Dossier de Premsa

Qui som
La CatFAC neix el 2012 a partir de la suma de 8 associacions cannàbiques amb l’objectiu principal
d’aconseguir la regulació de les activitats de les associacions de persones usuàries de Cànnabis, defensant
els drets dels usuaris i usuàries de cànnabis i així acabar amb la inseguretat jurídica en la que ens trobem.
Amb la voluntat de ser una alternativa viable al mercat negre.
La unió de vuit associacions de persones usuàries de cànnabis de Catalunya, Acció Cannàbica, CTCC,
CannaVip, La MACA, ACCAAT, ACUC, ATIC i AUMCAT, vàrem començar a treballar conjuntament dins la
Federació d’Associacions Cannàbiques (FAC). Després de 2 anys de reflexió i treball intern, assessorats
pels juristes que cooperen amb la FAC i amb estreta col·laboració amb EusFAC, vam decidir, el Gener del
2012, fundar la Federació d’Associacions Cannàbiques de Catalunya (CatFAC).
Des de la CatFAC funcionem amb el model que proposa la FAC. Aquest model ha estat presentat al
Parlament Europeu, Espanyol i Basc, essent reconegut com a una alternativa legalment viable fins i tot
amb els tractats de l´ONU.
“Aquestes associacions denominades Clubs Socials de Cànnabis, CSC, són vistes tant al nostre territori,
com internacionalment, com a una alternativa viable al mercat negre del cànnabis.”
El nostre model es basa en la transparència, el funcionament democràtic, la reducció de riscos associats a
l´ús del cànnabis i tot sense ànim de lucre. Per pertànyer a aquestes associacions s’ha de ser major
d’edat, resident al nostre país, usuari de cànnabis o patir una dolència que sigui susceptible de ser
tractada amb cànnabis segons la Internatonal Associaton for Cannabinoid Medicines (IACM) i el Societat
Española de Investigació sobre Cannabinoides (SEIC) . Les produccions han de ser sempre sota demanda i
control dels socis, que han de formar part d’un circuit estrictament tancat i concret de persones usuàries
de cànnabis, basat en la contenció per evitar confusions envers el seu funcionament.
Les associacions federades, sempre han buscat el consens y enteniment tant amb les forces de seguretat
de l’Estat així com amb els poders polítics, rebent per part d’aquests una postura de respecte i oberta al
diàleg.
Els nostres objectius ja han estat comunicats al Govern de Catalunya; la creació del Codi de Bones
Practiques que demostri el bon funcionament i la transparència de les entitats federades, creant un
registre específic per aquestes associacions
recolzat en una proposta de regulació dels
Clubs Socials de Cànnabis, emparada en
l’article 1.3 de la Llei Orgànica 1/2002,
reguladora del dret d’associació, i un control
de qualitat que va des de la producció fins a
la distribució i que posem en pràctica a les
associacions de la CatFAC.
La CatFAC es configura com una resposta a les demandes col·lectives de les persones usuàries de
Cànnabis, que coordinades en associacions Cannàbiques desenvolupen una proposta per crear un sistema
d'autoregulació per a les associacions cannàbiques de Catalunya, que inclogui un registre específic, un
protocol amb el Departament d'Interior del Govern català, que permeti a aquestes organitzacions
desenvolupar les seves activitats de conformitat amb les disposicions legals o regulació administrativa
equivalent.
El nostre objectiu és aconseguir una millora social que prioritzi el respecte, l'autonomia, i no les actituds
repressives i punitives amb uns alts costos socials i econòmics. La defensa dels drets de les persones
usuàries i dels petits productors, la sostenibilitat ecològica i el benefici social predominen 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 construïm tota la societat conjuntament.

D’on Venim
La Federació d'Associacions Cannàbiques (FAC) és una agrupació de diverses
associacions de persones usuàries de cànnabis de tot el territori estatal que
comparteixen idees sobre la regulació buscant sempre un benefici social. Així,
totes les agrupacions federades, que aglutinen a conreadors, estudiosos i
usuaris, pretenen aconseguir que en el seu entorn, qualsevol usuari de cànnabis
pugui accedir a ell de forma segura, respectant els seus drets com a usuari i
allunyant-lo dels perills del mercat negre.
La FAC forma part de la Coalició Europea per Polítiques de Drogues Justes i
Eficaces (ENCOD), la secció Europea d'una coalició internacional de més de 200
ONG´s que s'adhereixen al Manifest per Polítiques de Drogues Justes i Eficaces.
ENCOD compta amb més de 150 organitzacions socials i ciutadania individual
involucrada en el fenomen de les drogues. En l'actualitat participa en el Fòrum
de la Societat Civil sobre Polítiques de Drogues, creat per la Unió Europea, perquè considerin les nostres
propostes. Va realitzar l'estudi “Drogues i Diplomàcia” sobre la participació de les associacions de persones
consumidores de drogues en l'elaboració i aplicació de les polítiques de drogues.
La FAC s'ha estat organitzant aquests últims dos anys en federacions territorials que s’adeqüen millor a les
necessitats de cada zona i que han assumit funcions que feia la FAC com són:
• El control i funcionament de les seves associacions federades
Cada federació haurà de comptar amb una comissió auditora per visitar a les associacions federades a la
mateixa, on es comprovarà el funcionament i el seu règim intern, memòria d'activitats, actes, estatuts,
comptabilitat, codi de bones pràctiques etc.… una vegada visitades es passarà un informe a la
Confederació, mínim un a l'any, per cada associació federada, des de la Confederació es recomanen dues
visites anuals.
• El control de (CTC)
Les federacions realitzaran el CTC a les seves associacions segons el seu reglament intern, una vegada
realitzat es passarà un informe resumit, a la Confederació.
• El pagament únic per pertanyer a la FAC - Els pagaments es realitzaran proporcionalment, segons el
nombre d'associacions que estiguin federades, sempre basant-nos, en la votació de l'última AG.
• L'assessorament i acompanyament, des de la creació fins a la gestió, a les noves associacions del
territori.
Es crearà una comissió d'adhesió per federació que informarà a les associacions dels avantatges d'estar
federat. La creació de federacions territorials no significa que la FAC es divideixi, simplement s'organitza a
nivell local per funcionar d'una manera més eficaç i propera a les persones usuàries delegant certes
funcions i responsabilitats a cada federació regional i per tant la federació estatal pot alleugerir la seva
càrrega de treball i enfocar-se a objectius generals d'interès comú com són:
1) Recollir i aglutinar el treball fet per les federacions territorials
2) Impulsar i recolzar a les associacions que estan en comunitats autònomes sense Federació regional a
crear i gestionar la seva pròpia federació.
3) Presentar una proposta de regulació del consum de cànnabis a Espanya. (Consum, tinença lícita i
cultiu). A través d'una comissió tècnica formada per juristes, tècnics i representants de la confederació

4) Impulsar un projecte per crear una plataforma participativa per a tots els Sectors del moviment
Cannàbic a Espanya. La comissió que estigui treballant en la Proposta de Regulació serà la que impulsi la
plataforma i nomenarà al/le els/as representant/és que acudiran a aquesta taula de treball
5) Tenir presència en tots els esdeveniments cannàbics.
A través d'un estand en totes les exposicions de cànnabis així com altres esdeveniments, copes
Cannàbiques, etc. sempre que existeixi pressupost o voluntariat per a aquesta activitat.
6) Representació davant els mitjans.
7) Punt d'informació per a l'usuari/a i noves associacions.
8) Enllaç entre federacions territorials.
9) Fer una assemblea anual.
10) Assistir a totes les assemblees anuals de cada federació territorial.
A dia d'avui s'han creat 6 federacions territorials:
FAC Sud a Andalusia, FACEx a Extremadura, EusFAC a Euskadi, FACLlevant a València i Murcia, CatFAC a
Catalunya, MadFAC a Madrid i FACBalears a les Illes.
Fa falta impulsar i recolzar la creació de federacions territorials a Navarra, Astúries, Galícia, Aragó,
Canàries, Cantàbria i Castella la Manxa.
S'ha valorat des de la Federació la necessitat de realitzar un treball encaminat a organitzar una plataforma
amb la finalitat de consensuar un projecte de regulació conjunt entre tots els actors principals del
moviment cannàbic estatal.
Que hem fet
10 d’octubre de 2012 van participar i organitzar “Fòrum d'Associacions i Clubs de Cànnabis de Catalunya”
en el qual es marquen les postures comunes entre els diferents clubs i associacions per sol·licitar una
regulació legal en l'ús del cànnabis.
Després del fòrum de Bellaterra va queda patent que hi ha dos grans corrents dins del moviment cannàbic
català, les noves associacions cannàbiques que aposten per un model mercantilista i les de la CatFAC que
contínuen desenvolupant el model de la FAC adaptant-ho a la realitat social. El de la CatFAC aposta per un
model associatiu, assembleari, autosuficient, transparent i sense ànim de lucre que respecti la legalitat
vigent i que sigui fàcilment controlable per les administracions. Les grans diferències entre tots dos models
són la mercantilització de la substància, la limitació de la producció i l'admissió de persones no residents.
Si ben algunes d'aquestes diferències són discutibles des de la CatFAC creiem que hi ha unes altres que
són insalvables en el curt termini, pel seu difícil encaix en la legalitat o en la societat. La regulació i
normalització del cànnabis ha d'anar encaminada a la millora de la societat en la qual vivim, deixant al
marge els interessos econòmics que cadascun pogués tenir i tenint com a premisses la seguretat jurídica i
la salut dels usuaris. Declaració de Bellaterra
2013 Gabinet terapèutic
Des del Grup Terapèutic de la CatFAC es treballarà, en coordinació amb les associacions, per informar a les
persones usuàries de cànnabis del seu millor ús terapèutic i reduir els riscos derivats del seu consum.
Promourem els drets dels i les pacients que utilitzen el cànnabis com a pal•liatiu de primera elecció. Les
persones usuàries que precisen utilitzar cannabinoides amb finalitats mèdiques de les associacions
federades disposaran d'informació i orientació personalitzada sobre les formes més segures i adequades
d'ús, riscos associats, efectes secundaris i qualsevol altra qüestió relacionada a més d'expedir un certificat
que serà oficial en totes les associacions que formen part de la CatFAC.

Qualsevol persona –ja sòcia o encara no- que vulgui informació i visita amb el Gabinet Terapèutic de la
CatFAC només cal que es posi en contacte amb la Marta Sans, al correu terapèutic@catfac.org.
Ella donarà visita al pacient i li indicarà quina documentació ha d’entregar al doctor. Si després de la visita
el doctor certifica que és un usuari/a terapèutic/a se li expedirà el certificat amb validesa d’un any.
D’aquesta maner, mínim al cap d’un any, es tornarà a visitar i garantirem el seguiment mèdic al pacient.
Reducció de riscos, salut i benestar
El projecte de reducció de riscos, gestió de plaers, salut i benestar de la CatFAC consta de 3 àmbits:
●
●
●
2.2.

Servei d’assessorament permanent.
Materials de reducció de riscos.
Activitats.
Materials de reducció de riscos

Realització llistat amb una selecció de materials que ja existeixen i es poden demanar sobre la reducció de
riscos, la gestió de plaers i el consum de diverses substàncies, per tal que puguin tenir-ne a disposició de
les persones sòcies en la seu de les entitats.
2.3.

Activitats a les Associacions

Les associacions cannàbiques organitzem activitats de tot tipus per a les persones sòcies. Un dels objectius
que ens marquem és introduir el criteri de reducció de riscos en tot allò que ja organitzem.
2013 Codi de Bones Pràctiques per a les Associacions Cannàbiques
Des de la CatFAC hem desenvolupat un model de gestió i funcionament per a les Associacions cannàbiques
tenint en compte totes les particularitats de la societat catalana. La necessitat d'un model de regulació,
neix per donar resposta des del propi món cannàbic a la inseguretat jurídica en què es troben immerses
actualment les associacions cannàbiques, evitar els riscos associats al mercat negre, desmitificar vells
prejudicis i definir una política real de riscos associats al consum. Aquest model que avui concretem en
aquesta guia de bones pràctiques es basa en la transparència i la gestió democràtica, garantint que mai es
dirigirà al lucre personal dels promotors. Els CSC o Associacions Cannàbiques són una nova forma
organitzativa dirigida a l'autoabastiment i a la creació d'un mercat en circuit tancat. Les regles de
funcionament s'assemblen a les d'una cooperativa de consum. Els Clubs Socials de Cànnabis són
associacions de persones usuàries on la funció principal es dirigeix a garantir el proveïment dels seus
membres amb productes de qualitat així com defensar el dret a l’autocultiu, sense oblidar que aspirem a
promoure el debat i el canvi polític per unes polítiques de drogues justes i efectives en la gestió de plaers i
la reducció de riscos.
Des de la CatFAC expressem el compromís d'acompanyar les associacions cannàbiques 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. A la CatFAC 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 que l'actualment vigent.

2013 Grup de Territori
Des de la CatFAC organitzem un servei d'assessorament a les persones que estan pensant en obrir una
associació o per a les associacions que ja porten un temps funcionant i ara volen fer el següent pas. Com a
CatFAC ens interessa molt acompanyar a tothom qui ho vulgui a fer el màxim de bé ja què això ens
beneficia a tots. Aquet servei es totalment gratuït i fa un seguiment de les associacions des de el primer
contacte fins la admissió a la Federació que serà aprovada per la assemblea General.
2013 Assessorament i formació legal i pràctica.
Des de la Federació s'atendran totes les consultes que les associacions puguin tenir. Treballarem per
formar i informar sobre el sistema d'autoregulació de associacions cannàbiques de Catalunya creat per
CatFAC. Alhora, disposarem del servei de defensa jurídica davant agressions i violacions de drets
individuals o col • lectius per part de les administracions o empreses del sector privat.
2013 Representació en l'AG de la FAC.
La CatFAC forma part activa de la Federació d'Associacions Cannàbiques (FAC). Des de la federació es
participarà en les Assemblees Generals de la FAC i es distribuirà puntualment la informació que s'hi debat
a totes les associacions federades a la CatFAC.
2013 Peritatge agrícola conjunt.
Des de la CatFAC s'organitza el peritatge agrícola anual de totes les associacions que integren la federació
de manera que es pugui tenir certificació quantitativa dels diferents cultius existents confirmant les dades
de previsió amb els de producció.

Que demanem
Demanem un canvi en la legislació actual en les polítiques de drogues perquè sigui més justes i eficaces.
Així mateix la FAC obre un debat públic sobre la participació de la societat civil en el disseny d'aquestes
polítiques. Per fer front a aquesta demanda la FAC compta amb una proposta reguladora a tots els nivells
basada en el cultiu personal i col·lectiu, aquest últim a través dels , els quals funcionen democràticament,
sense ànim de lucre, produeixen sota demanda d'un circulo tancat de persona adultes que no poden
conrear-li-ho ells mateixos.
•
Que es derogui la legislació que castiga la tinença i el consum de persones adultes. En concret,
exigim la reforma de la Llei de Seguretat Ciutadana (L'1/92).
•
Una regulació clara entorn del auto cultiu individual i col·lectiu per acabar amb l'actual inseguretat
jurídica. Així mateix proposem a la societat i institucions un model, que estem demostrant que és viable,
en el qual per mitjà de clubs o societats les persones consumidores puguin obtenir plantes de cànnabis i
els seus derivats, produïts aquests en cercles tancats i sense finalitats comercials.
•
Que s'obri un debat públic sobre les polítiques de drogues i la participació de la societat civil en el
disseny d'aquestes polítiques, tal com s'esmenta en l'Estratègia sobre Drogues de la Unió Europea (20052012).
•
Un epígraf fiscal concret pels grow shops. Regulació legal i fiscal de les activitats comercials dels
grow shops o tendes de cultiu.

Com ho fem
Al llarg del 2013, la Federació d’Associacions Cannàbiques de Catalunya – CatFAC fa un sobreesforç de
professionalització buscant l’eficàcia de les seves accions per multiplicar-ne els resultats.
Podem destacar que en aquest any es faci la contractació de personal tècnic per tal d’iniciar un procés de
reestructuració intern i de coordinació general. També es fa una aposta decidida per establir una seu social
pròpia que finalment, després d’uns mesos en funcionament, es desestima per manca d’estabilitat
econòmica de la Federació.
El model organitzatiu de la CatFAC, es construeix sobre una estructura Línial-Staff, dividida en diverses
comissions autònomes que desenvolupen les seves activitats íntimament lligades als objectius de
l'organització. És el resultat de la combinació de l'organització lineal i la funcional per tractar d'augmentar
els avantatges d'aquests dos tipus d'organització i reduir els seus desavantatges formant l'anomenada
organització jeràrquica-consultiva.
L'àrea línia té autoritat per executar i decidir els assumptes principals de l'organització. L'àrea d’staff no
necessita aquesta autoritat, ja que aquesta és exercida sobre idees o plans. La seva activitat consisteix a
pensar, planejar, suggerir, recomanar, assessorar i prestar serveis especialitzats. Ambdues línies han
d'obtenir l'aprovació de l'òrgan màxim de decisió Assemblea General (AG).
•
Comissió Tècnica: Configurada pels responsables de cadascuna de les comissions. Reunió
setmanal on es presenta les activitats realitzades per les diferents comissions i s'estableixen les tasques
que es desenvolupessin a continuació.
•
Coordinació: Tècnica encarregada de mantenir l'organització estable i seguiment de les comissions,
desenvolupada mitjançant una mentalitat unificada de tots els membres, definint com actuar
conjuntament.
•
Representació: Composta pel president i els portaveus. La funció de representació es basa en
garantir que la imatge que projecta l'organització sigui sempre la mateixa, i per tant augmenti la seva
credibilitat.
•
Comunicació: Caràcter voluntari, obert a la participació de qualsevol integrant de la federació.
Reunions bimensuals, en les quals s'avaluen les accions realitzades i es concreten noves accions adaptades
a la situació del moment. Suport gràfic a les comissions, Gestió dels mitjans de comunicació i Butlletí
informatiu intern mensual.
•
Finances: Compost per tots les persones que desenvolupen aquesta funció a les associacions
federades. Aquest és el grup que s’ocupa del estudi de la situació econòmica de la Federació, buscar
fórmules de finançament i valorar les necessitats econòmiques de les comissions.
•
Jurídica: Composta per advocats afins a la causa. Aquest és el grup que s’ocupa del seguiment
per una banda, del dia a dia de les sentències que van vestint el projecte que ens deixa existir i, per
l’altra, que busqui escletxes institucionals per tenir cabuda en el sistema com a realitat.
•
Territori: Caràcter voluntari, obert a la participació de qualsevol integrant de la federació. Aquest
és el grup que s’ocupa d’assessorar les persones interessades en crear una associació cannàbica i
d’acompanyar les associacions que es volen adherir a la Federació.
•
Peritatge: Caràcter voluntari, oberta la participació de qualsevol integrant de la federació. Aquest
és el grup que s’ocupa de la gestió dels peritatges de cultius de les associacions federades i fa de pont
entre la federació i el perit agrícola, recullin les dades oportunes para la seva tramitació.
•
Activisme: Caràcter voluntari, obert a la participació de qualsevol integrant de la federació. Aquest
és el grup que s’ocupa de la lluita al carrer. De la lluita social. Principalment organitzen el Sant Cannut, la

Marxa Mundial de la Marihuana, la presència en fires i la resposta ràpida quan la policia ens ataca. La
societat ens ha de veure i hem de ser actius per tal que després les administracions ens escoltin.
•
Cultius: Composta per tots les persones que desenvolupen aquesta funció en les associacions
federades
•
Terapèutic: Composta per tots les persones que desenvolupen aquesta funció a les associacions
federades. Aquest és el grup que defensa l’acompanyament terapèutic sense tabús a totes les persones
que desitgen utilitzar el cànnabis com a pal•liatiu terapèutic o aprofitar-lo per millorar la seva condició de
vida. També entenem que les associacions som agents de prevenció i reducció de riscos actius i volem
seguir impulsant aquest paper.
•
Arxiu: Caràcter voluntari, obert a la participació de qualsevol integrant de la federació. Aquest és
el grup que gestiona la documentació i fer-ne un bon arxiu i gestió per tal que sigui útil per a molt de
temps. És també aquest grup que s’ocupa de sistematitzar la recollida de dades per a estudis interns i
eines vàries per millorar la participació i la democràcia interna.

Finances
La federació es finança mitjançant les quotes aportades per les associacions afiliades, amb una quantia
que serà escalonada segons el nombre de socis/es
El Pressupost Ordinari de la Federació s’elaborarà en el si del Grup de Finances format per totes les
persones tresoreres de les associacions federades. Una vegada el Pressupost Ordinari estigui apunt aquest
s’envia a totes les associacions i es debatrà i, si escau, aprovar en Assemblea General. Aquesta
Assemblea sempre ser prèvia a l’inici de l’any pressupostat.
CatFAC és una organització auto gestionada que disposa d'un equip de treball format per persones
involucrades en la prevenció del consum de drogues i més concretament en els usuaris de cànnabis. Cada
treball, meta o objectiu que ens proposem requereix de les qualitats personals del grup. El còctel
d'habilitats de l'equip de treball pot cobrir qualsevol propòsit i així aconseguint una sinergia positiva, que
ens permès desenvolupar el projecte d'una forma totalment autònoma.
La gestió de la federació s'articula a través del voluntariat que constitueix un dels elements essencials per
desenvolupar la nostra acció. Els voluntaris estan compromesos amb els principis ideològics, oferint el seu
temps i habilitats per col·laborar en les diferents activitats que des dels grups que conformen la CatFAC
són coordinats en els diferents projectes i accions que es duen a terme amb la finalitat de treballar amb el
desenvolupament de la defensa dels drets de les persones usuàries i dels petits productors, la
sostenibilitat ecològica i el benefici social predominen 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 construïm tota la societat conjuntament.
En l'actualitat la nostra situació al·lega’l afecta al finançament, per la qual cosa haurem de ser creatius a
l'hora de plantejar la cerca de recursos per a les nostres activitats.
Les Retallades als Pressupostos socials, defineix un panorama poc encoratjador per a la recepció de
subvencions, per al desenvolupament d'activitats d'Entitats Sense Ànim de Lucre, que intenten cobrir les
necessitats socials on els nostres governant no arriben.

Associacions membres de la CatFAC
El procés d’Adhesió a la Federació consta de quatre passos:
1. Entrada de les dades de l’Associació sol·licitant en el formulari creat a aquest efecte o a qualsevol altre
eina que s’habiliti per aquesta funció.
2. Entrega de la documentació següent a la Federació: - Estatuts de l’Associació. - Copia de l’Alta en el
Registre d’Associacions. - Projecte de l’Associació. (Document explicant com funciona l’associació). - Còpia
de l’Acta de l’assemblea on s’aprovi l’ingrés a la CatFAC mitjançant votació favorable.
3. Pagament de la primera quota a la Federació i des de llavors mensualment.
4. Signatura dels documents compromís
-

Document que acredita l’entrada de l’Associació a la Federació. Firmat per l’Associació i la
Presidència de CatFAC indicant la data d’alta.
Compromís dels requisits indispensables del Codi de Bones Pràctiques i acord d’adaptació dels que
no es compleixin en el moment d’adhesió.
Compromís de compliment dels Estatuts i el Reglament de la Federació.
Compliment amb els pagaments de les quotes i el finançament de la Federació.

Seran Associacions Federades aquelles què:
- Disposin del procés d’adhesió finalitzat.
- Es trobin al corrent de pagament.
- Firmin les cartes de compromís d’entrada a la Federació.
- L’Assemblea General n’aprovi l’entrada formal. Des de llavors tindran veu i vot a l’Assemblea.
Drets i deures de les associacions membres de la CatFAC
Drets
Accés a les eines de la Federació
-

Les associacions membres de la CatFAC tindran accés a l’arxiu electrònic general.
Les associacions tindran accés a les actes de les Assemblees Generals, les actes de les Comissions
Tècniques i les actes de totes les assemblees dels Grups de Treball.
Les associacions rebran totes les comunicacions de la Federació.
Les associacions federades participaran de la llista de distribució de correus per poder participar de
debats o comunicacions via electrònica.
Si s’organitzen votacions electròniques, les associacions membres hi tindran accés.

Utilització dels serveis de la Federació

La Federació compta amb una sèrie de serveis que poden anar incrementant. Per ara els serveis a les
Associacions Federades són:
-

Acompanyament i assessorament.
Documentació i Arxiu.
Assessorament Jurídic.
Gabinet Terapèutic.

Reglament - CatFAC
-

Control Autoregulació.
Representació mediàtica i política.
Web intercanvi de genètiques.
Representació en la Junta Directiva de la FAC.
Peritatge Agrícola.
Programa informàtic de gestió de persones sòcies.

Tots els serveis mancomunats els impulsa en acord l’Assemblea General i són d’accés per a totes les
associacions federades i pre-federades.
El servei d’acompanyament i consulta també esta obert a les Associacions en procés d’adhesió.
Coneixement de la memòria, el projecte i el pressupost de la Federació
La memòria anual està formada per la memòria de les associacions més la memòria econòmica i la
memòria dels Grups de Treball. Aquest és el document que conforma la Memòria de la Federació. Aquest
document s’envia a l’Assemblea General i aquesta té un termini per a presentar esmenes abans d’aprovarla per Assemblea.
El projecte anual està format pel projecte de les associacions federades, la planificació econòmica i el
projecte dels Grups de Treball. Aquest document conforma el Projecte de la Federació. Aquest document
s’envia a l’Assemblea General i aquesta té un termini per a presentar esmenes abans d’aprovar-lo per
Assemblea.
El pressupost Ordinari, la necessitat d’un possible pressupost extraordinari i l’execució del pressupost es
treballaran sempre en el Grup de Treball de Finances on hi estan representades totes les associacions a
través de les seves tresoreries. Una vegada es tinguin els documents citats aquests s’enviaran sempre a
tots els membres de l’Assemblea 130 General i caldrà aprovar-los per majoria en l’Assemblea General.
Participació en l’Assemblea General, veu i vot
Les Associacions federades tenen dret a veu i vot en l’Assemblea General a través dels seus representants.
Cada associació disposar d’un representant en l’Assemblea General.
Les Associacions pre-federades tenen dret a veu en l’Assemblea General a través dels seus representants.
Si una Associació vol enviar més persones a banda del representant assignat formalment caldrà que ho
comuniqui a la Federació fins a 24h abans de la data de l’Assemblea. La Federació disposarà d’un espai per
a convidats que s’omplirà per ordre de demanda.
L’Assemblea General escollirà un Secretari/a que serà el responsable del fer les actes de les sessions o en
el seu defecte el personal tècnic i un Moderador/a que serà el responsable de conduir els debats i controlar
els temps establerts per a cada punt i intervenció.
Participació en els Grups de Treball de la Federació
Les Associacions Federades tenen dret a participar en tots els Grups de Treball de la Federació.

Deures
Compliment amb el Codi de Bones Pràctiques de la CatFAC
Totes les Associacions Federades han de complir amb el Codi de Bones Pràctiques de la CatFAC. El
compliment dels criteris del Codi es divideix en tres nivells.
-

Requisits indispensables per entrar a la Federació.
S’obra un període determinat de temps d’un any per adaptar-s’hi i complir-los.
Són de caràcter voluntari.

En el moment en que la Generalitat de Catalunya reconegui una regulació oficial per a les Associacions
Cannàbiques sota uns criteris concrets, la CatFAC s’hi adherir-se i caldrà donar-hi compliment.
Pagament puntual de les quotes de la Federació així com les despeses extraordinàries aprovades per
l’Assemblea
Les Associacions Federades tenen el deure d’abonar el pagament de la quota mensual els 160 primers deu
de cada mes. Per cada endarreriment de 15 dies s’afegirà un recàrrec del 10% a l’import a abonar.
Les Associacions Federades tenen el deure d’abonar els pressupostos de caràcter extraordinari que
l’Assemblea General hagi aprovat.
Assistència a les Assemblees
L’Assistència a les Assemblees Generals és de caràcter obligatori. Si una associació no pot assistir caldrà
que comuniqui una justificació. La no assistència a dues consecutives o a tres a l’any sense justificació
serà motiu de sanció.
Participació activa en els Grups de Treball
La CatFAC s’organitza en Grups de Treball. Alguns d’ells seran d’obligatòria participació per cada una de
les Associacions Federades. Els altres, les associacions hauran d’escollir-hi representants voluntàriament
en funció del seu número de socis degustadors/es.
Grups de Treball amb representació obligatòria: Grup de Treball de Finances / Grup de Treball de Cultius /
Grup de Treball Terapèutic
Confidencialitat
Les Associacions Federades i Pre-Federades tenen el deure de mantenir la confidencialitat de la
documentació i informació de la Federació.

Associacions Federades

Nombre de socis

Socis Terapèutics
Resum visites anuals Servei Equip Terapèutic

Al llarg del 2013 els objectius generals de la Federació han estat:

Lluita política en benefici d’una regulació catalana de les associacions cannàbiques que acabi amb
la inseguretat jurídica que vivim i que denunciï totes les injustícies que estem suportant. Lluita política que
mantenim en diversos fronts: institucional, al carrer, fent xarxa amb el moviment.
Elaboració del Codi de Bones Pràctiques de la CatFAC per consens i participatiu entre totes les
associacions federades.
Consolidació de l’estructura de la CatFAC i millora de l’organització interna, la planificació i els
sistemes de treball.
Creixement de la Federació per proporcionar més veu, força i influència en la representació del
moviment.
Foment de l’espai terapèutic, la reducció de riscos i la gestió dels plaers com un granet de sorra
que entenem com un servei públic a les persones que vulguin accedir-hi i disposar d’un acompanyament.
Tots ells, objectius que cal seguir potenciant al llarg del 2014. La CatFAC vol mantenir-se com a
interlocutor del moviment amb les institucions per representar els nostres interessos. Facilitar que es
puguin millorar les nostres eines de funcionament del dia a dia i mancomunar els serveis per arribar allà
on ens proposem.
El panorama cannàbic català podria estar vivint un moment històric amb una proposta de regulació que a
dia d’avui s’està treballant a nivell parlamentari. Les persones usuàries organitzades a través del
moviment associatiu que ens representa seguirà fermament la lluita per fer sentir la nostra veu.
Aconseguir tots els nostres objectius és feina de totes i tots, perquè totes i tots som la CatFAC.

Memòria CatFAC 2013
Assemblea General Objectius assolits en el 2013
●
●
●
●
●
●
●
●

Convocar una Assemblea General al mes.
Fer la convocatòria amb ordre del dia amb quinze dies d’antelació.
Fer arribar l’acta a totes les associacions federades amb un màxim de 24h després de la celebració
de l’Assemblea.
Implementar els informes de gestió de la comissió tècnica escrits i orals.
Generar debats en petits grups.
Disseny de documents participatius com el Codi de Bones Pràctiques de la CatFAC.
Fomentar la participació i la democràcia interna en els espais d’Assemblees.
Convidar projectes externs interessants perquè es donin a conèixer a totes les associacions com es
el cas d’ICEERS o el Projecte One Love.

Grup Tècnic: Objectius assolits en el 2013
Des del mes d’abril reunions setmanals periòdiques.
Les reunions es convoquen amb ordre del dia previ.
L’acta s’envia sempre en menys de 24h des de la celebració de la reunió.
Visita a les associacions federades per part de la Comissió Tècnica.
Ampliació de l’equip i nova definició d’estructura en Grups de Treball i distribució de funcions per
ser més efectius.
● Elaboració d’informes de gestió.
● Treball en la definició dels processos interns de treball i en el nou sistema d’arxiu. Objectius que
queden pendents per al 2014.
● Calendaris de treball i coordinació general.
Representació Objectius assolits en el 2013
●
●
●
●
●

CatFAC a la Generalitat de Catalunya
● Departament de Salut
2 de maig, la CatFAC es reuneix amb el Director General de Drogodependències de la Generalitat de
Catalunya, Senyor Joan Colom, i el seu equip per fer-li entrega de la proposta de Codi de Bones Pràctiques
per les associacions cannàbiques elaborat per tota la Federació.
16 d’octubre, la CatFAC es reuneix amb el Director General de Drogodependències de la Generalitat de
Catalunya, Senyor Joan Colom, i el seu equip per tal de saber en quin punt està la proposta de regulació.
● Departament d’Interior
16 d’agost, la CatFAC envia una carta al departament d’Interior per demanar explicacions pel cas de
Pachamama i responsabilitats per la falta de regulació sobre les associacions cannàbiques.
12 de novembre, la CatFAC es reuneix amb Maria del Mar Blasi, Cap de Gabinet del Conseller d’Interior per
exposar la problemàtica que viuen les associacions cannàbiques i la inseguretat jurídica del nostre dia a
dia. S’arriba a l’acord d’evitar que es tallin les plantes d’un cultiu abans no hi hagi sentència per part d’un
jutge i a col•laborar per generar protocols adients per tothom.
● Departament de Justícia
16 d’agost, la CatFAC envia una carta al departament de Justícia per demanar explicacions pel cas de
Pachamama i responsabilitats per la falta de regulació sobre les associacions cannàbiques.
3 de desembre, la CatFAC es reuneix amb el Director General del Registre on ens expliquen quin és el
funcionament de registre de les associacions cannàbiques i es comparteix la necessitat de disposar d’un
registre únic centralitzat en el departament de salut.

● Grups Parlamentaris de Catalunya
Reunions conjuntament amb la Fedcac amb alguns grups parlamentaris per exposar la urgència d’arribar a
una regulació.
Presentació de la proposta de Codi de Bones Pràctiques al Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana.
Presentació de la proposta de Codi de Bones Pràctiques a la CUP.
Col•labora amb el Moviment Cannàbic Català per organitzar una taula rodona amb un representant
parlamentari de tot l’arc parlamentari català i generar un diàleg sobre el cànnabis i la possible regulació.
CatFAC a la Federació Associacions Cannàbiques (FAC)
●
●

La CatFAC ha participat a les reunions setmanals via skipe de la Junta Directiva de la FAC.
La CatFAC ha participat a les reunions presencials de la Junta Directiva de la FAC a Madrid (maig /
novembre).
La CatFAC ha participat I Fòrum Cànnabis Social Club celebrat a Irun (País Vasc).

●
●
Organització Interna i Arxiu Objectius assolits en el 2013
●
●
●
●
●
●
●
●

Renovació del procés d’adhesió.
Foment de la creació dels Grups de Treball de la CatFAC.
Cronograma CatFAC.
Increment en la participació en les Assemblees Generals.
Consolidació de les reunions setmanals de la Comissió Tècnica de la Federació.
Creació de les llistes de correus electrònics de distribució d’informació.
Directori de la Comissió Tècnica.
Generació de documents.

Finances Objectius assolits en el 2013
●
●
●

Auditoria del deute
Emetre rebuts 2013
Pactar un pressupost per al 2014

Territori Objectius assolits en el 2013
●
●
●
●
●

Contacte amb associacions externes a la CatFAC.
Acompanyament/ Seguiment en el procés d’adhesió a la CatFAC de les noves associacions.
Assolir la inclusió d’aquestes associacions a la CatFAC
Continuïtat en l’assessorament a aquestes associacions.
Fomentar la implicació de les noves associacions en el projecte CatFAC.

Terapèutic Objectius assolits en l’any 2013
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Visites, dos dies per setmana, a persones interessades en ser sòcies terapèutiques o per fer el
seguiment del seu tractament amb cànnabis.
Visites a domicili en els casos de dificultat/impossibilitat de moviment
14ª Reunió anual de la SEIC (Sociedad Española de Investigaciones Cannábicas).
Reunió amb representats d’ICEERS a Catalunya per tractar l'Estudi sobre el cànnabis i la salut i
com afecta la qualitat de vida en usuaris terapèutics.
Reunió amb l'Institut Català de la Salud d’Igualada.
Reunions de treball amb AUREA SOCIAL i el Dr. Javier Pedraza.
Creació d’un llistat d’activitats per a les associacions destinat al benestar del usuaris terapèutics.
Posar en marxa la guardiola terapèutica (creació de Guardiola i protocol de recompte de donacions
destinat a cobrir les depeses de l'Equip de servei terapèutic).
Llibres (Compra de llibres del Dc. Franjo Grothenjermen “el cànnabis como medicament” per
recaptar diners per l'Equip de servei terapèutic.

Activisme Objectius assolits en el 2013
●

●
●
●
●
●
●

La Comissió d'Activisme de la CatFAC es crea a Gener de 2013 amb la intenció de dur a terme les
campanyes socials de la CatFAC. Aquesta comissió neix per la necessitat de la Federació d'influir a
la normalització del cànnabis a la societat, mitjançant actes reivindicatius, campanyes, etc.
19-01-2013 Sant Cannut 2013 Participació en l’organització conjuntament amb el Moviment
Cannàbic Català del Sant Cannut.
04-05-2013 Million Marihuana March Barcelona, Col·laborant amb el Moviment Cannàbic Català es
participa en la concentració organitzada a Plaça Catalunya.
11-05-2013 Marxa Mundial Marihuana Madrid, organitzada per la FAC
18-08-2013
campanya Pachamama. imatge i convocatòria al jugats
de Solsona, per la
intervenció del cultiu compartit de Pachamama
09-12-2013 campanya MACA, : imatge i convocatòria intervenció cultiu compartit La MACA.
Concentració d’usuaris/es a les portes dels mossos Barcelona.
20-11-2013 Campanya de recapte de aliments a les associacions federades.

Cultius Objectius Assolits en el 2013
●
●
●
●

Grup de cultius constituït i en marxa.
Creació de l’eina d’intercanvi de genètiques.
Recerca sobre la possible creació d’una cooperativa agrària.
Preparació del necessari per tirar endavant el peritatge CatFAC 2014.

Comunicació
●
●
●
●
●
●

Imatge corporativa
creació plataformes 2.0
butlletí informatiu
Estandardització de documents
Arxiu fotogràfic
Arxiu de Notícies

Activitats
14 Gener 2013 Moviment Cannàbic Català, Una trentena d’associacions de consumidors de cànnabis de
Catalunya s’han unit en una plataforma per exigir que l’administració reguli l’autoconsum, La presentació
una roda de premsa al Hash Marihuana Cànem & Hemp Museum de Barcelona on es va evoca per una
“regulació ja” del consum de cànnabis i que, per això, es creï un consell regulador.
19 de gener 2013 celebrem Sant Canut a Barcelona, fem una crida a tots els usuaris de cànnabis de
Catalunya, tant lúdics com terapèutics, per festejar junts reivindicant el nostre dret sobre l’ús de la planta.
La marxa que va transcorre per els carrers Ciutat Vella acompanyats per batucas, va culmina en la Plaza
de la Mercè amb concerts y actes reivindicatives per la llibertat dels usuaris de Cànnabis.
4 Maig 2013 Global Marihuana March Barcelona Més d’un centenar de persones es van concentrar a
Barcelona per fer una plantació simbòlica de cànnabis al centre de la plaça de Catalunya. Organitzada pel
Moviment Cannàbic Català a la recerca de la legalització del cultiu, la distribució i el consum d’aquesta
planta, que amb aquesta acció es sumaven des de Barcelona a les més de 200 ciutats de tot el món que
aquest dissabte celebren la Global Marihuana March.
10 Maig 2013 Marxa mundial de la Marihuana celebrada a Madrid amb milers de consumidors,
simpatitzants i amics del moviment Anti-prohibicionista, amb el lema Conrea els teus drets, la Marxa va
baixar pel carrer Arenal entre els càntics i proclames dels milers de participants, en un ambient festiu i
reivindicatiu a la recerca d’un canvi en l’actual política de Drogues. Un canvi que per primera vegada
mirem amb optimisme, a l’observa que països de tot el món busquen alternatives per finalitzar amb
l’actual guerra contra les Drogues.
13 i 14 de setembre 2013 L’auditori Ficoba d’Irun, va acolli el segon Fòrum Social internacional del
Cànnabis, trobada que pretén ser un inici de amb el full de ruta legal, social i polític cap a la normalització
del cànnabis a Europa, amb l’objectiu de proporcionar una visió més àmplia i un profund coneixement del
debat social que s’està donant en l’actualitat.
22 de Novembre, 2013 les set federacions territorials que conformen la FAC (Federació d’Associacions de
persones usuàries de Cànnabis), en representació de més de 80 associacions de persones usuàries de
cànnabis de tota Espanya, es van reunir a Madrid amb l’objectiu d’instar al Govern, institucions i a la
societat en el seu conjunt a desenvolupar una regulació integral que abasti des del consum individual de
cànnabis fins a les activitats dels clubs.
18 de Gener 2014 han motiu de la celebració de sant Canut, van col•laborar conjuntament amb el
moviment cannàbic Català (MCC) La 1ª Taula rodona amb partits polítics Catalans per conèixer que opinen
els parits polítics sobre la situació del Cànnabis i la realitat de Catalunya, un debat que creiem
indispensable entre representants Polítics i societat Civil, en el qual vam compta amb la participació de
CiU, ERC, PP, ICV, C’s i CUP. Un esdeveniment que proporciono altres declaracions molt significatives i en
les quals es van resoldre molts dubtes dels consumidors de Cànnabis. (vídeo 1) (Vídeo 2)
5 febrer, 2014 Primer congres CatFAC, L’objectiu es definir l’estratègia d’organització interna i d’incidència
política que els ha de permetre millorar l’estructura i fer més eficaces les seves accions per ser decisius en
la concreció d’una futura regulació. Una CatFAC més forta permetrà amplificar la veu i defensar els drets
de les persones usuàries de cànnabis millor que mai.
3 Maig 2014 Million Marihuana March Barcelona, concentra davant el Palau de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Barcelona per demanar la despenalització del Cànnabis i la derogació de l’Avantprojecte
de Llei de Seguretat Ciutadana, impulsada pel Govern del Partit Popular de Madrid. La concentració, que
es va desenvolupar en un ambient festiu, va reivindicar el dret de les persones usuàries al lliure
desenvolupament de la personalitat i el dret a la intimitat.

10 Maig 2014 Marxa Mundial de la Marihuana, que aquest any es va celebrar en més de 300 ciutats de tot
el món i que a Madrid celebrava la seva divuitena edició. La Marxa, impulsada per la Federació de
Associacions Cannàbicas (FAC), per l’Associació Madrilenya d’Estudis del Cànnabis (AMEC) i per MadFAC va
transcórrer pels carrers mes cèntriques de Madrid amb un ambient festiu i reivindicatiu llançant proclames
contra la guerra contra les drogues, el reconeixement de les llibertats personals, la fi del narcotràfic i la
persecució de l’usuari
20 de juny 2014 Des de Torre Jussana se ofereix la realització del taller “Les claus del bon funcionament
d’una associació”, per tal d’enfortir les entitats s’ofereixin eines de diagnosi i recursos per tal de promoure
el bon funcionament d’aquestes. La sessió de matí va se conduïda per dos tècnics de Torre Jussana,
mentre que la sessió de tarda va ser dinamitzada per responsables de la CatFAC i la FEDCAC per tal de
donar a conèixer ambdues entitats i fomentar l’intercanvi i treball en xarxa de les associacions
participants.
12 i 13 setembre 2014 la tercera edició del fòrum Social internacional del Cànnabis, on van debatre i
compartir experiències sobre regulació i activisme, amb personalitats de rellevància en l'àmbit del
cànnabis, compartint moltes experiències que aportar al debat sobre regulació del cànnabis a nivell
internacional.
13 setembre Regulació responsable, Inici de la plataforma formada per agrupacions de ciutadans/es y
organitzacions que abocant per una regulació de la producció y consum del Cànnabis a España. Tots
compartim la necessitat de una regulació responsable del consum, producció y distribució del Cànnabis per
termina amb les xarxes il·lícites que dominant el mercat.
17 setembre 2014 la Doctora Raquel Peyraube visita Barcelona per realitzar la ponència “regulació des
d'una perspectiva de salut Pública”, on es va exposa com la societat civil va participa en la regulació del
Cànnabis a Uruguai des de una perspectiva de salut Pública i drets humans com a eixos principals. Acte
organitzat per Energy Control i CatFAC, vàrem poder conèixer de primera ma les avantatges que suposa la
regulació del consum del cànnabis.
25-26 Setembre 2014 Curs: “El treball educatiu amb joves consumidors de cànnabis” Des
de
la
subdirecció van organitza una nova edició d’aquest curs de 12h per a professionals que treballin amb
joves, per tal d’enfocar el tema del consum de cànnabis des d’una perspectiva educativa. On va participa
com ponent el president de CatFAC Jose Afuera explicant la alternativa social dels clubs socials de
cànnabis.
4 d'octubre 2014 Cada any al Casals de Joves de Catalunya fa una trobada, LA TRANCADA, un cap de
setmana a una casa de colònies on es realitzen diferents tallers i xerrades i festeta nocturna. Enguany la
comissió organitzativa tenia ganes de fer una xerrada per tractar el tema del fenomen de les associacions
cannàbiques. La xerrada es va realitza St. Pere de Ribes (casa de colònies Can Pere) on Jose Afuera
presidenta de la federació va explica als assistents el passat, present i futur moviment associatiu Cannàbic
a Catalunya.

Com trobar-nos
És tan important fer com comunicar el que fas. Incrementar l’impacte del nostre missatge ens permetrà
ser més efectius en la nostra lluita, es una dels objectius principals de la federació. El projecte de la
CatFAC es convertir-se en un espai de consulta i de difusió.

Federació d'Associacions d'Usuaris de Cànnabis de Catalunya - CatFAC
Per conèixer-nos posa't en contacte al 674839859 o enviar un correu a catfac@catfac.org

