineering SL per tal de que els nostres federats,
amics i simpatitzants puguin oferir a les seves persones associades
garanties i informació sobre la qualitat i salubritat de la substància
que utilitzen.

Xerrades dirigides als socis per tal de millorar el seu coneixement del
món cannàbic i antiprohibicionista La xerrada es realitzada per
E. Esposito conjuntament amb l'antropòleg J.M.Garrido i es situarà el
model CSC dins marc històric de la lluita antiprohibicionista
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Amb la participació de KSK Labs, S.L. un grup de professionals destinats a oferir un producte de qualitat a les persones consumidores i amb
l'acompanyament de CCTN, treballem per poder oferir-vos un preu veritablement democràtic, i posar al vostre abast els serveis necessaris per assolir els

Ponències

Aquest any hem participat en a més debats que l'any anterior, a majoria
centrats en l'aprovació de la llei catalana d'associacions cannàbiques , la
nostra presència també ha augmentat a nivell estatal, a causa del debat
iniciativa en diferents comunitats autònoms en pro la regulació del
cànnabis.
Debats

Ponent

10

5

36
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Convenis de col·laboració

Seguim teixint aliances i estratègies de futur, amb la vista posada a les
necessitats del col·lectiu. renovant i creant nous convenis de col·laboració
amb entitats, associacions i organitzacions per crear sinergies i establir
contactes i intercanvis de serveis i bones pràctiques.
Continuïtat

21

38

Noves
incorporacio
ns

6
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onze

45%

Límit Dispensació
mensual

Límit Dispensació
diària

90% - 60gr

45% - 10gr

Reajustament
previsió de Consum

37% Trimestral

Controls analítics de
la substància que es
distribueix i es
consumeix, oferint
una informació
precisa dels
cannabinoides, un
petit percentatge
afegeixen informació
de residus com
pesticides, metalls
pesants i altres
toxines

Les associacions de
persones consumidores
de cànnabis vetllen
perquè llurs membres
de ple dret accedeixin a
consumir una
substància lliure de
contaminants,
adulteracions i
patògens, i a aquest
efecte el sotmetre a
controls analítics
periòdics

36%

Les associacions de
persones consumidores
realitzant controls
analítics de la substància,
a partit de cinc-cents
grans de lot de collita.

37%
10%

15%

18%

Disposen de quadern de camp

36%
18%
63%

Conreus peritats

Dependència del mercat il·lícit
Llibre de previsió de cultiu
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3.068

Persones sòcies

Objectius
interna

Extern

Intern

-Incidència Política i
Social
-Trencar amb
l’endogàmia cannàbica
-Xarxa de comunicació
-Aconseguir vies de
finançament extern

-Cohesió Interna de la
Federació
-Recursos per la Federació
i Professionalització.
-Continuar i ampliar el
servei terapèutic per a les
associacions federades.
Creixement.

50%

25%

-Recollida de dades a les
associacions.
-Millora del Règim Intern i
-Codi de Bones Pràctiques.
Avaluació del Projecte

75%
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nsm

Mitjans de custòdia perquè els associats que ho
desitgin puguin dipositar en llurs dependències el
producte dispensat de manera individual i
intransferible.

L’associació no pot emmagatzemar a la seu
social més cànnabis del que fixa la previsió total
col·lectiva mensual

Embalatge, etiquetat amb
Identificació de l’Associació.
Data de retirada.
Nº d’associat a qui pertany la quota.

Quantitat Màxima 60gr al mes,
20gr mensuals en el cas dels
associats 18-21 anys

La retirada no pot
superar la quantitat
assignada per a ús
personal

Període de carència de
quinze dies

En el moment en què l’associat
retira, se n’ha de verificar la
identitat, la previsió de consum

Tots els cultius d'una associació
hauran d'estar peritats anualment i
registrats.

Mitjans tècnics, personals i informàtics que
garanteixin les actuacions de comprovació i
verificació.

Controls analítics periòdics, que en cap cas podran
ser inferiors a un anàlisi per varietat i collita,
assegurarem la qualitat del producte.
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70%
Participació

Aquet any s'ha donat de baixa definitiva, per
incompliment dels articles 16 ,22 i 40, del règim
intern i ratificat a l’assemblea general amb el vot
favorable de totes les associacions assistents.

38%

Federades

Interacció

6

3
Associacions
Federades

Representació
al territori

11

2

Simpatitzants

El butlletí informatiu permet fer arribar a les
persones i entitats interessades tota la informació
de la nostre organització. La periodicitat dels
enviaments es mensual, el rebent vint-i-dos
correus i el consulten un:

Associacions
integrants

Procés

Aquet any hem realitzat el segon congres, nou
assemblees extraordinàries, i Treballant al
Disseny de tres documents participatius com el
Codi de Bones Pràctiques, van ser convidats, nou
, projectes externs interessants perquè es donin
a conèixer a totes les associacions

Vallés Occidental

3

Osona

1

5

3

Barcelona

1

Baix Llobregat

2
Bages

La garrotxa

2
l'Anoia
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