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Grup Comunicació
Dades bàsiques:
Número
Número
Número
Número
Número

de
de
de
de
de

persones que integren el grup: 4 persones
reunions internes realitzades a l'any: 4 reunions presencials i 2 via Skipe.
reunions amb organitzacions o persones externes durant l'any:15
projectes iniciats i finalitzats 14
projectes iniciats sense acabar 2

Objectius del Grup
Objectiu General Consolidar la Marca CatFAC.
La solidesa de marca han de proporcionar una avaluació holística i plural. Una comprensió més profunda
de l'experiència dels usuaris i usuàries, la consciència de la popularitat de la marca i els besllums de les
actituds dels consumidors han de complementar les mètriques de fidelitat tradicionals. Quan parlem de
branding o imatge de marca no només ens referim al logo, que constitueix l'element verbal, sinó també
al disseny gràfic i al component psicològic que crea el vincle emocional amb els usuaris i usuàries a
través de valors culturals compartits. Si tan sols l'aclariment de la seva definició ens porta a una més que
justificada necessitat per cuidar l'estratègia de màrqueting de continguts, la nova era de la
sobreexposició publicitària fa aquesta labor encara més important i meticulosa.
Activitats o accions realitzades


Nou Manual d’identitat corporativa L’ús correcte dels signes bàsics d’identitat en les seves
múltiples aplicacions és fonamental per mantenir la integritat de la identitat corporativa, fet que
implica una tasca molt minuciosa per tal que totes les seves manifestacions adoptin una forma
unitària i coherent aconseguint sinergies que potenciïn el valor i el sentit de la marca. Per aquesta
raó, han de consultar i utilitzar aquest manual totes les persones, unitats, empreses i entitats que
tinguin la responsabilitat d’aplicar qualsevol element de la identitat gràfica corporativa de la
CatFAC.



Seguiment de l'activitat de Representació de la CatFAC. Acompanyament al grup de representació
amb els seus actes i reunions per realitzar la captura gràfica del moment i així poder publicar-ho
a les xarxes i conta amb el material gràfic per futures campanyes o documents de la Federació.



Definir un argumentari bàsic. L'argumentari sorgeix com una eina de sensibilització amb la qual
difondre una imatge més positiva i normalitzadora de les persones integrants. El canvi en la
política de drogues, la defensa de l'autonomia individual, el lliure desenvolupament de la
personalitat i la cohesió social són quatre dels pilars que consolida el missatge de la Federació.



Participació en el disseny de campanyes
1. Generar i promoure la notorietat de la nostra imatge, donant visibilitat a la marca, al producte
o servei que oferim;
2. Crear un públic objectiu (PO) o potencial, és a dir, una audiència qualificada susceptible de ser
consumidora dels nostres productes o serveis.
3. Generar un ROI (de l'anglès Return on investments) o tornada de la inversió, és a dir,
aconseguir un suport significatiu en relació amb la inversió realitzada.
4. Fidelitzar als nostres usuaris, és a dir, instaurar una relació de confiança permanent entre ells i
la Marca que aconsegueixi que tornin a consultar-nos com a Font de informació. En termes
operatius, aquests objectius s'aconsegueixen mitjançant la implementació d'una o diverses de les
següents estratègies en les nostres campanyes de màrqueting online.
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Valoració
A principi d'any es va realitzar la presentació del nou manual d'identitat corporativa, que es va fer arribar
a tots i totes els integrants del grup de comunicació per a la utilització adequada de la imatge de
l'organització en els treballs a realitzar. Est ha estat un any amb gran participació de mitjans de
comunicació amb gran intensitat durant els primers mesos d'any amb motiu de l'aprovació del parlament
de la proposta del Departament de Salut publica, amb les 17 recomanacions sanitàries dirigides als
ajuntaments per ordenar l'activitat en els clubs. Un altre dels moments culminants va ser l'aprovació de
l'Ex alcalde Xavier Trias del pla especial urbanístic que restringirà la normativa dels clubs cannàbics. La
definició d’argumentari va ser plantejada al març i en l'actualitat segueix en desenvolupament però senti
una bona base per als portaveus de l'organització. Aquest any s'han implementat més de 10 campanyes
especifiques, destinades a l'acció, promoció o reivindicació. Suport a les accions que des dels grups de
l'Organització es realitzaven i donant suport a Som el que cultivem i La Rosa Verda. L’objectiu de
Consolidar la Marca CatFAC, Ha estat positiu les aparició en mitjans, els suports a altres organitzacions i
les campanyes realitzades des de l'organització ha rebut el suport d'amplis sectors socials i ser un
referent en les polítiques de drogues a nivell Català, encara queda molt per fer però el treball realitzat
durant tot l'any ens situa en un actor essencial en la representativitat de les associacions cannàbiques .
2. Objectiu General Millorar la comunicació interna.
La comunicació interna és un aspecte fonamental perquè la federació funcioni a la perfecció. De fet, les
grans organitzacions han sabut sempre que el primer públic en el qual cal pensar per aconseguir metes
és l'equip humà que ho composa. La comunicació interna s'independitza dels recursos humans i pensa a
integrar, juntament amb la comunicació externa, l'estratègia de comunicació corporativa. Fins avui,
l’organització ha posat especial èmfasi amb la bidireccionalitat de la comunicació, és a dir, a establir un
feedback actiu amb els seus integrants, per motivar i dinamitzar la seva labor diària.
Activitats o accions realitzades


Butlletí informatiu: El butlletí informatiu que des de al grup de comunicació portem desenvolupant
tres anys, és un de les màximes expressions d'aquesta acció de comunicació interna, la
participació per part d’associacions és molt baixa, però des del grup de comunicació informem
mensualment de les activitats realitzades i de les quals tenim informació.



Xat WhatsApp: encara no sent un mitjà de comunicació aprovat pel grup de comunicació, la
practica ens ha demostrat que és un de les eines que més acceptació té entre els federats, per
això a mitjan any es duplicava la informació utilitzant el xat de CatFAC i es van adaptar imatges
per a aquesta plataforma.

Valoració
La comunicació interna segueix sent una de les qüestions pendents de l'organització, no s'aconsegueix
arribar a tenir una comunicació fluïda amb les entitats que les componen i mostra manques de
participació. S'han utilitzat diferents mecanismes de comunicació i facilitat la interacció entre grups de
treball i receptors, però contínua sense arribar a comunicar amb efectivitat les accions, missatges o
comunicats. La inclusió com a mitjà de comunicació de WhatsApp ha agilitat la comunicació i la
participació s'ha vist reforçada però sense arribar a l'efectivitat que l'organització es va establir com a
òptima.
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3. Objectiu General Millorar la comunicació externa
La comunicació externa es defineix com el conjunt d'operacions de comunicació destinades als públics
externs de l’Organització, és a dir, tant al gran públic, directament o a través dels periodistes,
publicacions, administracions locals i regionals, o organitzacions internacionals, etc. És important tenir
present que la comunicació no ha d'estar al marge de les característiques i objectius que defineixen a
l’organització , sinó més aviat tot el contrari: la comunicació corporativa ha de ser un reflex de
l'estratègia. Resulta òbvia, per tant, la importància d'una bona estratègia de comunicació i l'elecció d'un
bon missatge perquè aquesta sigui efectiva.
Activitats o accions realitzades


Potenciar l'ús de la web i les xarxes socials El conjunt d'accions que poden realitzar-se per
optimitzar el posicionament d'una pàgina web en cercadors, bàsicament en Google. Els
avantatges de disposar d'una pàgina web ben posicionada, per als termes de cerca apropiats, són
evidents. Internet és la major plataforma de “Publicitat Reactiva”, és una resposta a una
necessitat o petició concreta d'un usuari. El posicionament orgànic en cercadors és la capacitat
que té una pàgina web de convertir-se en una d'aquestes “respostes”.



L'optimització web. La generació i gestió de continguts, ja que si l'optimització d'una pàgina web
és el seu motor els continguts són el seu combustible. Sense continguts, no hi ha posicionament
ni conversió. La interconnexió del site, amb altres sites relacionats, des de xarxes socials, blogs,
directoris, per a una web és important que “no solament estigui a la xarxa” sinó que “pertanyi a
la xarxa”.



Potenciar les xarxes socials. Continuar amb el Treball en xarxes socials (twitter, Facebook,
Youtube,..) que vàrem iniciar al 2014, determinant una quantitat mínima de publicacions i
implementant el contingut que publiquem en elles.



Publicacions exclusives a la web. Continguts i publicacions exclusives a la Web, actualitzada dues
o tres vegades per setmana amb els continguts més rellevants relacionats amb el Cànnabis,
respectant el protocol dictat en el manual de comunicació.



Millorar la nostra presencia als mitjans de comunicació
En poc temps la CatFAC s’estableix con la organització de referencia amb el àmbit territorial, sent
així el òrgan mes representatiu en la defensa dels usuaris de Cànnabis. S'ha posicionat com a
model de referencia dels anomenats Cànnabis Social Club (CSC) i com a font d’informació tan per
usuaris com per Associacions o Organitzacions que treballen en el àmbit de les polítiques de
drogues i prevenció del consum



Dossier de premsa. El dossier de premsa és un document que conté tota la informació i dades
d’una entitat: la seva història, els fundadors, les estadístiques, imatge, dades de contacte… El
motiu pel qual s’elaborà es per a que els mitjans disposin de tota la informació de l’entitat que
puguin necessitar per tal de completar la informació donada en una nota de premsa, en una roda
de premsa o en una entrevista.
El dossier de premsa estarà accessible a la Web per els mitjans de comunicació.



Elaboració de notes de premsa específiques Un comunicat de premsa o nota de premsa és una
comunicació escrita dirigida als membres dels mitjans de comunicació per tal d'anunciar activitats
o Comunicats de la Federació, ostensiblement d'interès periodístic. S’enviarà per correu electrònic
a redactors dels diaris, revistes, emissores de ràdio, estacions de televisió i/o cadenes de
televisió. Utilitzant l’excel que sa creat durant al any 2014 i hem complementat aquet. L'objectiu
final d'un comunicat de premsa no és un periodista ni un mitjà, sinó l'audiència que aquest té a
través d'ells. Per aconseguir la seva publicació, el comunicat s'ha d'adequar a estructures
comunicatives i a les rutines professionals dels periodistes, com són els criteris de noticiabilidad,
reflectits al Pla de comunicació de CatFAC.
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Valoració
La realització de la nova Web no ha permès implementar nous continguts i desenvolupar accions
específiques per implementar els HITS rebuts, aconseguint implementar les representativitat en els
cercadors més utilitzats pels internautes, aconseguint una mitjana de 600 visites mensuals. Part
d'aquests resultats són motivats per la nova secció entre vistes d'una fulla i la secció del grup de dones
de CatFAC. Les publicacions de comunicats de premsa i articles exclusius són dos els factors que ha
implementat la visibilitat de la Web i la difusió en altres webs amigues. Les xarxes socials són uns dels
vehicles més eficaços dels quals expliquem per difondre la informació, com ja ens va demostrar l'any
passat, les xarxes socials són un excel·lent eina per interactuar amb altres organitzacions a nivell
nacional i internacional, rebent un reconeixement que creix dia a dia, com a fites d'aquest èxit aquest any
hem superat els 2000 likes en Facebook i comptem amb més de 3000 seguidors en Twitter. El treball
realitzat l'any passat amb els mitjans de comunicació ha servit perquè aquesta temporada siguem un
punt d'informació i validació de notícies relacionades amb el sector cannábico, la nostra base de dades
compta amb més de 80 mitjans de comunicació i el suport incondicional de les publicacions i plataformes
audiovisuals de sector cannábico. Sens dubte ens queda molt per millorar en anys esdevenidors, però la
participació activa de la federació és notable en els sectors on incidim.
4. Objectiu General Facilitar nous possibles sistemes de finançament
El finançament és l'acció d'aconseguir recursos i mitjans de pagament per a un projecte per destinar-los
a l'adquisició de béns i serveis, necessaris per al desenvolupament de les funcions de l'empresa o la
realització d'un projecte. La finalitat bàsica de l’autofinançament és de poder realitzar les inversions
sense necessitat de recórrer als membres federats . És particularment interessant per a les petits
projectes, tenint un accés limitat o àdhuc impossible a d’altres fonts de finançament. Aquet any Hem
optat per presentar projectes específics a empreses del sector que poguessin estar interessades a
finançar les activitats que des de la federació realitzem
Activitats o accions realitzades


Aconseguir suport econòmic a través de la web L'actual Web ens permet incorporar baners i
realitzar una gestió atractiva per a les empreses anunciants, les visites a la Web són els
suficientment àmplies com per sol•licitar entre 200/300€ al mes per anunciant, una quantitat que
sense ser segura podria generar uns ingressos extres per a la Federació.



Creació d'una revista pròpia Fanzine trimestral amb les notícies que ara s'inclouen en el Butlletí i
implementar alguna secció nova per donar-li més “interès”, aquesta publicació es repartiria per
les associacions federades gratuïtament.



Elaboració de merchandising Esponsorització, la realització de samarretes de CatFAC s'ha
considerat una font de finançament, però el seu elevat cost de realització i baixa rendibilitat, ha
frenat la seva realització.

Valoració
L'economia és un dels punts febles de l'Organització i des del grup de comunicació hem intentat
implementar recursos que poguessin augmentar les aportacions econòmiques que es reben, la nova web
compta amb la possibilitat d'instal·lació de Bànners, però aquesta proposta no ha tingut l'acolliment
esperat i ha dia d'avui no tenim cap ingrés econòmic que provingui d'aquesta proposta. La creació d'una
revista pròpia era una altra de les propostes de finançament per desenvolupar aquest any, però àdhuc
posant molt treball i èmfasi a iniciar el projecte, quedo paralitzat per la dificultar d'aconseguir els
recursos necessaris per a la seva realització, tampoc es va aconseguir consolidar la inversió inicial per
iniciar el projecte. La Realització de marxandatge es va posar en pràctica per Spannabis i els resultats
van ser molt esperançadors, encara que no van suposar un gran ingrés per a l'economia de
l'Organització, si va ser una acció molt bé acolliment i que tornarem a repetir el proper any.
valoració general
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Grup Activisme
Dades bàsiques:
Número de persones que integren el grup: 3-4
Número de reunions internes realitzades a l'any: 5
Número de reunions amb organitzacions o persones externes durant l'any: 3

Objectius del Grup
1. Objectiu General Normalització del cànnabis i discriminalització dels seus usuaris
Activitat 1. Sant Canut 2015
Valoració: Al Acte del Moviment Cannàbic Català, Un any més, Barcelona ha estat un clam per reivindicar
els drets de les persones usuàries de Cànnabis en motiu de la celebració de Sant Canut 2015, un acte
organitzat pel moviment Cannàbic Català (MCC) que ens concentrava en un acte festiu-reivindicatiucultural, sota el Lema “Conrear és el teu dret”. La jornada es va iniciar a dos quarts de cinc de la tarda
amb la celebració de la Taula rodona “Cultiu i Legalitat”. Sant Canut va fer la seva aparició a la Plaça Sant
Jaume a les sis de la tarda, on li esperaven centenars d’activistes per donar-li una calorosa i fumejant
benvinguda, que va donar inici a la concentració davant la mirada del Palau de la Generalitat i la seu de
l’Ajuntament de Barcelona, dos institucions que tenen la regulació de les associacions cannàbiques
damunt de la taula de debat.
Activitat 2. Million Marihuana March 2015
Valoració: El Moviment Cannàbic Català torna ha congregat a centenars de persones que han assistit
aquest dissabte, 2 de maig, als actes de la Million Marihuana March que han començat amb la taula de
debat “fi de la prohibició… i ara què? . Les jornada ha continuat a la Plaça de la Mercè, on Oriol Casals,
portaveu de la ILP la Rosa Verda, ha donat lectura al Manifest centrat en recordar que és molt important
la participació de la societat civil en la construcció i desenvolupament d’una política de drogues que ens
representi a tots i totes, i tingui en compte les persones usuàries com a eix principal de les mateixes.
Activitat 3. Marxa Mundial Marihuana Madrid
Valoració: Novament Madrid va tornar a reunir a milers d'usuaris i usuàries reclamant la fi de la prohibició
i un canvi en la política de drogues, que prioritzi el benestar i salut de les persones, com a centre del
debat. Sota el lema “Conrea els teus drets” se celebro la 19ª edició de Marxa Mundial de la Marihuana,
amb les mateixes reivindicacions amb les quals es va convocar la primera. La marxa que es va iniciar a la
cèntrica plaça del sol, que en pocs minuts es va vestir d'un color verd i un incessant fum que cobria als
milers d'assistents, que entre càntics i proclames van iniciar la marxa cap a Plaza Espanya.
Activitat 4. Creació protocol presència en fires per demanar estand
Valoració: Aquesta activitat no s’arribà ha realitzà.
Activitat 5. Presencia en fires locals per discriminalitzar als usuaris cannàbics
Valoració: Ham motiu de la recollida de signatures de la Rosa Verda, des de CatFAC s’han realitzat la
participació a les fires y festivals com Rototom, fira medieval de Sants, el Rec, Fira medieval de Vic, la
Acampada Jove, festes de Terrassa, Esplugues Meets Jamaica. Participació que ha resultat molt positiva
per augmentà la recollida de signatures i per visibilitat el moviment per la regulació del Cànnabis
Catalunya.
2. Objectiu General Fer germanor entre els federats

Activitats o accions realitzades
Activitat 1. Copa Cannàbica CatFAC
Valoració: bona acollida per ser la primera, la copa va comptat amb un jurat de luxe i experimentat
format per Energy Control, Soft Secret, Fundació Alquímia i les persones sòcies de les associacions
participants. La festa del cànnabis en format de copa va estar acompanyada de bona música a càrrec de
Fun4Funk, que va fer tremolar els fonaments del recinte i amb els quals va resultar impossible no parar
de ballar. La experiència va se prou satisfactòria com per iniciar la segona edició, tenint amb conté el
calendari la realització d’aquesta per no torna a repetí el problemes d’Organització .

Activitat 2. Sopar de Nadal
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Valoració: Un espai informal que aprofita per fer revisió de la feina feta i premiar les millors aportacions
al col·lectiu, la presentació del vídeo resum d’activitats i l’entrega de premis van se el plat for d’una
jornada que han poca participació va se un molt bon moment per celebrà la feina feta.
3. Objectiu General Foment de l'esport i la cultura
Activitat 1. 2on Torneig de Futbol Mixt de la CatFAC
Valoració: Molt bona acollida de segon torneig han mes de 8 associacions inscrites, Va faltar una mica
d’implicació en la organització però els participants van estar satisfets. Al dinar va se un molt bon
moment per interactuar entre associacions participants. S'haurà de tenir en compte per properes
edicions disposar d'un segur ja que hi va haver un ferit i no disposàvem de mútua ni segur.
Activitat 2. Excursió Dolça Revolució
Valoració: No es va realitzar l'excursió però si es va fer una trobada amb en Josep Pàmies que ja es un
punt de partida per començar a preparar-ho per al any següent.
Activitat 3. Taller de cervesa artesana
Valoració: Aquesta activitat no s’arribà ha realitzà.
4. Objectiu General Difusió del missatge de la CatFAC i representació.
Activitat 1. Organització estand de la CatFAC a Spannabis
Valoració: es va fer presencia amb torns per dies i es va reivindicar la imatge de la dona “maniquí”
Activitat 2. Representació al CAB
Valoració: s'ha anat assistint a les assemblees i segueixen essent interesants per la participació a la
ciutat.
Activitat 3. Informació als federats de les activitats del CAB
Valoració:
Activitat 4. Assistir a les reunions i assemblees de la plataforma RR
Valoració:
5. Objectiu General Fer mes visible la figura de la dona en el moviment cannàbic
Activitat 1. 1ª trobada de Dones CatFAC
Valoració: Diumenge 8 de Març, dia internacional de la Dona Treballadora, va tenir lloc la primera trobada
del grup de dones de la CatFAC.
Aquet grup ve néixer per dona resposta a la necessitat, dins les associacions i la federació, de fer mes
visible la figura de la dona cannàbica i així fer sentir la nostra veu! Les dones som usuàries de Cànnabis,
les dones som cultivadores, les dones som membre de ple dret de les nostres associacions i per tant, ens
cal animar-nos a participar!. Som moltes, ens uneixen moltes coses, i hi estan en joc els nostres drets!
Per tot aixos, ens marquem com a primer objectiu del Grup de dones de la CatFAC la cohesió de totes les
dones de la federació a partit dunes trobades trimestrals.
La primera trobada d’aquet diumenge dia 8 va ser un èxit rotund!
Dones de diferents associacions de tot Catalunya van voler participar en aquesta trobada reivindicativa i
feminista i la van convertir en un dia molt especial.
Aquest comença amb la presentació oficial del grup i de totes les dones present en la trobada.
Seguidament, es van comptar amb la presencia de Nuria Calzada d ’Energy Control, la qual ens va
explicar com va sorgir la idea i com va ser el procés de creació del material “Mujeres y Drogas”
Activitat 2. 2ª trobada de dones de la CatFAC
Valoració: Les dones de la CatFAC es troben per debatre sobre els conflictes al Sud relacionats amb les
drogues i la situació de les dones en aquests en la segona trobada de dones cannàbiques.
El passat dia 14 de juny va tenir lloc la segona trobada de dones de la CatFAC. En aquesta ocasió es va
celebrar a la platja, aprofitant la bona temperatura d’aquest mes, i vam comptar amb la col·laboració de
Constanza Sánchez, Coordinadora de Dret, Política i Drets Humans de la Fundació ICEERS.
La jornada va començar tot dinant, per crear un espai de presentació i confiança entre totes les
participants per facilitar la integració de les que s’acabàven d’incorporar al grup. Després, tot fent una
rotllana a la platja, vam centrar-nos en el debat introduït i guiat de la mà de la Constanza.
“Mujeres, mercados de drogas y violencia en América Latina. La mujer como objeto y como sujeto de las
políticas de drogas”
Activitat 3. III Trobada de Dones de la CatFAC.
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Valoració: El passat 18 d’octubre va tenir lloc la tercera Trobada de Dones de la CatFAC. Aquest cop es va
celebrar a l’associació Pota Verda al Prat de Llobregat.
Aquesta trobada es va dividir en dos punts molt importants. La primera Assemblea General Ordinària del
grup i la xerrada “Dones, trenquem la vulnerabilitat?? “a les mans de la Mireia Ambrós, tècnica de
prevenció de drogues i promoció de la salut.
Estem molt contentes que la Primera Assemblea General ja hagi tingut lloc i que s’hagi acordat, entre
d’altres, que en cada trobada, primerament , es realitzarà una Assemblea per poder concretar els passos
i la direcció que volem que prengui el grup.
En aquesta primera Assemblea, també, es van debatre idees i propostes per l’organització del Primer
Congrés de Dones cannàbiques en l’àmbit estatal que es celebrarà dins el marc de l’Spannabis 2016.
També es va decidir celebrar una trobada oberta anual on poder explicar a tothom els ideals que
defensem com a grup, com a dones i com a feministes; la primera es celebrarà per la diada de Sant
Canut 2016.
Activitat 4. IV Trobada de Dones de la CatFAC.
Valoració: : El passat 20 desembre va tenir lloc la quarta Trobada de Dones de la CatFAC. Aquest cop es
va celebrar a l’associació ASOMA de Barcelona.
Aquet cop van realitzà un taller de Joieria responsable impartit por una sòcia de la Pota verda, la trobada
va se un bon punt de partida per coneixia les possibilitat de realitzà magnifiques creacions a un molt bais
cost.

memòria de dones 2015
objectiu 1: cohesionar-nos com a grup

objectiu específic: mecanisme de comunicació


Tipus activitat: Creació google groups



Títol activitat: Grup WhatsApp

Explicació: Per temes d’eficàcia es crea el google grups i així poder organitzar les trobades
més ordenadament.
objectiu específic: participació


Tipus activitat: Assemblea General Ordinària



Tipus activitat: Trobades trimestrals

Explicació: Fer partíceps al grup en reunions on puguin decidir temes sobre la organització i
desenvolupament del grup.
objectiu 2: fer-nos visibles com a grup

objectiu específic: fer xarxa


Títol activitat: Noctambul@as



Títol activitat: Fotos d’alerta feminista



Títol activitat: Inscriure’s a Erika irusta

Explicació: Participar d’altres moviments feministes per conèixer i fer-nos conèixer i aprendre
les unes de les altres.
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objectiu específic: publicacions


Títol activitat: Notícia butlletí

Explicació: Arribar a aquelles dones que no ens coneixen i explicar-les-hi qui som i què fem.
objectiu 3: lluitar i donar alternatives a les estructures més masclistes.

objectius específics: col·laboracions


Tipus activitat: Preparació congrés Estatal

Explicació: Fer-nos conèixer a nivell estatal i donar alternatives a les estructures mes
masclistes.
objectius específics: activisme


Tipus activitat: Carta denuncia a la fira d’ Spannabis



Títol activitat: cartells contra la violència masclista

Explicació: Fer-nos conèixer a nivell estatal i donar alternatives a les estructures mes
masclistes

10

Grup Territori
Dades bàsiques:
Número de persones que integren el grup: 1 fixe i 4 col·laboradores.
Número de reunions internes realitzades a l'any: 0
Número de reunions amb organitzacions o persones externes durant l'any: 35

Objectius del Grup
1. Objectiu General: Adherir Associacions.
Activitats o accions realitzades
a.
b.
c.
d.

Visites a les seus.
Gestió Correu Electrònic i eines.
Participació a esdeveniments on hem aconseguit interès per part d’associacions per adherir-se.
Revisió de la seva documentació / actualització drive.

Valoració:
Aquest any 2015 ha sigut un any de treball i esforç màxim, l’objectiu desprès d’haver tingut les places
tancades fins que féssim ordre va ser un valor afegit a re-engegar la dinàmica d’adhesió.
A principi d’any les visites de les associacions interessades a federar-se es feien a Torre Jussana, vam
detectar que les associacions valoraven el fet de que les anéssim a conèixer i que per nosaltres també
era positiu ja que podíem veure l’esquelet i la casa de les possibles futures federades.
Al llarg de l’any 2015 (fins novembre) hem visitat a 15 associacions i hem tingut 2 adhesions Associació
Mazar Club i el Panchi de Sabadell.
El correu electrònic es la eina bàsica de gestió del grup s’han respòs 586 correus electrònics al llarg del
2015 responent tant dubtes de gestió d’associacions, qüestions del funcionament intern de la CatFAC, i
qualsevol tema que impliqués la col·laboració del grup de territori. A més a més s’ha portat el calendari
del grup , el drive s’ha organitzat i es deixa preparat pel bon funcionament del 2016.
Aquest any el grup de Territori a participat en esdeveniments com el San Canut, Spannabis 2015 o
Rototom, atenent a les associacions in situ i donant-nos a conèixer, plataformes com La Rosa Verda i MCC
també son fonts de sol·licituds d’informació.
A més a més anem revisant contínuament tota la documentació de les associacions així com el Excel
d’associacions de la federació que estan emmagatzemades al drive.
2. Objectiu General: Assessorament d’un model sòlid d’associació cannàbica.
Activitats o accions realitzades
a.
b.
c.
d.
e.

Organització de jornades físiques i per Skipe.
Edició materials específics
Difusió
Gestió correu electrònic: Dubtes/ acompanyaments personalitzats i Revisió Documentació.
Taller d’organització a associacions fora de Catalunya.

Valoració
La activitat estrella d’aquest any de Territori com a mitjà d’autofinançament han sigut les jornades
d’assessorament. Aquestes han sigut un èxit encara que després de nou jornades ens hem donat compte
de tres coses. La primera, que necessiten més dedicació per que puguin desenvolupar-se més al llarg de
l’any i millor preparades i gestionades. En segon lloc la necessitat de que hi hagin mes persones amb
capacitat de fer la formació i en tercer lloc creiem que les tarifes pel 2016 es poden ampliar tant en quant
a serveis com en el preu que se’ls hi adjudica.

Aquest any 2015 s’han fet USB’s de la CatFAC amb materials relatius a les jornades. A més a més es va
treballar en uns apunts del curs que, assessorament rere assessorament es van millorant i actualitzant,
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ara, desprès de la sentencia del TSJ es tornaran a actualitzar per tal de donar una informació actualitzada
i de qualitat.
La difusió de les jornades d’assessorament han sigut una mica el handicap per el poc temps que hem
tingut (degut a falta de recursos personals i de temps) a partir de l’any 2016 es plantejaran d’una altre
manera i haurà una coordinació perfecta entre comunicació i territori per tal de donar-les mes visibilitat.
Al igual que amb les adhesions, les jornades d’assessorament es basen molt en la gestió de les eines, el
correu electrònic es indispensable. Inclús hem arribat a fer Jornades d’assessorament via Skipe amb gent
al estranger, així que podem concloure que les eines en el desenvolupament de les jornades son part de
la clau del seu èxit.
Des de el grup de territori hem ofert recolzament a plataformes estatals per donar a conèixer el nostre
model i inclús a grups mes de caire internacional com ara CISTA, un partit polític de nova creació de
Anglaterra que pretenia conèixer tots els models europeus.
3. Objectiu General: Acompanyament i inclusió en les dinàmiques de la Federació.
Activitats o accions realitzades
a.
b.
c.
d.

Atenció telefònica.
Visites in situ.
Participació Actes locals / Trobades de cohesió.
Facilitar informació i formació específica als federats.

Valoració
Des del grup de territori hem donat suport a aquelles associacions que així ho han demanat, tant a les
que ja eren associacions federades, com a les noves per guiar-les en el model al màxim com ajudar-les a
millorar la seva gestió interna. La informació es l’eina bàsica per que la gent es senti integrada i intentem
ser vasos comunicants entre la CatFAC i les associacions.
La atenció telefònica es una de les eines de territori i sempre s’intenta al màxim respondre a tots els
dubtes que puguin sorgir en un moment determinat.
Hem visitat la seu de les companyes i companys com ara RDM, BLOW, ASOMA, BASTHET, MACA, MAZAR,
PANCHI, CANNAMITCH i probablement ens deixem algunes altres, però no menys importants. Totes elles
milloren dia a dia i lluiten per implementar de la millor manera el model d’autoregulació proposat des de
la Federació.
A la mesura del possible intentem assistir als actes organitzats pels nostres federats, aquest any ens
agradaria que tothom fes públic entre els federats els esdeveniments que organitzen a les seves seus per
tal de fomentar la germanor i la cohesió entre les associacions membres.
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Grup representació
Dades bàsiques:
Número de persones que integren el grup: 2.
Número de reunions internes realitzades a l'any: 3
Número de reunions amb organitzacions o persones externes durant l'any: 10

Objectius del Grup
Els objectius que ens vam proposar per a l'any 2014 eren ambiciosos per a les dues persones que
integraven el grup, la majoria van poder complir-se, en part això va ser possible per la inestimable
col·laboració de tres companys d'altres grups. Estem contents amb el treball realitzat, les circumstàncies
de tenir un any tri-electoral marc les línies de treball i va fer que haguéssim de redoblar esforços en la
incidència política, sobretot en les eleccions municipals i concretament a Barcelona ciutat. D'altra banda
treballem en les eleccions catalanes tant com la situació ens va permetre i en les nacionals a través de la
plataforma Regulació Responsable i la Federació d'Associacions cannàbiques, Fac.
Aquest any hem intentat crear xarxa treballant amb moviments socials propers però de diferents àmbits,
com a veïnals, juvenils, associacionisme
1. Donar suport en la incidència local.
Si bé en la incidència local hem dedicat molts esforços no hem complert amb tot el que els objectius que
ens proposàvem, un d'aquests va ser el de realitzar un mapa d'incidència política local per a les
associacions federades que esperem realitzar aquest any. Des de la CatFAC hem intentat donar resposta
a les associacions federades que veien com es regulaven les llicències d'activitats per a associacions
cannàbiques en els seus municipis, sense que en la majoria de municipis s'escoltés la seva veu. Per part
d'alguns municipis també s'ha sol·licitat la nostra opinió per regular l'activitat, alguns dels exemples els
detallem.
Barcelona.
Visitem a tots els grups representats a l'ajuntament de Barcelona, acordem amb tots els grups polítics
una ordenança basada en criteris de salut i bon funcionament de les associacions, aquesta es treballo en
el “Grup de drogues del consell municipal de benestar social del ajuntament de Barcelona” i amb la
comissió de drogues de el “Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona”, ICAB, així com amb la Fedcac. Per
motius electoralistes el grup de govern de CIU en l'alcaldia, amb el senyor Xavier Trias al capdavant, va
decidir a tres setmanes de les eleccions no fer cas als acords i aprovar un pla especial basat en distàncies
amb els equipaments públics.
Aconseguim que el cànnabis fos un dels temes dins de la campanya electoral, ens reunim amb els grups
polítics i els alcaldables per Barcelona, de la majoria d'ells traiem el compromís de regular les
associacions cannàbiques en el primer any de legislatura. En l'actualitat les converses són molt fluïdes,
fet que ens ha permès participar en l'elaboració del pla especial i l'ordenança municipal, creiem que seran
un avanç per al moviment cannàbic per a la societat i un referent a nivell estatal per als municipis que
vulguin regular aquesta activitat.
Sitges.
Participem en les esmenes al text que presento l'equip de govern, amb poc èxit, l'ordenança reflecteix
l'alt grau d'estigmatització que sofrim els usuaris de cànnabis en general i les associacions cannàbiques
mes concretament. Veiem com es vulneren drets bàsics per motius moralistes i poc tècnics, encara així
deixem les nostres aportacions que de ben segur en el futur seran reconegudes pel propi ajuntament.
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Esplugues.
Recolzem a l'associació Basthet per aconseguir que el seu local fos reobert després d'un tancament
injust, vam posar en contacte a l'associació amb els serveis de salut de la localitat i les relacions en
l'actualitat són fluïdes i correctes amb el consistori.
Castellbisbal.
Van sol·licitar la nostra ajuda per realitzar una ordenança municipal que regulés les associacions
cannábicas, col·laborem amb ells informant de la situació en altres municipis i aportant la nostra visió,
basada en criteris de salut, benestar i seguretat.
Terrassa.
La ciutat de l'estat que per densitat de població té mes empreses del sector cannàbic en tot l'estat
espanyol, com no podia ser d'una altra manera, té una alt numero d'associacions cannàbiques. Van
contactar amb nosaltres des de l'àrea de salut per intentar posar ordre, després de diferents reunions i
transmissió d'informació, l'Associació Vallparadis Cànnabis Club de Terrassa pertanyent a la CatFAC
col·labora amb l'ajuntament amb la finalitat de realitzar un llistat real d'associacions i uns criteris basats
en la salut, el benestar i la seguretat amb la finalitat de millorar la convivència entre els col·lectius,
l'administració i els veïns.
Badalona i Santa Coloma.
L'injust tancament de l'associació Kaya a l'ajuntament de Badalona, efecte de l'estratègia generalitzada
del PP en l'estat en contra del nostre moviment social, propici que l'alcalde Xavier Garcia Albiol i el seu
equip empenyessin al tancament d'una associació federada, calcigant els drets de tots nosaltres. La
intransigència d'aquest partit polític i equip de govern, que no van voler rebre'ns, la injustícia generada i
els nostres contactes amb moviments socials afins en Santa Coloma, població adjacent amb Badalona,
ens van portar a una negociació per traslladar la seu social de l'associació a aquesta localitat, encara no
ha finalitzat aquest procés en el qual ens acompanya l'Associació de suport a les persones amb problemes
de drogues, ASAUPAM.
2. Promoure els drets dels usuaris cannàbics i els col·lectius que els representen i denunciar la

nostra situació d'indefensió.
Els usuaris de cànnabis veiem constantment com els nostres drets fonamentals són violentats pels
membres de les forces de seguretat de l'estat amb registres, escorcolls, multes i confiscacions absurdes.
Amb les associacions cannàbiques i els cultius col·lectius el problema cobra una nova dimensió, en la qual
sofrim com l'estat arremet de manera desproporcionada contra els col·lectius cannàbics per motius
polítics i moralistes, que no atenen a criteris científics, tècnics ni a la necessitat de la societat. La
criminalització de les associacions cannàbiques i els seus membres és una estratègia poc eficaç per part
de l'administració, des de la CatFAC intentem que l'administració i la societat vegi aquests col·lectius en
comptes de com una amenaça, com una oportunitat per aconseguir una societat i un consum mes
responsable i segur.
Per això aquest any hem atès a més mitjans de comunicació que l'any anterior, hem participat en debats,
entrevistes, vídeo reportatges en cadenes de televisió com Tv3, La Sisena, La 2 entre unes altres.
Entrevistes en mitjans escrits impresos i digitals, estatals i internacionals, El Periódico, El País, Diario.es
entre uns altres. En diferents cadenes de radi, Catalunya radio, RAC1, RNE entre unes altres.
A aquest efecte hem continuat amb els contactes als representants polítics de tots els partits polítics que
tenen representació en el “Ajuntament de Barcelona” i el “Parlament de Catalunya”. També en les
conselleries d'Interior i salut, en institucions com la “Agència de Salut Publica” i “Grup de droguis del
consell municipal de benestar social del ajuntament de Barcelona”.
Col·laborem amb el “Consell de la Joventut de Barcelona” duem a terme la campanya de conscienciació
de la importància de la regulació de les drogues “En Petites Dosis” de la qual cal destacar les jornades
amb diferents ponents com Gabriel Miró, el 2cinema a la fresca” de pel·lícules relacionades a les drogues.
Ens adherim al CJB, ens presentem com a entitat en la seva assemblea i ens sentim molt reconeguts per
l'organització.
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Per motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, l'Hospital del Mar en sessió científica i divulgativa del
centenari del centre, organitzada pel seu Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD), va organitzar
una taula rodona on es van presentar informacions i opinions al voltant del cànnabis que es va titular; “el
dilema del cànnabis”. La veu dels usuaris va ser defensada per Gemma Llac representant a la CatFAC .
Participem en la presentació del llibre “fer de la necessitat virtut”, escrit pels companys de la fundació
ICEERS, Oscar Paris i Jose Carlos Bouso, participem en una de les tres taules rodones. El llibre explica els
últims anys del moviment cannàbic al nostre territori.
2. Treball permanent amb el sector.
Realitzem una xerrada informativa en ASAUPAM que estret llaç entre tots dos col·lectius, la col·laboració
entre ASAUPAM i KAYA cada vegada és mes estreta i esperem veure en un futur molt proper veure néixer
un projecte conjunt. Al mateix temps ASAUPAM estudia realitzar una línia de treball mes àmplia amb el
consum de cànnabis i la reducció de riscos.
Aquest any acudim a unes jornades per als professionals de l'empresa PROGESS Assessors a peu de
Carrer per a joves amb problemes en la seva relació amb les drogues, vam donar a conèixer el nostre
treball com a associacions i com CatFAC, enfoquem el consum de cànnabis des d'un vessant responsable i
comprensible.
Realitzem diverses trobades amb el “Gremi de Comerciants de Productes per l’Auto cultiu del Cànnabis”,
amb el qual arribem a acords per incorporar en el nostre codi de bones practiques. Ens complau tenir una
bona relació amb el “Gremi” que sempre ens recolza en les nostres iniciatives i amb el qual col·laborem
tant com és possible.
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Grup Terapèutic
Dades bàsiques:
Número
Número
Número
Número
Número

de
de
de
de
de

persones que integren el grup: 17
reunions internes realitzades a l'any: 6
reunions amb organitzacions o persones externes durant l'any: 30
projectes iniciats i finalitzats 15
projectes iniciats sense acabar 5

Objectius i Activitats
1. Continuar i millorar servei terapèutic.
Aquest objectiu va sorgir de la necessitat de continuar amb el servei de visites a les persones usuàries
terapèutiques i la seva redirecció a les associacions de la federació perquè puguin aconseguir el pal·liatiu
per la seva patologia.
Per dur-lo a terme, la federació ha continuat oferint el servei de visites de la mà del Dr. Joan Parés i la
Marta Sanz, s’han inclòs noves patologies que reconeix la IACM com a susceptibles de ser tractades amb
cànnabis a les llistes i s’han millorat
S’ha aconseguit millorar la gestió de les visites mitjançant plantilles, excels i d’altres eines de gestió, s’ha
continuat amb el servei de visites, tot i que s’ha de continuar millorant, per exemple implementant l’excel
de traçabilitat de dades.
La reflexió en aquest sentit i de la que algunes associacions han tingut alguna queixa és per l’abastiment
de visites de l’EST de la CatFAC, així que aquest proper any, tenim la intenció d’ampliar aquest servei,
introduint un nou metge en el servei i ampliant l’horari de visites.
Una de les activitats més satisfactòries de l’any ha estat el conveni de col·laboració que s’ha dut a terme
amb la Fundació Salut i Comunitat, ens han cedit un espai molt útil per l’EST, en el qual ofereixen visites
a les persones usuàries terapèutiques.
El Joan Parés, metge de la federació, ha estat oferint xerrades per tot el territori sobre cànnabis
terapèutic i prevenció de riscos en l’ús del cànnabis, entre elles a l’Ateneu de Terrassa, a l’Ateneu
Llibertari d’Esplugues, a l’ Spannabis, etc. També s’ha atès a diferents mitjans de comunicació, com per
exemple TV3 o 8TV.
Estar en contacte i al dia amb les entitats que es dediquen a la investigació en matèria de cànnabis. El
metge de la Federació té contacte periòdic a través de l’Observatori Espanyol de Cànnabis Medicinal amb
els principals investigadors que estan treballant en matèria de cànnabis.
En conclusió, aquest objectiu ha estat complert amb bastant èxit, tot i que l’any que ve continuarem
millorant-lo i ampliant-lo per abastir la quantitat de sol·licitud de visites que tenim per acompanyar i
assessorar a les persones usuàries terapèutiques amb un criteris clínics estandarditzats per la IACM
(Associació Internacional de Cannabinoides com a Medicament).
2. Millorar servei de prevenció de riscos a les associacions federades.
Aquest objectiu té la intenció de poder començar a cobrir les demandes d’eines de prevenció de riscos
per a les associacions federades,
Les activitats que es van pensar per complir aquest objectiu són millorar el servei d’activitats de
prevenció de riscos, trobar el contacte amb entitats que puguin abastir-nos d’activitats per formar a les
persones usuàries a gestionar els plaers d’una forma responsable, per cobrir aquestes necessitats ens
vam marcar fer una sèrie d’activitats, entre elles abastir a les associacions federades de materials de
prevenció de riscos, tant físics com digitals, i posar en marxa la Comissió d’Activitats.
Per aconseguir aquest objectiu, s’ha publicat el catàleg d’activitats de prevenció de riscos, s’han creat les
enquestes per demanar-les i s’han publicat entre els federats, recordant periòdicament la obligatorietat
de realitzar dues activitats de prevenció de riscos a l’any, a totes les associacions federades. Tot i què no
és suficient perquè les associacions ho facin, s’ha de fer un seguiment més personalitzat i s’ha d’ampliar i
fer més atractiu el catàleg d’activitats.
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També s’ha abastit a les associacions de materials en format físic i digital, entre d’altres el Què ruli, els
diferents especials de Cáñamo, materials digitals d’Energy Control, etc.
S’ha continuat també amb l’abastiment de vaporitzadors per a les persones usuàries de cànnabis,
especialment per a les persones usuàries terapèutiques. Per promocionar altres vies d’administració de la
substància amb menys riscos que la via fumada, també es fan tallers de vaporització a les associacions
cannàbiques.
També s’ha fet l’acompanyament i assessorament a diferents associacions federades per organitzar tallers
i cursos als seus municipis amb la col·laboració del seus ajuntaments (Ajuntament d’Esplugues,
Ajuntament Sant Joan de Vilatorrada, etc.).
3. Millorar el funcionament del Grup i la comunicació interna i externa.
Aquest objectiu és important perquè les associacions federades, tan els professionals com les persones
usuàries coneguin els riscos que comporta la relació amb la substància, per millorar la tasca social de
suport que fan les associacions a les persones usuàries.
Aquest any s’han fet sis assemblees del Grup Terapèutic, cinc d’ordinàries i una extraordinària al
desembre per fer el projecte de l’any 2016. Les Comissions s’han reunit a les mateixes assemblees per
facilitar i millorar l’assistència. Tot i que és un dels pocs grups de la federació que es reuneix
periòdicament, ha baixat notablement l’assistència a les reunions.
Pel que fa a la comunicació amb els federats, s’han publicat periòdicament notícies al butlletí mensual de
la CatFAC, s’han fet comunicacions periòdiques via correu electrònic i WhatsApp, des del grup creiem que
és una part de la tasca que s’ha de millorar.
Representació del Grup. Assistència a Spannabis, Expogrow, TV3, xerrades sobre cànnabis del centenari
de l’Hospital del Mar, En Petites Dosis (CJB), Fem la nostra de la Dolça Revolució (entrega de plantes
simbòlica al departament d’oncologia).
Dades estadístiques EST 2015

Dades totals anuals sobre persones Usuàries terapèutics:
total consultes previstes= 233
total consultes realitzades= 193
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Desglossament de les 193 consultes realitzades:
persones Usuàries =65
persones Usuàries nous=138

dels 138 nous:
han estat admesos= 100
no han estat admesos=38
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Divisió persones Usuàries terapèutics per sexe:
M = 52 F = 48

Divisió persones Usuàries terapèutics per edat mitjana
Edat Nº persones Usuàries
18 - 30 8
30 - 60 69
60 - 90 23
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Divisió persones Usuàries terapèutics per grups de patologies:
grups patològics socis
1.- nàusees i vòmits per ex. tractaments de quimioteràpia contra el càncer 11
2.- anorèxia i caquèxia per ex. malalties infeccioses cròniques: vih,... 8
3.- algunes malalties neurològiques del moviment amb *espasticitat muscular, per ex.: malaltia de
parquinson, esclerosi múltiple ... 12
4.- dolor crònic per ex. patologia òssia crònica, fibromialgia, traumatismes i seqüeles *post accidents ...
76
5.- glaucoma 1
6.- per ex. algunes malalties acte immunes, colitis ulcerosa, artritis reumatoide, *esclerodèrmia,... 9
7.- uns altres, per ex. insomni, depressió exògena, tdha, diabetis, behçet,… 9
total 126
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Asociacions
Pachamama.
Dades bàsiques:
Objectius i Activitats
Explica els tres grans objectius que l'associació es va marcar per aquest any.
1.

Objectiu General : Millorar la gestió interna.

A finals de 2014 entre tot el grup de col·laboradors vam detectar que Pachamama necessitava un ordre i
un replantejament en el funcionament intern. Necessitàvem elaborar i desenvolupar protocols, la qual
cosa vam començar a fer i encara estem en procés de desenvolupar i molt important, un ordre de
prioritats. Al final vam veure que les nostres capacitats no es veien reforçades per falta de coordinació i
comunicació entre el grup.
Ara bé, que detectéssim quelcom no més va ser l’empenta per establir mesures per poder corregir
aquelles dinàmiques i reconvertir-les en energia positiva per l’associació.
Vam establir un calendari setmanal de assemblees de Junta Directiva de la seu, trimestrals tot l’equip i
moltes més assemblees generals donant-los més possibilitats d’implicar-se als socis. Com hem esmenat
abans vam desenvolupar protocols que encara s’han de acabar de fer, però que amb l’any que arriba
renovarem i adaptarem a les bones noves Cannàbiques. També reorganitzàrem les àrees de treball i vam
fer un millor us de les eines de l’associació.
Considerem que totes les mesures preses han sigut útils, anant mes enllà en creat l’assemblea
permanent dels dijous pels socis, en aquesta tractem temes de treball per que totes i tots els socis que
vinguin puguin participar activament en les tasques que sorgeixen de la gestió de l’associació. A més a
més hem creat comissions permanents que esperem al 2016 siguin la manera d’implicar a més persones.
Hem vist que cal ser realista amb els objectius que ens marquem i que no per tenir un projecte més
extens es més ric, que el que cal es treballar-ho, al 2016 el projecte serà més estructurat.
2.

Objectiu General: Enfortiment de les vies de comunicació.

Vam detectar a primers d’any que ens faltava dinamisme a l’hora de comunicar-nos entre la Junta
Directiva i les comissions i amb la resta dels membres de Pachamama. La informació no fluïa
adequadament i era un problema, ja que l’objectiu de Pachamama es crear una ret interna i de relacions
interpersonals entre totes les persones que conformen Pachamama.
Hem creat e-mails específics per les comissions, fem un mailing cada vegada mes constant entre les
sòcies i socis de Pachamama, intentem informar-les de tot encara que cada dia millorem i intensifiquem
la informació.
Utilitzem el correu electrònic, el “doodle” i el wassup com a eines internes de comunicació entre el
membres de l’associació.
Hem enfortir les relacions amb entitats externes, hem fet xarxa amb personatges del 3er Sector Social,
amb gent del mon Cannàbic, em fet activitats pels membres de l’associació i em participat a totes les
jornades possibles i activitats recomanades per la CatFAC.
Estem molt contents amb aquest objectiu, creiem que l’hem bordat i que realment hem enfortit tant a
l’associació com a les persones que s’han volgut implicar. La comunicació ha fluït i gràcies a això acabem
l’any amb una sensació molt positiva i amb ganes de mes i millor.
3.

Objectiu General: Potenciar el funcionament de les comissions:
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El per que d’aquest objectiu era dividir les diferents tasques que es desenvolupen a l’associació en
comissions per tal de optimitzar la feina i les forces. La realitat es que la feina no estava ben distribuïda,
totes i tots acabàvem fent tot i al final quedaven coses per fer i acabàvem tenint un petit caos i duplicació
de tasques.
Em empoderat a les comissions, els hi creat recursos propis i independència, estem treballant en el
protocol de treball i de comunicació de les mateixes: A final d’any acabem amb 6 comissions a part de la
gestió interna de l’associació. Festa i Cultura, Bons Usos, Activisme, Grup de dones, Terapèutic i Ret de
contactes.

Activisme a dut a terme activitats internes pels membres de l’associació com ara tornejos d’escacs,
exposicions d’artistes de l’associació, tallers d’idiomes de les llengües pròpies de l’associació, participació
en col·loquis i recepció d’activistes de molts punts d’Europa i l’Estat.
Aquest any hem tornat a participar en el Panoràmic i hem assistit a formacions del CAB.
Terapèutic ha fet l’acompanyament de les usuàries que tenim a Pachamama, no agafem més sòcies
terapèutiques fins que no acabem aquest any d’analitzar totes les partides de l’associació per la utilització
i transformació en derivats per l’us de les usuàries i usuaris actuals. Estem molt orgulloses del nostre
Grup ja que tenim 13 usuàries dones. A més a més aquest any hem participat , en estudis d’ICEERS, de
Energy Control i hem participat d’esdeveniments del EST de la Federació.
Els dos grups que es van formar l’any passat s’han consolidat, la simbiosi entre gestió interna i ambdós
ha sigut genial. Ara cal que al llarg d’aquest 2016 potenciem les noves quatre comissions. Però en
general quedem molt satisfets.
En general aquest any 2015 ha sigut molt positiu per Pachamama, hem reforçat el nostre model a dintre
de l’associació, hem consolidat l’estructura i poc a poc la participació.
Hi ha companys que marxen del projecte però cap a un futur millor i gent que ve per donar nous aires i
utilitzar la força que tenim per acabar de donar l’empenta en la gestió que ens falta per poder convertirnos en un referent Cannàbic Català.
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INTRODUCCIÓ
Nou9Vilannabis és una associació sense ànim de lucre, a Vilanova del Camí dedicada a l’estudi recerca de
la planta cànnabis sativa.
Aquest any ha sigut un gran any per a l’associació, ja que hi ha hagut un augment en el nombre de nous
socis. Vam acabar el 2014 essent 274 socis i acabem l’any 2015 amb 308, i encara de no haver renovat
34 persones, em deixat a la nostra família 299 socis degustador i 9 terapeutics.
En aquets any hem celebrat una assemblea general amb una assistència de 60 socis, una assemblea
extraordinària amb 56 socis.
La junta directiva s’ha reunit diàriament, per fer un control de les contes, i per intentar tenir un bon
funcionament en el dia a dia de l’associació, com el control d’accés i la valoració de les assembles.
Respecte als nostres objectius tant del canvi del local com algunes de les activitats del projecte, hem de
dir, que no les hem pogut arribar a realitzar.
Pel que respecta a la part d’activisme del moviment associatiu i en defensa d’una regulació tant del
consum com del cultiu compartit de cànnabis o l’auto cultiu personal, aquest any hem participat
activament a la ILP de LA ROSA VERDA.
San Canut 2015
El Dissabte 24 de Gener a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, cultivadors, consumidors i usuaris del
cànnabis es van reunir per celebrar el “ San Canut Barcelona 2015 “.
De la nostra seu van assistir a aquest event 13 socis amb moltes ganes de participar activament i lluitar
per aconseguir els objectius que es plantegen en aquest dia clau.
Novament l’organització de tot l’event va estar a càrrec del moviment Cànnabis Català. Centenars de
persones es van manifestar per la regulació del autoconsum del cànnabis i llibertat pels consumidors.
Es van dur a terme jornades culturals, lúdic-festives i reivindicatives, sota el lema “ Conrear és el teu dret
“
Les activitats van començar amb una taula rodona sobre “cultiu i legalitat”, on els advocats Martí
Cànnaves, Pedro Caldentey i Miguel Torres, vinculats de diferents maneres al moviment Cànnabic. Van
plantejar diverses idees que tenen en comú, temes referents a l’actualitat de l’activisme verd.
Seguidament procedeix a l’arriba Sant Canut a la plaça del Sant Jaume.
Tot seguit va iniciar la lectura del “ Manifest “ que aquest any reivindicava a favor de l’auto cultiu i contra
la llei mordassa. Es per això que molts del assistents portaven la boca tapada com ha símbol.
Aquest any hem estat de sort i el temps ens a acompanyat, els assistens van gaudir de la marxa iniciada
a la Plaça Sant Jaume fins a la Plaça de la Mercè. On van poder participar en la creació d’un mosaic que
va donar llum a una fulla de cànnabis com a acte reivindicatiu.

ASSEMBLEA 13
L’assemblea general convocada a dia 8 de Febrer del 2015, es va celebrar en dues convocatòries una a
les 15,30h i la següent a les 16,15h. Va tindre lloc a la seu de Vilanova del camí, amb una assistència de
60 socis i una duració de 2h i 7 minuts.
Els diferents punts importants dintre d’aquesta assemblea:
-Es decideix a procedir a la modificació de l’article 1 punt C del règim intern, on els assistent van votar
amb el resultat de dos abstencions i la resta a favor de la modificació.
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- Es gestiona i valora la gestió de la quota anual, on es va procedir a fer una votació on el resultat va ser
d’aprovació per unanimitat.
10ª CANNABIS CHAMPIONS CUP 2015
Per tercer any consecutiu vam tindre el plaer de poder col·laborar com a jurats dintre de la 10ª Cànnabis
Champions Cup 2015.
Tots aquells socis que van acudir a la Seu durant la segona quinzena de Febrer, i van voler col·laborar a
l’activitat, van gaudir d’unes bones tardes de fums i fen la valoració d’aquestes mostres tant de Hydro
com de Exterior.
1ª TROBADA GRUP DE DONES CATFAC
El dia 8 de Març de 2015 Dia Internacional de la Dona i com a gran event, es va fer la 1ª trobada de grup
de dones de la Catfac, al qual va haver-hi una assistència de 26 dones de diferents associacions de
Catalunya, de les quals, dues de les presents, secretària i socia nº 6 de la nostra Associació Cannabica
Nou9Vilannabis.També vam poder gaudir de la presència de Neus Fígols i de Clara, com a representant
de Marihuana Televisió .
La trobada es va iniciar a les13.30 a La Sagrera, al MesónFranchesto.
Com a inici es va fer una ronda de presentació de nom i associació corresponent.
Al voltant de les 13,45h Neus Fígols i com a representat de Energy Control, va iniciar la xerrada sobre
“Mujeres y Drogas”, on es va repartir un llibret explicatiu de les diferents situacions de la dona dins del
mon de les drogues.
Finalitzat a les 14,10.
Seguidament comencem el dinar de germanor amb les companyes de les altres associacions. Es tracten
diferents temes de conversa, on totes coincidim en que, cada cop som més el número de dones dins del
moviment cannàbic, i ho celebrem en el nostre dia Internacional de la Dona. Al dinar també ens va
acompanyar Clara, no com a representant de cap Associació, sinó com a representant de Marihuana
Televisión. En aquest canal podem gaudir del reportatge de la celebració d’aquest dia.
https://www.youtube.com/watch?v=6VDgxMYHqPo&feature=youtu.be
Acabant amb moltes propostes per properes trobades vam donar per finalitzat l’esveniment a les 17.15h
de la tarda.
La dona no neix, es planta i es cultiva.
MILLION MARIHUANA MARCH
A dia 2 de maig, en el punt de trobada “HEMP MUSEUM” iniciem els actes de la Million Marihuana March.
La taula de debat ha comptat amb la presència de Gabriel Miró, professor de la Universitat de Barcelona
al “Màster de Criminologia, Política Criminal i Sociologia Jurídica Penal”, és vocal de la Comissió de
Drogues del Col·legi d’Advocats de Barcelona i advocat especialitzat en dret penal. Jaume Xaus, com a
representant de “Som el que cultivem” campanya desenvolupada per les federacions CatFAC i Fedcac, de
cara a les eleccions municipals per traslladar les principals demandes del col·lectiu als alcaldables que es
presenten a Barcelona i a la resta de municipis de Catalunya. Laura Cañadas, responsable de l’àmbit de
salut del Consell de la Joventut de Barcelona, que ha aprofitat per presentar la Campanya que des de el
grup de treball de drogues començaran aquest 2015, i el Doctor García de Palau, Llicenciat en medicina i
cirurgia que explicarà l’interès per l’ús terapèutic del cànnabis que es remunta als anys 90 quan va
començar a llegir estudis i treballs sobre el tema. En els últims 20 anys s’ha dedicat a recopilar
informació d’estudis científics sobre el cànnabis. Actualment és Responsable de Kalapa Clínic.
La jornada ha continuat a la Plaça de la Mercè, on Oriol Casals, portaveu de la ILP la Rosa Verda, ha
donat lectura al Manifest centrat en recordar que és molt important la participació de la societat civil en la
construcció i desenvolupament d’una política de drogues que ens representi a tots i totes, i tingui en
compte les persones usuàries com a eix principal de les mateixes. El mur de la prohibició ha fracassat, i
ara cal treballar amb un nou enfocament del consum de drogues.
Finalitzant l’acte al voltant de les 20h.
ASSEMBLEA 14
L’assemblea extraordinària convocada a dia 10 de Maig del 2015, es va celebrar en dues convocatòries
una a les 15,30h i la següent a les 16,15h. Va tindre lloc a una nova adreça, al carrer del Teixidors de
Vilanova del camí, amb una assistència de 56 socis i una duració de 1h i 19 minuts.
Els diferents punts importants dintre d’aquesta assemblea:

24

Informant als socis assistents de una nova oferta de lloguer per la seu social, on ens
trobàvem. Es va llegir el contracte del antic arrendatari, on vam comparar el cost del antic
contracte i la nova Oferta que em aconseguit desprès de dies de negociacions.
Aquest espai gaudeix de totes les condicions necessàries per demanar les llicencies que necessitem,
estan apartats de la població, dintre del polígon industrial del nostre municipi. Es va procedir a la votació
per realitzar el canvi de direcció de la seu social, al carrer dels Teixidors número 43, obtenint la majoria
absoluta de tots els socis assistents.
-

-

El president explica als socis l’ importància i el significat d’una ILP, ja que, 4 dels nostres
socis participen com a fedataris dintre de la ILP promoguda i iniciada amb el nom de la
RosaVerda, ja que aquesta iniciativa va néixer el dia de sant Jordi.

-

La secretaria, es presenta com la representant del grup de dones a Nou9Vilannabis,
promovent a les noies presents a que participar activament dintre del moviment

PRIMER ASSEMBLEA GENERAL CATFAC-FEDCAC
El dia 19 de Maig vam tindre el plaer de poder assistir a la primera Assemblea General entre totes les
associacions federades a les dues federacions cannàbiques de Catalunya, CATFAC i FEDCAC. Per
compartir l’estratègia d’acció a Barcelona i implicar-nos, tots i totes, en el camí d’una regulació
responsable del cànnabis bassada en els drets de les persones usuàries i la convivència a la ciutat.
L'assemblea estableix la reunió per la ILP el divendres 22 de maig 2015 a les 10h.
S'estableixen 4 grups de treball.
1) Grup 1 incidència política.
2) Grup 2 Esmenes.
3) Grup 3 Accions de tancaments.
4) Grup 4 continuïtat plataforma som el que cultivem.
1) Es planteja crear una imatge per mobilitzar el vot del sector cannàbic, el grup de treball proposa
diferents eslògans.
2) Per unanimitat l'assemblea vota a favor de concertar una reunió entre advocats i els equips
tècnics de les dues federacions per tractar de convertir els criteris consensuats entre ambdues
federacions en al·legacions.Per dificultar els tràmits administratius a l'Ajuntament s'acorda, que si
les associacions fan al·legacions individuals, s'entreguin totes el mateix dia.
3) La creació d'un grup de WhatsApp entre els equips tècnics de les dues federacions per tal de
garantir que la informació és ràpida i fluida.
4) Es proposa la creació d'un grup-comissió. Equip que estigui preparat per si l'escenari polític
canvia després de les eleccions del dia 24 i que en cas que sigui necessari coordini la resta
d'associacions en les accions que es considerin oportunes.
Aquesta reunió conjunta va assentar les bases d’un camí de lluita,més units que mai per defensar els
nostres drets.
TROBADES DE LA ROSA VERDA
El passat divendres 22 de maig, varem celebrar la primera trobada de La Rossa Verda, ens vam reunir a
les 10,30h a Torre Jussana amb representants de diverses associacions cannàbiques, de les dues
federacions FedCAC i CatFAC, de l'equip de coordinació de La Rosa Verda i ciutadans particulars, per
parlar sobre l'estat de la ILP La Rosa Verda. Va ser una trobada força interessant, on es van aclarir molts
dubtes, es va analitzar la sensibilitat dels diversos partits envers la regulació, poques hores abans de les
eleccions municipals, es van comentar les possibles vies de finançament de la ILP i el calendari d'accions
pels propers mesos, que actualment està encara en fase de pre-campanya, cerca de finançament i
inscripció de fedataris.
Finalitzant la jornada a les 12,00h.
El 8 i 9 de Juny ens vam reunir a les portes del Parlament de Barcelona, totes aquelles persones que
volien participar com a fedatari en la ILP de La Rossa Verda. On la plataforma ens va obsequiar amb una
llavor i una samarreta amb d’insígnia d’aquesta.
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Tot seguit vam entrar al Parlament on ens esperava la comissió de Salud del Parlament de Catalunya. On
ens varen cridar un a un pel nostre nom i cognoms per a signar i constar com ha fedataris.
En el transcurs de la setmana ens van facilitar el plecs per així anar recollint les signatures.
II COPA FUTBOL MIX CATFAC
El dissabte 27 de Juny es va celebrar a Esplugues del Llobregat el Segon torneig de futbol de la CatFAC.
Aquest any són vuit les associacions Cannàbiques que han participat en la trobada.
La jornada va començar ben d'hora al matí per configurar la graella de Classificació que va dibuixar els
que disputarien les semifinals i l'esperada final del Torneig.
El matí avançava iel torneig va resultar molt igualat, la graella classificatòria avançava donat els noms
dels equips que arribarien a jugar la semifinal i la final.
Donant com a resultat definitiu la tercera posició per CannaMitch, segona posició Nou9vilannabis i a com
a primer classificat del torneig RDM.
Després de l’entrega de premis, els participants van recuperar forcés amb un magnifica Paelleta que va
permetre disfrutar d'un descans i gaudir d’un dinar de germanor que va servir per fer un repàs a les
jugades succeïdes durant el mati, i acordar que ho hem de tornar a repetir.
2ª TROBADA DE DONES DE CATFAC.
Les dones de la CatFAC es troben per debatre sobre els conflictes al Sud relacionats amb les drogues i la
situació de les dones en aquests en la segona trobada de dones cannàbiques.
El passat dia 14 de juny va tenir lloc la segona trobada de dones de la CatFAC.
En aquesta ocasió es va celebrar a la platja, aprofitant la bona temperatura d’aquest mes, i vam comptar
amb la col·laboració de Constanza Sánchez, Coordinadora de Dret, Política i Drets Humans de la Fundació
ICEERS.
La jornada va començar tot dinant, per crear un espai de presentació i confiança entre totes les
participants del grup. Després, tot fent una rotllana a la platja, vam centrar-nos en el debat introduït i
guiat de la mà de la Constanza.
“Mujeres, mercados de drogas y violencia en América Latina.
La mujer como objeto y como sujeto de las políticas de drogas”
El debat va ser molt interessant ja què va centrar part de l'interès en el paper que les dones podem
desenvolupar des de les nostres associacions fins a la societat en general per poder canviar aquesta
situació.
Estem molt contentes d’haver pogut realitzar la segona trobada i estem amb molta il·lusió per començar
a preparar la tercera prevista pel mes de setembre.
Esperem que a la següent s’apuntin encara més dones!!!!!
Per cridar ben fort que estem aquí i ens volem fer veure!!!!!!
FESTA CATFAC “ RES PROHIBIT”
Sota el lema “Res Prohibit” la CatFac organitzava aquest dissabte, dia de juliol, la festa que ha tancat la
primera copa cannàbica de la federació buscant una nit de reivinicació i festa per tancar amb la intesitat
que es mereix aquest curs polític.
Ja era hora de premiar amb un reconeixement al treball i l’esforç dels conreadors i conreadores que dia a
dia busquen l’excel·lència de les millors flors per a totes les persones sòcies.
Una copa que ha estat molt disputada justament per la gran qualitat de les mostres presentades.
La copa ha comptat amb un jurat de luxe i experimentat formatper Energy Control, Soft Secret, Fundació
Alquímia i les persones sòcies de les associacions participants, afegint a la classificació final un valor
afegit popular i molt representatiu.
Tot va culminar a les deu quant la música es va retirar per donar pas a Marc Batalla i Clara de Marihuana
Televisió presentadors dels lliurament dels premis i el reconeixement als protagonistes de la festa.
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Nou9Vilannabis va estar 3r classificat amb la varietat de Blue Berry.
III Trobada de Dones de la CatFAC.

El passat 18 d’octubre va tenir lloc la tercera Trobada de Dones de la Catfac, a l’Associació de la Pota
Verda

La representat del grup de dones de Nou9vilannabis no va poder assistir a aquest acte, però si va anar la
socia nº 47, la qual ens ha traslladat, que va gaudir una estància emocionant, dinàmica i divertida. On
ens aconsella a totes les sòcies a l’assistència de la pròxima trobada.

LA DONA NO NEIX, ES PLANTA I ES CULTIVA!!
REC012 LA ROSA VERDA
Els dies 5, 6, 7 i 8 els fedataris de les Associacions Nou9vilannabis, AccióCannabica i la CatFAC, vam
montar un estant de la Rosa Verda, al centre d’Igualada, aprofitat la celebració de l’acte del REC012.
Desprès d’organitzar-nos per grups de feina i d’horaris, vam començar amb la recerca de les signatures.
Després dels 4 dies intensos de moviment vam sortir amb un resultat de 800 signatures, tot un èxit.
En primera instancia dir que a sigut un plaer el poder gaudir de companys que viuen i traslladen
moviment cànnabic amb aquest somriure i constància.

el
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CannaMitch
1.

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

1.1 OBJETIVOS “FINANZAS”
1.1.1 NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOCAL DE CULTIVO
En el mes de marzo de 2014 alquilamos nuestro segundo local de cultivo, de ahora en adelante
denominado CMA-2.
El CMA-2 nos permite la ampliación necesaria para cumplir la previsión y la puesta en marcha de una
nueva sala de madres. Es un local amplio y funcional y todo va perfecto hasta hasta el tercer mes. Nos
encontramos por primera vez la puerta forzada, este hecho se da repetidas veces durante el año 2014.
Se refuerzan las 3 puertas que dan acceso al CMA-2 y mejoramos la alarma, conseguimos que no
accedan al interior pero el acoso no cesa, a finales de 2014 decimos empezar a buscar nuevas
infraestructuras que nos permitan llevar a cabo el CMA-2 de manera segura.
La búsqueda del CMA-2 seguro no ha sido nada fácil , después de meses sin éxito, en Julio de 2015
encontramos el local idóneo.
En agosto de 2015 se firma el primer contrato de reserva, falta documentación del arquitecto para poder
arrendar de inmediato, a día de hoy 24 de noviembre seguimos esperando la entrada al nuevo local CMA2, nuestro principal objetivo no esta asumido pero lo estará brevemente. Con un CMA-2 terminado y en
marcha.
1.1.2 CAMBIO DOMICILIO DE LA SEDE SOCIAL
Uno de los objetivos que nos marcamos para el 2015 era el cambio de local de la sede social, el motivo
principal es que nuestro emplazamiento está a menos de 70 m del colegio Sant Gabriel de Ripollet. No
hemos cumplido el objetivo por varias razones:
1-Disponemos de la aprobación vecinal
2-Contamos con la aprobación del colegio
3-Tenemos licencia de Actividades desde el año 2013 de CSCS
4- Hay moratoria del ayuntamiento de Ripollet que no
permite la apertura de nuevas asociaciones cannabicas.
Aún que seguimos con la intención de cambiar el domicilio de la sede social pero por ahora no es un
objetivo que nos marquemos como prioritario, hay muchos otros proyectos que sin duda serán más
posibles de realizar.
1.1.3 CONTRATOS LABORALES, ALTAS REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Uno de los principales objetivos para el año 2015 era tener a todos los trabajadores con contrato laboral,
en el proyecto definimos dar de alta en el régimen de la seguridad social a estos 3 trabajadores en el
primer trimestre del año.
Febrero: Alta régimen General de la Seguridad social a la trabajadora Elisabeth Notario Duarte, con un
contrato de Auxiliar Administrativa por un salario neto de 693,44€
Marzo: Alta régimen General de la Seguridad Social para el trabador Alejandro David Tudela Martínez, con
un contrato de Asistente de Servicios por un salario neto de 670,04€

28

Julio: Alta régimen General de la Seguridad social para Marcos Tudela Martínez, con un contrato de
Personal de Mantenimiento por un salario neto de 693,52€
Cabe destacar que los contratos laborales estaban previstos desde el principio de la actividad, pero a sido
un objetivo prioritario también sin duda por la entrada en vigor de la modificación de la ley de
asociaciones, donde se especifica que todos los trabajadores deberán tener contratos laborales o en
diferente caso de voluntariado.
La valoración de los objetivos de finanzas marcados para el 2015 es buena y positiva, de las tres
principales propuestas hemos asumido dos y la tercera será asumida entre Diciembre de 2015 y Enero de
2016.
1.2

GRUPOS

1.2.1

NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS PARA LOS GRUPOS DE LA FEDERACIÓN

Convocamos una asamblea extraordinaria el 22 de marzo con 1 único punto como orden del día:
Explicación de los diferentes grupos que integran la federación, para el nombramiento de los delegados
que aporten el perfil y las ganas de liderar estos proyectos.
Finalmente dos socios se ofrecen para formar parte de alguno de los grupos, estos son:
Silvia Albiñana Cardona; Terapeuta y monitora de yoga, como delegada del grupo terapéutico
Jesús García; Abogado colegiado. Como delegado del grupo de Representación y Comunicación.
1.2.2

FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LOS NUEVOS DELEGADOS DE GRUPO

Grupo Terapéutico:
Datos básicos:
Numero de personas que integran el grupo: 4
Número de reuniones realizadas al año: 12
Número de reuniones con organizaciones o personas externas durante el año: 4
Número de proyectos iniciados y finalizados: 3
Número de proyectos iniciados sin acabar: 1
Empezamos la formación de Silvia Albiñana en el mes de Junio, que constó de:
-Dos asambleas terapéuticas de Cat-Fac con acompañamiento de la anterior delegada de grupo
terapéutico.
-Información y documentación prevención de riesgos.
-Información y documentación de los beneficios del cannabis en enfermedades reconocidas por la IACM
-Traspaso de documentación de usuarios terapéuticos de CannaMitch.
-Invitación y acompañamiento al estreno del documental “The Scientist” en RDM gracias a Fundación
CANNA.
-Formación y asesoramiento guiado por Albert Estrada (Doctor de RDM) y Toni Levi (Fundador de RDM).
Grupo Comunicación y Representación:
Datos básicos:

29

Numero de personas que integran el grupo: 3
Número de reuniones realizadas al año: 48
Número de reuniones con organizaciones o personas externas durante el año: 3
Número de proyectos iniciados y finalizados: 1
Número de proyectos iniciados sin acabar: 1
Empezamos la formación de Jesús García en el mes de Mayo, esta constó de:
-Información y traspaso de documentación de las Sentencias de Interés.
-Documentos e información de interés relacionada con la investigación del Cannabis.
-Visita con acompañamiento de la Secretaria al técnico de actividades del ayuntamiento.
-Acompañamiento en la creación de la Memoria Razonada para el Ayuntamiento de Ripollet.
-Invitación y acompañamiento a la Jornada en ICAB sobre la regulación del cannabis en Barcelona.
-Invitación y acompañamiento al WorkShop “Protocols de Seguretat en la producció i distribució dels
productes de Cànnabis” organizado por la Fundación CANNA.
1.2.3

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES GRUPO DE COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

-Objetivo - INCIDENCIA POLÍTICA MUNICIPAL
Primero realizamos un trabajo de investigación a nivel municipal para saber con que persona/cargo nos
debemos poner en contacto para presentar nuestras propuestas y actividades.
El día 7 de abril tenemos la primera reunión con Pau Condal Ros, técnico de actividades del Ayuntamiento
de Ripollet, en esta primera visita tratamos temas tan básicos como el número de asociaciones en el
municipio, el número y tipo de licencias que a otorgado el propio ayuntamiento o la posición del propio
gobierno actual en cuanto a las asociaciones cannabicas se refiere.
El 14 de abril nos reunimos por segunda vez con Pau Condal, le informamos de nuestro proyecto básico
-La Creación de la Comisión que regulará la actividad de las asociaciones Cannabicas en el municipio de
Ripollet durante el tiempo que dure la moratoria.
Nuestra propuesta de formar parte de la comisión aún sin definir es aceptada con mucho interés por
parte del actual gobierno, incluso piden colaboración a nivel federativo. La reunión es muy amena y todo
el grupo de representación sale con muy buenas sensaciones de esta segundo encuentro.
El proceso está en marcha pero durante este año hay elecciones que pueden cambiar todo el panorama
Cannabico que conocemos hasta ahora. Acordamos ser prudentes y tener paciencia.
El día 28 de abril, nos reunimos con Pau Contal por última vez, hacemos entrega de “La Memoria
Razonada” (véase anexo 1) memoria demandada por el ayuntamiento con las explicaciones detalladas de
extracciones de humos.
En el mes de Junio de 2015 hay un cambio de gobierno, Compromís per Ripollet gana las elecciones con
nueve concejales, de los cuales 2 son colegas y simpatizantes de CannaMitch.
Está previsto formar la comisión para la regulación de los clubs en Ripollet cuando el gobierno de
Compromís esté consolidado y organizado en cuanto a los aspectos del anterior gobierno se refiere.
-Objetivo –FEDETARIOS PARA LA ILP #LAROSAVERDA
Uno de los objetivos más importantes para el grupo de Representación y Comunicación era conseguir los
máximos fedatarios comprometidos para la recogida de firmas de la ILP #LAROSAVERDA
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En asamblea extraordinaria explicamos la importancia de está ILP admitida a tramite por el parlamento
catalán, conseguimos a cinco fedatarios que juran el cargo y recogen sus pliegos en el Parlament de
Catalunya. Los fedatarios de CannaMitch para la ILP son:
- Silivia Albiñana Cardona
-Jose Luis Pradillo Quintanar
-Patrick Ballut Ruiz
-Alejandro David Tudela Martínez
-Elisbeth Notario Duarte
A día 26 de Noviembre los 5 fedatarios han conseguido un total de 300 firmas.
-Objetivo –REPRESENTACIÓN ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICIÓN
Como ya hacíamos anteriormente nos mostramos participativos y trasparentes ante los medios de
comunicación, cabe destacar que este año no ha sido tan intenso como el anterior, las actividades
cannabicas están cada vez más normalizadas y es la federación la que se encarga de cubrir la
representación a nivel autonómico.
Consideramos que nuestro equipo de representación integrado por el presidente, la secretaria y abogado
colaborador es muy útil y da buenos resultados por su disponibilidad y compromiso en los eventos y
actos que se les requiere.
1.2.4

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES GRUPO TERÁPEUTICO

-Objetivo –REFUERZO Y SOPORTE DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS ASOCIADOS AL CANNABIS.
Este año hemos incrementado los talleres y charlas en materia de prevención de riesgos gracias a Silvia
Albiñana (delegada de Grupo terapéutico).
-14/04/15 Charla de los principales riesgos asociados al cannabis.
Lugar: Sede Social
Asistencia: 10 personas.
Resumen: Actividad que consiste en abordar los riesgos mas comunes asociados al consumo de cannabis
tipo: Cannabis y tabaco, cannabis y depresión, cannabis y embarazo, cannabis combinado con fármacos…
-17/07/15 Taller de Pensament Positiu
Lugar: Sede Social
Asistencia: 6 personas.
Resumen: Charla en materia de crecimiento personal y Trabajo de autoestima, donde nos recuerdan la
Importancia de tener pensamientos positivos, nos enseñan a motivarnos a querernos y aceptarnos día a
día.
-21/09/15 Beneficios del Cannabis en enfermedades reconocidas por la IACM
Lugar: Sede Social
Asistencia: 9 personas.
Resumen: Charla para hacer conocedores a los socios de todas las enfermedades
reconocidas por la IACM que pueden ser tratadas con cannabis como medicamento.
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-7/10/15 2ª Charla de los principales riesgos asociados al cannabis y recomendaciones de estimulantes
naturales para sobrellevar una “sobredosis” de THC.
Lugar: Sede Social
Asistencia: 10 personas.
Resumen: Actividad que consiste en abordar los riesgos mas comunes asociados al consumo de cannabis
tipo: Cannabis y tabaco, cannabis y depresión, cannabis y embarazo, cannabis combinado con fármacos.
Recomendaciones de estimulantes naturales como los piñones, el zumo de limón y las respiraciones
lentas y profundas.
-Objetivo –NUEVO PROYECTO PARA USUARIOS TERAPÉUTICOS.
En el proyecto del año nos marcamos como objetivo prioritario la modificación del servicio terapéutico de
CannaMitch . Gracias a la colaboración de RDM hoy podemos asegurar que nuestro proyecto terapéutico
es mucho más ambicioso y a mejorado en muchos aspectos como:
-Los usuarios disponen de una terapeuta de acompañamiento durante todo el tratamiento
-Pueden elegir si quieren visitarse con el Dr. Joan Parés, con Albert Estrada, o con ambos.
- Disponen de sala terapéutica privada en nuestra sede para las primeras tomas de derivados o flores
acompañados de un Auxiliar de Enfermería.
-Diferentes derivados todos analizados por Fundación Canna, y con continuidad de existencias.
OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS
25/02/15 Charla de Asesoramiento Jurídico
Lugar: Sede Social
Asisencia: 20 personas
Resumen: Charla informativa a cargo del Letrado Jesús García sobre los
cambios de legislación actual, y explicación sencilla e interpretación de la
nueva LEY MORDAZA.
15/06/15 Cata popular jurado Cannabis Champion Cup Málaga
Lugar: Sede Social
Asistencia: 30 personas
Resumen: Como ya viene siendo una tradición, en CannaMitch, cada vez que somos seleccionados como
jurado para una Cannabis Champion Cup hacemos una cata popular. Pueden apuntarse todos los socios
que quieran en el plazo de una semana, elegimos un día y se forman grupos de 5 personas que serán los
que integran cada mesa de jurado. Posteriormente repartimos las muestras a catar y puntuar por cada
grupo.
Sin duda es una actividad en la que participan muchos socios, por eso este año hemos aprovechado la
ocasión para estrechar lazos y desayunar y comer todos juntos. Un éxito.
19/01/15 San Canuto 2015
Lugar: Barcelona centro
Asistentes:6
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Resumen: Como cada año participamos activamente en esta manifestación de San Canuto, animamos a
todos los socios a reivindicar de manera pacifica y festiva nuestros derechos, enfocado siempre como una
homenaje a nuestra planta amiga.
13-14-15/03/15 Spannabis 2015
Lugar: Cornellá
Asistentes: 5
Resumen: Un año más acudimos a Spannabis todo el grupo de Representación y Comunicación, lugar
idóneo para relacionarse con gente del gremio, encontrar nuevos productos y escuchar las ponencias de
los doctores y juristas más destacados del momento.
junio 2015 Primer torneo futbol Cat-FAC
1r Trimeste 2015 Campaña #SomUsuaris
Lugar: Sede Social
Participantes: 80
Resumen: Casi todos los socios activos han querido participar en la campaña #SomUsuaris, para
concienciar a la sociedad de que aparte de consumidores y usuarios de cannabis, también somos
abogados, peluqueros, panaderos, ingenieros, madres, padres, hijos, y abuelos…
Para qué esta actividad tuviera mayor repercusión, montamos un plató fijo en una sala de la sede que a
estado activo 3 meses. Transcurrido este tiempo enviamos todas las imágenes a comunicación de CATFAC, 3 meses después del envío de las imágenes recibimos el montaje fotográfico de cada uno de
nuestros socios, y empezamos la difusión.
25/05/15 Taller de vaporizaciones
Lugar: Sede Social
Asistentes: 10 personas
Resumen: Actividad a cargo del socio nº5 Patrick Ballut Ruiz. Explicación de los beneficios de la
vaporización e información de los diferentes tipos de vaporizadores del mercado.
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Green house club Manresa
ÍNDICE

1. Introducción
2. Fundamento Legal
3. Descripción Año 2015
4. Proyecto y Actividades que realiza Green House Club Manresa
4.1Cultivo Compartido
4.2. Labor Social / Sala Terapéutica
4.3. Prevención de Riesgos
4.4. Cobertura Legal
4.5. Sede Social
4.6. Actividades Lúdico/Festivas
4.7. Talleres/Charlas
4.8. Colaboradores Spannabis como FAC/ENCOD
1.INTRODUCCIÓN
Green House Club es una asociación sin ánimo de lucro que se creo, con la ayuda de muchos amigos, en
el 2012 por Ricardo de la Rocha y Sebastián Gañan, que motivados decidieron cultivar su propio
cannabis. Actualmente no generamos una lista de espera para socios lúdicos, cada 12 meses hacemos la
previsión de cultivo y en función de los números abrimos plazas. Los socios con condición terapéutica,en
posesión de informes oficiales validos y previa visita con nuestros doctores tienen siempre plaza sin
necesidad de un aval.
Estamos federados en CATFAC, Federación de Asociaciones Cannàbicas de Catalunya.
2.FUNDAMENTO LEGAL
Green House Club se adhiere a funcionar respetando las normas básicas para cumplir la ley, bajó la
directriz de las normas propuestas desde la CATFAC, y cumplir estrictamente:
-Producir en un lugar privado para un circuito cerrado.
-Destinada únicamente a usuarios mayores de edad y ya consumidores anteriormente de cannabis o bien
con necesidades medicinales.
-No existencia de ánimo de lucro.
-Estar inscritos como asociación sin ánimo de lucro.
-Demostrar actividad asociativa y democrática.
-Distribuir un máximo de 90grs por persona al mes.
-Producir el cannabis bajo demanda.
3.DESCRIPCIÓN DEL AÑO 2015
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En el 2015 se han realizado cambios de Junta Directiva de la asociación:
Actualmente la Junta Directiva esta compuesta por los siguientes miembros:
presidente: ricardo R,A
secretario: jose antonio G.P
tesorero: jordi M.A
En el año 2015 se han realizado 16 asambleas en la asociación.
4.proyectos y actividades que realiza green house club
4.1 Cultivo Compartido
Llevamos a cabo cultivos de exterior de pequeña envergadura para realizar una selección de genéticas y
estudios sobre la planta de cannabis, gracias a esto disponemos de plantas seleccionadas de gran
calidad.
Por motivos, ecológicos ,económicos, de producción y calidad, preferimos que los cultivos se realicen en
exterior. A dia de hoy seguimos sin cumplir con la demanda de nuestros socios por causas ajenas a
nosotros y nos vemos obligados a recurrir al mercado negro en varias ocasiones.
El año 2015 la asociación aposto por un cultivo de exterior llevado a cabo por socios de la asociación,
dejando asi de trabajar con cultivadores externos. Lo mas adecuado para el mantenimiento de la
asociación.
4.2 Labor Social/Sala Terapéutica
Disponemos de una sala terapéutica totalmente adaptada para el doctor y los socios terapéuticos.
Para admitir nuevos socios terapéuticos es indispensable una entrevista con nuestro doctor, el cual
verifica los datos patológicos y se completa con una encuesta para determinar si aquella persona puede
ser considerada como socio terapéutico.
Encaso afirmativo, el socio debe renovar cada año la condición de socio realizando de nuevo una
entrevista con el doctor para valorar de nuevo su patología.
Finalmente formalizaran su adeshion a los estatutos de la asociación.
Tenemos distribuidospor el local folletos y flyers de prevención de riesgos a cerca del consumo.
4.3 Prevencion de riesgos
En nuestros cultivos todos los materiales son organicos,proporcionando un producto final de calidad y
natural.
Disponemos de folletos informativos de Energy Control y de la Generalitat de Catalunya de Cannabis y de
otros tipos de Drogas que los socios pueden encontrar fuera de la asociación.
Acatando la ley antitabaco solo se dispone en el local de una sola “Sala Ludica” como única zona para
fumar. Únicamente para socios,fuera de la zona de los trabajadores.
4.4 Cobertura Legal
Green House Club asesora a sus socios ante multas por tenencia en la via publica y el consumo de
misma.
También prestamos asesoría sobre cuestiones legales relazionadas con el autocultivo.
4.5 Sede Social
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En el 2015 hemos realizado los siguiente cambios en Green House Club:
-Instalacion de taquillas blindadas procedentes de la antigua Caixa de Manresa para socios totalmente
gratuita.
-Contratacion de Fibra Optica 300megas para el local.
-Sorteo de Panera + Viaje a la toscana para la lumineta de Navidad.
-Compra de una Peugeot Partner para transportes de la asociación.
-Instalacion de servicio de maquina de agua fresca (AQUASERVICE) totalmente gratuita.
4.6 Actividades Ludico/Festivas
Se han realizado las siguientes actividades durante el 2015:
- Comida pollo a l’ast en la sede.
- Taller de galletas.
- Taller de Tchi-Kong
- Taller atrapasueños.
- Comida entre asociaciones del Bages,con Surya Asociacio,Asociació 4,20 St.Joan Vilatorrada y Green
House Club.
- Punto de Informacion de prevención de riesgos y prevención de consumo de drogas en la Festa Major
Alternativa de Manresa.
- Colaboración en el Stand de CatFac en la Feria de Cannabis SPANNABIS de Barcelona.
- Torneo de Dardos.
- Torneo de Billar.
- Torneo Fifa 16 PlayStation4.
- Torneo de Poker.
4.7 Talleres / Charlas
Green House a realizado los siguiente talleres:
- Tchi-Kong,relajación del cuerpo y la mente.
- Talleres de cocina cannabica.
- Talleres atrapasueños.
4.8 Colaboradores spannabis como FACENCOD
En representación de CatFac participemos junto con otras asociación en el Stand de Spannabis.
Se daba información a los asistentes sobre drogas,consumo,asociaciones,medidas legales,….
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CTCC 2015
DURANTE EL AÑO 2015
se redujo el numero de socios, SIENDO A finales de año 89 socios. De los
cuales 77 son degustadores . No tenemos socios terapéuticos. La producción del 2014 fue de 17,400 gr
de cannabis. La producción de ese año debido a las malas condiciones atmosféricas no ha satisfecho las
cosecha esperada
Es lo que se ha consumido este año 2015 entre febrero y noviembre.1393 cuotas
La producción de este año aproximadamente ha sido la esperada de 27,5 kg que permitirá el
abastecimiento hasta noviembre del 2016
La labor principal como Prevención de Riesgos que realiza el CTcc, es asegurar al cultivo compartido de
los socios, que éste es abonado con todos los productos orgánicos, sin aditivos, proporcionando un
producto final de calidad.
Se reparte información veraz e independiente sobre el consumo de drogas y sus consecuencias ya sean
físicas, legales o sociales.
Durante el 2015 se han ido mejorando las comodidades del local social, se ha obtenido visto bueno del
ayuntamiento para la actividad realizada y se ha protegido el local social para evitar robos
Se han comprado dos invernaderos para el cultivo de exterior
Se ha participado en 4 eventos cannabicos de cata de las muestras participantes en diferentes copas.
Como proyecto para el próximo año es la protección del campo de cultivo
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AECGAR
1.

Objectiu General:

-Ha estat aconseguir la llicència d’activitat associativa al Municipi d’Olot.
-Perquè volem estar al màxim de correctes administrativament al Municipi.
-Contracte arquitecte per estudi i projecte. Contacte amb urbanisme i SIGMA (consorci de medi ambient i
salut publica de la garrotxa)
Comentari: No s’ha aconseguit malgrat els esforços.
2.

Objectiu General...

-Obtenir un peritatge correcte dels cultius
-Es va fer venir pèrit i es va fer el procés del quadern de camp i visita.
-Si. Amb alguns problemes com haver de reduir cicles de cultiu i llençar molta part de la producció
d’exterior.
3.

Objectiu General

-Aconseguir substituir el vice-president per una altre persona que es pogués implicar més.
-Vam fer procés de presentació de candidats i votacions durant la primavera deixant temps per
presentar-se qui volgués.
-No degut a que el compromís va ser puntual en algun moment però ara tornem a estar amb un
vicepresident poc implicat.
4.

Objectiu Secundari

-Fer obres al local i obtenir un lloc còmode i correcte per estar definitivament.
-Les activitats principals era motivar socis a col·laborar en el que es pogués fins al punt de necessitar
arquitecte i obres fortes. Al ser derivat del objectiu primari i no poder seguir aquest objectiu també va
quedar parat
5.

Objectiu Secundari

-Aconseguir estabilitat dels consums dels socis i de les finances
-Es va aconseguir aquest objectiu a mitges ja que vam decidir, que és el que entem que podem fer
legalment, trobar-nos en assemblea cada divendres i els socis fan les retirades de la seva part de cultiu.
-A mitges ja que ara no veiem clar seguir ja que hem d’estar un any fora de Olot i potser ho posem tot en
hivernació i esperem aquest any.
Explica el perquè d'aquest objectiu
Explica quines activitats vas planificar per aconseguir-lo
Valora si l'has aconseguit o no, perquè, si les activitats t'han resultat útil
Afegeix una foto de les principals activitats i descriu perquè aquestes et permeten explicar l'objectiu.
Valoració 2015
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Vam acabar el 2014 que havíem de marxar del anterior local degut a normatives noves de urbanisme.
Però tenim previst algun contratemps en el primer local que ho intentéssim, i vam saltar al local actual,
que de fet és el que volem des del principi, però just quant teníem tot apunt i els diners per poder
començar a encarar les obres i entre mig dels contactes arquitecte nostre vs ajuntament quant ens
truquen i ens avisen que fan una moratòria d’un any.
A partir d’aquí podem pensar que sí que volen fer una normativa, però creiem que només és que no
volen problemes ni feina i per tant van fotent cosses endavant a tot, això igual. Però el cas és que amb
una mà et donen “vidilla” mentre amb l’altre preparen la “punyalada”.
Afrontament del 2016
Doncs el més probable és que mantinguem la associació però reduïm la activitat i els serveis al mínim
possible fins a passar l’any vinent. Ja que provar de anar a un poble del cantó ens trobarem amb el
mateix que aquí a Olot, perquè senzillament des de la capital de la comarca els manaran als pobles petits
de qué han de fer com ells i treure’s les puces de sobre.
GRUPS
Dades bàsiques:
Bàsicament tenim 2 grups.
El de cultius i el de gestió . Tots dos amb el president i el secretari com a únics voluntaris.
Objectius i Activitats
Explica els tres grans objectius que el Grup es va marcar per aquest any.
1. Objectiu General....
-Aconseguir mes implicació dels socis i que es facin grups per totes les feines.
-Es van fer taller de ice-o-lator on la gent s’emportava el que feia, dissabte al mati de obres i arreglar
jardinet i local, taller de reducció de riscos i vaporizer. Poker divendres vespre i varis jocs i concursos de
jocs, escacs i jocs de taula.
Valoració Grups 2015:
Aquesta tècnica de fer grups de treball només és viable entre persones joves que no tenen feina ni
responsabilitats i poder deixar moltes hores a ajudar l’Associació, o entre associacions molt grans en qué
sempre hi ha algú desvagat. Però en un model de associacions petites de consumidors no hi cap una
tipus de gestió tant complexa ja que la organització pròpia de la varietat de feines i coordinació ja supera
de molt les pròpies capacitats de una organització on esta format de gent treballadora. Pertant tots els
grups es dividien en dos, el cultivador amb la seva feina de cultivar i jo amb tot lo altre.
Afrontament grups 2016:Només farem 1 grup de pressió política a Olot. Tot lo altre quedarà parat fins
passat un any.
Finalment: El dia 18 i el dia 28 farem dues assemblees decisives per saber la realitat del nostre futur com
a AECG.
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Surya
1.

Obrir la seu social de l’associació

1.1

Obres i obertura de la seu social

Hem llogat un local i l’hem adaptat d’acord a la normativa vigent (accessibilitat, mediambiental...)
També hem rebut la llicència d’activitats.
Valoració: objectiu assolit
2.

Gestió correcta dels registres i aplicació del codi de bones pràctiques

Explica el perquè d'aquest objectiu
2.1 Obertura d’un comte bancari per a la instauració del pagament telemàtic
-Les quotes de l’associació es paguen 100% per via telemàtica
Valoració: objectiu assolit
2.2 Grups Catfac: S’ha treballat activament en els grups de comunicació, terapèutic i cultius.
Valoració:objectiu assolit
2.3Peritatge Agricola
Valoració :objectiu no assolit
3.

Dinamitzar les relacions públiques de l’associació

3.1Establir espais de participacio i col.laboració amb la resta d’associacions cannàbiques i amb la CatFAC
S’ha participat activament en les activitats de la federació (assemblees, grups de treball, rosa verda,
prevenció de riscos...)
Valoració: objectiu assolit
3.1.2 Promoure el bon veïnatge
S’ha aconseguit una bona relació i acceptació de la seu social per part dels veïns
Valoració:objectiu assolit
3.1.3 continuar amb la relació cordial amb l’ajuntament
S’ha continuat traballant amb l’ajuntament per mantenir una relació cordial que faciliti la tasca politica,
Valoració : objectiu assolit
3.1.4 Establir relacions amb els mitjans de comunicació locals
Hem centrat els esforços en altres arees que hem cregut que eren mes prioritàries
Valoració: objectiu no assolit
3.2 Establir canals ràpids de comunicació
3.2.1 xarxes socials
Potenciar l’us del twitter i facebook
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Valoració: objectiu no assolit
3.2.2 Actes i comunicacions
S’ha fet una molt bona feina a l’hora de comunicar als socis activitats i assemblees
Valoració: objectiu assolit
4.

Formació

4.1 participar i promoure la participacióla mobilització i assistència a events del món cannàbic
Activisme cannàbic: Rosa Verda, Dolça Revolució, donacions al grup terapèutic. Participació estudis iceers
Valoració:objectiu assolit
4.2 informar sobre cànnabis terapèutic
Info cannàbis terapèutic: Xerrada doctor parés i adquisició de material divulgatiu: llibres i material variat
gratuït per als socis.
Valoració:objectiu assolit
4.2.1 Alta de socis terapèutics posant-los en contacte ambla CatFAC
Valoració:objectiu assolit
4.3 fomentar la utilització de formes de consum sense combustió
Taller de Vaporització. Elaboració d’oli, xocolata i mantega cannàbica
Valoració:objectiu assolit
4.4 Assessoria continuada en cultius
S’han realitzat cates i s’ha assessorat els socis sobre cultiu i processat del cànnabis
Valoració: objectiu assolit
5.

Organització interna: Promoure la participació

5.1 Calendari d’assemlees grals. i juntes
S’ha creat un calendari anual d’assemblees generals (mensuals) i juntes
Valoració: objectiu assolit
5.1.2 Creació de grups de treball
Valoració: objectiu no assolit
5.2 Creació d’arxiu i fitxers de l’associació implementant la LOPD
Valoració: En procés
5.3 Fomentar l’assemlearisme i la participació entre els socis
S’ha fomentat l’assistència i la participació en assemblees i actes del mov. cannàbic
6.

Finances

6.1determinar la quantitat i creació d’un fons per a possibles eventualitats
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Valoració:objectiu no assolit
6.2 Aconseguir fons per l’adequació del local
Valoració: objectiu assolit
Fes una valoració general de com acaba l'any l'associació, de quins són els principals reptes que haurà
d'afrontar el proper any.
La valoració de l’any és força positiva ja que hem complert amb la majoría d’objectius que ens vam
marcar per a aquest any.
Els principals reptes pel proper any principalment seran: millorar la gestió internade l’associació;
l’estructuració grups de treball per treballar més estretament amb les comissions de la federació i
l’ampliació dels cultius per passar l’any sense haver de recòrrer al mercat negre.
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Basthet
Objectius i activitats:
1. Solidificar la relació amb l’Ajuntament. (objectiu extern)
La bona relació amb l’Ajuntament és un dels pilars bàsics per garantir una integració constructiva en la
comunitat, així com la cooperació i diàleg amb les teixit associatiu i la vida del poble en general.
Per aconseguir aquest objectiu, el president de Basthet, amb l’ajuda de alguns socis, ha mantingut un
diàleg constant amb l’administració local. S’ha tractat inclús el tema de la regulació amb les forces
polítiques situades a l’oposició, i fins i tot s’ha presentat una moció al ple de l’Ajuntament a favor de la
regularització del cànnabis. També hi ha projectes en marxa amb el departament de salut de
l’Ajuntament.
Des de Basthet considerem que s’està fent una bona feina en l’àmbit de les relacions amb l’Ajuntament i
les diverses entitats locals. Des de la fundació de l’associació el diàleg amb l’Ajuntament ha sigut continu
i ha estat marcat per la cordialitat i les bones maneres. Tot i que queda encara molt camí per recórrer,
fins ara la comunicació ha estat molt positiva.
2. Solidificar les relacions amb la CATFAC. (objectiu extern)
La CATFAC suposa un altre pilar important per a continuar el procés de regulació i descriminalització del
cànnabis. Des de Basthet sempre s’ha apostat per treballar de la mà amb la federació per tal d’assolir els
objectius comuns.
Des de l’associació s’havia proposat implicar els socis creant uns grups de treball per poder treballar
conjuntament amb la federació.
Malauradament, per problemes interns de la junta i el tancament de l’associació durant un període de 6
mesos degut a problemes amb la llicència, no hem pogut assolir aquest objectiu al nivell desitjat ja que
no ha estat possible incentivar la creació de nous grups de treball per part dels socis. Ha faltat una
continuïtat per poder desenvolupar aquesta tasca.
3. Establir relació amb els mitjans de comunicació. (objectiu extern)
Per contribuir als objectius de les associacions, és de vital importància difondre informació real sense
adulterar, per tal crear consciència als mitjans i a la ciutadania i combatre la imatge criminalitzada del
món cannàbic.
Per cimentar el contacte amb els mitjans de comunicació locals hem concedit entrevistes a la televisió del
Baix Llobregat i hem establert relacions amb el diari digital “El Llobregat”.
Creiem que ha estat una experiència molt positiva ja que els mitjans contactats han mostrat una actitud
molt oberta i curiosa a l’hora de conèixer la realitat de les associacions cannàbiques.
4. Optimitzar l’organització interna. (objectiu intern)
El bon funcionament de l’associació depèn en gran part en la organització interna de la junta, els
treballadors i els socis. Per tant ens vam proposar millorar el vincle entre aquestes parts.
Per portar-ho a terme, es va proposar organitzar una assemblea cada mes per posar en comú amb totes
les persones sòcies els aspectes que tenen a veure amb el funcionament, activitats, etc.
Malauradament per problemes interns de la junta i el tancament de l’associació per un període de 6
mesos degut a problemes amb la llicència, no hem pogut assolir aquest objectiu al nivell desitjat. Ens ha
faltat una continuïtat per poder desenvolupar aquesta tasca. Actualment estem duent a terme una
reorganització del funcionament intern, amb nous treballadors i nous sistemes de treball. Passat un
període de temps, ens reunirem i valorarem què es pot seguir millorant.
5. Modificació de funcionament de tresoreria. (objectiu intern)
Una associació no pot funcionar sense un sistema clar i efectiu de gestió de la tresoreria.
Es va proposar canviar el sistema amb el qual s’havia funcionat al moment, delegant la responsabilitat en
la figura del tresorer.
Aquest aspecte no va acabar de funcionar correctament, ja que no es van definir bé les tasques de
tresoreria i administració. Actualment com s’ha explicat en el punt anterior, estem treballant en un nou
sistema que creiem resultarà més efectiu.
6. Promoure i subvencionar les activitats als socis i sòcies. (objectiu intern) Per fomentar la implicació de
les persones sòcies de Basthet és bàsic que l’associació plataforma per a que els propis socis i sòcies
puguin proposar i dur a terme les activitats que considerin pertinents. Des de l’associació hem posat a
disposició de totes les persones sòcies el local sempre que s’ha proposat una activitat i se n’ha assumit la
difusió.
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Les activitats que s’han pogut realitzar han estat:
• Xerrada amb el doctor Joan Parés sobre les propietats del cànnabis terapèutic i la seva
desestigmatització a l’Ateneu d’Esplugues.
• Barbacoa (octubre) i calçotada (març) cannàbica a l’espai social okupat de Cal Suís.
• 3 tasts cànnabics.
• Es va assistir al festival Esplugues Meets Jamaica (juny) i a la festa major d’Esplugues (setembre) per
recollir signatures de la Rosa Verda.
• Reproducció de diversos documentals sobre el món cànnabis, a més a més de pel·lícules cada dijous.
• Vam participar al 2n torneig de futbol de la CatFAC (juliol).
• Vam participar en la copa CatFAC i assistir a la festa de la CatFAC.
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MACA
Associacionisme
Asamblea General Ordinaria, AGO 2015.
Este año celebramos la AGO 2015, en el local de la MACA, a la que asistieron 24 personas socias, en un
ambiente de cordialidad y hermandad. En esta se aprobaron las cuentas, memoria y trabajos realizados
del año anterior, así como el proyecto para el 2016 incluidos los presupuestos, proyectos de cultivo y las
líneas generales de trabajo para el año 2016.
Durante esta asamblea se acababa de conseguir la resolución del Departament de Salut para los clubes
sociales de cannabis que significaba un primer reconocimiento de los mismos, pero aún hoy queda mucho
camino por delante, una pequeña parte del cual hemos recorrido este año. Se decidió seguir con la hoja
de ruta marcada por la CatFAC.
Esta asamblea fue la de menor participación de los últimos 8 años, creemos que este año debemos
mejorar la participación del socio en nuestro proyecto y para ello llevamos trabajando en el día a día
intentando involucrar a más personas socias en la gestión del colectivo.
Asambleas Generales Extraordinarias, AGE.
Este Año hemos realizado 9 AGE los días; 11 de Febrero, 27 de mayo, 22 de julio, 5,12 ,19 de Agosto, 14
de Octubre, 4 de Noviembre y el día 2 de diciembre, hemos conseguido mejorar este aspecto
comunicativo con los socios realizando casi una asamblea general extraordinaria mensual en las que
hemos puesto al día de toda la actualidad tanto externa como de la propia asociación y la participación de
los socios ha sido muy buena.
En el mes de octubre y noviembre hemos tenido que replantear el funcionamiento interno de la
asociación y plantear varios cambios. El tribunal supremo lanzó una sentencia contra la asociación EVERS
en los que desmonta en varios puntos la forma de funcionar de las asociaciones de todo el estado, motivo
por el cual incluso nos vimos obligados a cerrar la asociación durante un fin de semana entero realizando
varias asambleas extraordinarias y replanteándonos hasta seguir adelante, pero solo ha servido para
darnos más fuerza.
Se han realizado cinco reuniones de Junta Directiva / trabajadores donde están presentes la Junta
Directiva y los trabajadores de la asociación, en ellas se gestionan los asuntos del día a día de la MACA.
Para el año 2016 hemos de mejorar y hacer al menos una reunión bimensual.
Administración
Este año 2015 empezamos con un traspiés en administración en cuanto al personal se refiere, Laura y
Andrés iban a ser papàs y tubieron que dejar sus puestos de trabajo para tener el bebe en Mexico y estar
al lado de su família para poder criarlo y cuidarlo.
Decidimos dada la situación dar un cambio de imagen en la asociacón e incorporar caras nuevas que
pueden aportar nuevas cosas en la asociación. El puesto de Andrés quedó cubierto por el socio 106,
Carlos y el puesto que ejercía Laura quedó cubierto por la socia 630, Patri.
Patri le ha dado un aire nuevo al local, nueva decoración, nuevas ideas, colabora con todo el diseño de
cartelería en las actividades. Dado el bajo presupuesto hemos hecho algunos pequeños cambios en el
local.
El local este año ha sufrido más que nunca, hemos tenido varias inundacions en lugares principales a
causa de tuberías y bajantes de la comunidad que también por otro lado nos han impedido realitzar más
cosas.
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A consecuencia de lo explicado en la introducción y la sentencia del Tribunal Supremo, hemos sufrido un
descenso muy considerable de los ingresos de la asocciación y desde administración en concordancia con
las demas áreas y la votación de los socios en las assembleas, esta se ha visto forzada a una serie de
recortes importantes, parar temporalmente el pago de deudas y el despido de dos persones de la
plantilla, un plan que esperamos que en aproximadamente 6 meses vuelva a la normalidad.
La parte latente que siempre nos cuelga en el local, es la participación de los socios en las actividades,
cada vez hay menos participación de los socios a pesar de las actividades que se realizan, se planteó la
incorporación de una persona que ejercería esta figura y a hacer que el locla siempre esté lleno y los
socios participen de las actividades y en consecuencia hacer que los ingressos funcionen bien, pero dado
todo lo mencionado y los problemes este recurso tendrá que esperar y figurar en nuestro proyecto para
2016.
Balance económinco de 2015
Rellenar a principios de 2016
Comunicació
Hemos conseguido tener seguidores en Twiter, Encontramos un sustituto para esta herramienta de la cual
se encarga Jose. A consecuencia de la avalancha de peticiones que recibíamos en Facebook, nos
bloquearon la cuenta y hemos decidido no seguir con ella. Hemos mejorado la comunicación a través de
los correos, boletines mensuales de la asociación y de la federación catalana, y este nuevo año hemos
abierto una cuenta en Instagram de la cual se está encargando Patricia.
También nos comunicamos a través de nuestra página web incorporando las últimas noticias del mundo
Cannábico así como por correo electrónico y los boletines mensuales que aportan toda la información de
actividades que realiza la asociación mensualmente.
Cultius
En este 2015 hemos montado dos nuevos cultivos de interior, para cumplir el objetivo marcado de tener
toda la producción propia de la asociación. Estos cultivos son P2K y P2LA, que nos producen 1 kg
mensual.
Desgraciadamente no hemos podido empezar el proyecto del cultivo de exterior por la falta de seguridad
y por la falta de recursos de la asociación.
La previsión de cultivo para este año 2015 era de 84 kg.
Maca ha producido 27,6 kg durante 2015.
Hasta el mes de noviembre se han distribuido 67.570 kg muy lejos de la previsión (falta el mes de
diciembre que hasta 1 de enero no se puede aportar este dato).
Hasta el mes de noviembre se han distribuido 780 gramos de whater hash. (el 100% se produce en
maca)
Objectivos
Nos marcamos como objetivos principales para este año 2015:
-Regulación
Durante este año, a través de CatFAC hemos conseguido hacer incidencia en los partidos con
representación en el Parlamento catalán. Después de muchos años de esfuerzo, por fin en enero de 2015,
desde el Parlament de Catalunya, se nos hizo un primer reconocimiento de os clubs cannábicos, con la
Resolución del Departament de Salut de la Generalitat.
Para conseguir una regulación integral de la actividad de los Clubs Sociales de Cannabis de ámbito
autonómico, se están recogiendo firmas para la ILP La Rosa Verda pueda debatirse en el Parlament,
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actualmente llevamos un total de 45.000 firmas, con la esperanza de conseguir unas 60.000 para tener
un poco de margen.
También han venido noticias no tan positives desde el centro del Estado, las sentencias del Tribunal
Supremo que condenan a la asociación EBERS (País Vasco) y a la asociación Three Monkeys (Barcelona).
Pero considerando los modelos de funcionamiento de ambos clubs desde FAC (Federación de Asociaciónes
Cannábicas) hemos llegado a la conclusión de que estas asociaciones no nos representan.
En mayo salió la noticia de que Xavier Trias, alcalde de Barcelona, quería cerrar el 80% de las
asociaciones cannábicas gracias a una ordenanza municipal con un plan urbanístico que limitaba la
ubicación de las sedes sociales de las mismas. A través de CatFAC nos reunimos con diferentes grupos
del consistorio y conseguimos introducir en el proceso las alegaciones que nos prepararon nuestros
abogados activistas, antes de ello cambió la alcaldía con vientos más favorables para las asociaciones.
De forma constante, desde La MACA, hemos ido haciendo incidencia en diferentes niveles de la
administración a través de CatFAC y en el ámbito estatal, nos estamos organizando en dos plataformas
para luchar por los derechos de los usuarios en ese ámbito, una de ellas es la plataforma de reciente
creación Regulación Responsable, en la que hemos participado activamente en los procesos participativos
que nos han propuesto, y la otra es la FAC (Federación de Asociaciones Cannábicas) que realizó a
mediados de noviembre una asamblea general y está reorganizando sus bases. En el ámbito internacional
colaboramos con y estamos afiliados a Encod, como hemos venido haciendo desde los últimos siete años.
-Abastecimiento propio para los socios durante todo el año:
Iniciamos dos Nuevos proyectos que nos ayuda a incrementar la producción de interior consiguiendo que
a finales de 2015 nos lleguen aproximadamente unos 3 kg mensuales.
Al no poder realitzar el proyecto de exterior nos siguió derivando a la compra mancomunada que en
algunos de los meses alcanzó hasta el 75 %. Con la nueva entrada de estos dos proyectos de interior
estamos finalizando la mayoría de tratos con cultivadores externos y aconseguir en 2016 el objetivo que
no pudimos conseguir este año.
-Mejora de la imagen del local.
Nos propusimos una mejora general del local, Patri la nueva chica que se incorporó a la plantilla está
aportando ese toque que nos faltava, cambios decoratives constantes, creatividad.
Hemos decorado el pasillo principal con los materiales de los que disponíamos dándole un cambio
semanal, hemos pintado las puertas y colocado nuestro logo en cada una de ellas, mejorando la imagen
corporativa,hemos incoroporado algo de mobiliaro en la sala lúdica y durante el mes de diciembre vamos
a hacer una batida de limpieza, inventario, estocaje, pintar todo el local dando en algunas salas cambio
de imagen con los colores corporatives y no todo de color blanco.
-Mejorar administración y la economia.
Administración propiamente no ha podido llevar a cabo muchos proyectos, hemos echo una nueva
organización interna marcando las funciones de cada empleado y puestas en marcha.
La falta de recursos para este año que es lo que estaba previsto ha hecho que en general no se hicieran
muchos proyectos.
Uno de los objetivos que hemos conseguido es el de volver a regular las nóminas, en 2014 todos los
empleades tubimos que bajarnos el sueldo de las nóminas hasta un 60 % en algunos casos para
conseguir una recuperación, en septiembre de 2015 todas han quedado reguladas.
Otra de los objetivos económicos que nos propusimos que es el pago de las deudas que maca tiene que
aproximadamente hace dos años era de más de 120.000 €. Desgraciadamente desde el mes de Agosto
no hemos parado de sofrir un descenso cada vez más grande mes a mes hasta hacer que en octubre
administración / tesorería tubiera que volver a iniciar un plan de recortes. Concepto Importe
Observaciones Sueldos 1.800 € Presidencia pero posible cambio por dificultad. Catfac 560 € Alchimia 500
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€ Lopez 723 € Tere (algunos meses) 500 € a partir de Diciembre deuda coordinadores 1.000 € Total
5.083 €Recortes/Deudas
No obstant durante el 2015 hemos conseguido pagar todas estas deudas. Reduciendo la deuda general
en más de 50.000 € en dos años.
ENERO
Títol Activitat: Assistència al Sant Canut
Tipus (reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): manifestació
Data: 19/01/2015
Resum (mínim 4 línies): La MACA va assistir al Sant Canut aquest any amb més de 30 socis per
reivindicar els nostres drets com a persones usuaàries de cànnabis. L'esdeveniment va constar d'una
concentració a la plaça St. Jaume, una marxa pels carrers del centre de la ciutat i va cuklminar a la plaça
de la Marcè, on es van fer els concerts en to reivindicatiu.
Títol Activitat: Participación Copa AMEC
Tipus (reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): Copa
Data: Enero
Resum (mínim 4 línies): La Maca participó este año en cuatro copas, la primera de ellas fué la copa AMEC
celebrada en Madrid y por la cual obtuvimos dos importantes premios con una de nuestras variedades
estrella que es amnèsia de interior, obtuvimos primer y segundo premio.
MARZO
Títol Activitat: Participacion en el primer encuentro de mujeres
Tipus (reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): Encuentro, reunión.
Data: març, 8
Resum (mínim 4 línies): Desde la MACA, cinco socias voluntarias participaron en el primer encuentro de
mujeres de la CATFAC, donde se daban a presentar todas las chicas de las diferentes asociaciones que
hartas de la discriminación que también sufren en el mundo cannábico se plantan y cultivan su libertad.
Títol Activitat: Despedida de Andrés y Laura
Tipus (reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): despedida
Data: 8 de marzo
Resum (mínim 4 línies): Andrés y laura dos de nuestros trabajadores, que siempre han colaborado
activamente con la MACA, FAC y CATFAC, marcharon a mexico a vivir por su reciente paternidad. La
MACA les hizo una bonita fiesta de despedida a la que acudieron un gran número de socios.
Títol Activitat: Participación en la assemblea general de la CATFAC
Tipus (reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): Asamblea
Data: Marzo
Resum (mínim 4 línies): Desde la MACA dos socios y representantes participaron en la Asamblea General
de la CATFAC donde se debatieron todos los proyectos, memorias, actividades y presupuestos de 2014 y
2015.
ABRIL
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Títol Activitat: UPE
Tipus (reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): Estudio, actividad prevencion
de riesgos.
Data: 24/04/2015
Resum (mínim 4 línies): La Maca a través de Energy Control decidió participar en un estudio (prevención
de riesgos) denominado UPE (Unidad de Porro Estandar) para evaluar la cantidad de THC que hay en
cada cigarro que se fuma cada usuario, intercambiabas un porro por un pen de 8 gb.
MAYO
Títol Activitat: Participación en la copa CATFAC
Tipus (reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): Copa Cannábica
Data: 31/05/2015
Resum (mínim 4 línies): La Maca a través de nuestro equipo de cultivo decidimos participar en la primera
copa cannábica organitzada por la catfac, participamos en las dos modalidades tanto de ice como de
cànnabis, aportando variedades como Blue Rhino y ice de Sour diesel, desgraciadament no quedamos
entre los tres primeros clasificados.
Títol Activitat: Primer encuentro asociativo Rosa Verda
Tipus (reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): Encuentro
Data: 22/05/2015
Resum (mínim 4 línies): Con motivo de conseguir la regulación en Catalunya y todo el estado, la catfac
inicia una iniciativa denominada la Rosa Verda en la que propone una ILP para conseguir un cambio en
las políticas de drogas en este caso con el cànnabis, como objetivo hay que recoger 50.000 firmas.

Títol Activitat: Assistència a la Marxa Mundial de la Marihuana
Tipus (reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): manifestació
Data: 09/05/2015
Resum (mínim 4 línies): Algunes associacions de la CatFAC, juntocon La MACA, este año han decidido
organitzar la marcha mundial de la marihuana en Barcelona también donde cientos de consumidores
cannábicos entre ellos la mayoría de asociaciones federades acudieron al evente por la lucha de nuestros
derechos como consumidores de cànnabis.
JUNIO
Títol Activitat: Torneo Futbol
Tipus (reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): Activitat CatFAC activisme
Data: 27/06/2015
Resum (mínim 4 línies): Por segundo año consecutivo la MACA participó en el II Torneo de fútbol
organizado por la CATFAC, más de 8 socios se apuntaron a participar en una actividad sana y saludable
fuera de las instalaciones habituales de nuestra sede, desgracidamente nos eliminaron los primeros.
Títol Activitat: II Trobada Dones
Tipus (reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): Activitat CatFAC activisme
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Data: 14 de Junio
Resum (mínim 4 línies): Las mujeres cannábicos se vuelven organizan su segundo encuentro a través de
la CATFAC en el que van a debatir los conflictes del Sur relacionados con las drogas y la situacion de las
mujeres cannábicos; tubimos la gran suerte de contar con la colaboración de Constanza Sánchez
coordinadora de derecho, política y de los derechos humanos, de la fundación Iceers.

Títol Activitat: Copa Cannamex
Tipus (reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): Copa
Data: Junio
Resum (mínim 4 línies): La Maca participó este año en cuatro copas, la segunda de ellas fué la copa
Cannamex en la cual entregamos muestras de nuestra variedad Amnesia de exterior y nuestra prozac de
interior celebrada en mérida y por la cual el segundo premio conla Amnesia de Exterior.
JULIO
Títol Activitat: Participación Fiesta CATFAC
Tipus (reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): Activitat CatFAC activisme
Data: 11/07/2015
Resum (mínim 4 línies): La MACA participó en la fiesta organitzada por la CATFAC el día 11 de julio,
aportando varios socios, en la que también se hacía la entrega de premios de la copa cannábica en la
cual participamos.
Títol Activitat: Taller de Vaporización
Tipus (reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): Activitat Prevención de
Riesgos
Data: 18/07/2015
Resum (mínim 4 línies): Desde la MACA organizamos una actividad de prevención de riesgos para
ensenyar a los socios a utilitzar los diferentes vaporizadores que existent en el mercado y de los que
disponemos en MACA, Vulcano, Mini vap, Arizer y dar a ensenyar otras formes de consumir el cànnabis
mucho menos perjudiciales para la salud.
Títol Activitat: Cine
Tipus (reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): Cine
Data: 18/07/2015
Resum (mínim 4 línies): Desde la MACA organizamos diferentes sesiones de cine con diferentes ciclos
para todos aquellos socios que los sábados prefieren estar agusto en la asociación disfrutando de una
buena peli y de un buen cigarrito en la compañía de otros socios. A petición de los socios se votan las
pel·lícules que se ponen en cada sesión.
Títol Activitat: Barbacoa
Tipus (reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): Actividad Externa
Data: 25/07/2015
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Resum (mínim 4 línies): Desde la MACA organizamos una barbacoa para mejorar las relaciones entre
nosotros y los socios, una actividad que se realizó en el domicilio de uno de los socios. Disfrutamos de
una gran barbacoa participando más de 15 socios activos, una actividad que repetiremos sin duda.

AGOST
Títol Activitat: Cine
Tipus (reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): Sesion Cine
Data: 8 y 22/08/2015
Resum (mínim 4 línies): Desde la MACA organizamos diferentes sesiones de cine con diferentes ciclos
para todos aquellos socios que los sábados prefieren estar agusto en la asociación disfrutando de una
buena peli y de un buen cigarrito en la compañía de otros socios. A petición de los socios se votan las
pel·lícules que se ponen en cada sesión.
Títol Activitat: Tarde de Batidos
Tipus (reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): Actividad Lúdica
Data: 14/08/2015
Resum (mínim 4 línies): Con el calorcito del verano desde MACA nos propusimos hacer una tarde
refrescante de batidos de frutas, compramos Leche y muchas frutas, una liquadora y Ana nos estubo
preparando unos deliciosos batidos en diferentes rondes que duraron toda la tarde casi hasta la noche.
Títol Activitat: Taller de pipes y Bongs
Tipus (reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): Actividad Lúdica
Data: 20/08/2015
Resum (mínim 4 línies): El jueves 20 de agosto a las 17:30h, uno de nuestros socios nos hará una
demostración del arte de fumar en pipa / bong.
Para fomentar la cultura cannábica, se mostrarán diferentes pipas y bongs y sus cualidades. ¡¡Ven a
disfrutar de unas catitas en buena compañía!!
Títol Activitat: II Torneo Poker
Tipus (reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): Actividad Lúdica
Data: Agosto
Resum (mínim 4 línies): Durante todo el mes de agosto , siempre los sábados la MACA realizó su
segundo torneo de póker, la participación era abierta para todos los socios, constaba de 3 €. Finalmente
fueron dos sábados en los que se sacaron los 6 participantes finales dado que algunos nos fallaron en el
último momento, pero tuvimos un justo ganador.
Títol Activitat: Copa Cannamex
Tipus (reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): Copa
Data: Junio
Resum (mínim 4 línies): La Maca participó este año en cuatro copas, la tercera de ellas fué la copa Urjoa
Berdea en Bermejo en la cual entregamos muestras de whater hash de sour diesel obteniendo el tercer
premio.
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SEPTIEMBRE
Títol Activitat: Taller de Ice Olator
Tipus (reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): Taller
Data: 17/09/2015
Resum (mínim 4 línies): La MACA ofrecio un taller de extracciones en el que se explicará la técnica de ice
olator, una técnica de extracción de cannabis muy utilizada a través de una lavadora para la extracción de
la materia y el posterior filtrado a través de unas mallas. Los resultados se dejarán catar a todos los
socios.
Títol Activitat: Entrega de Premios Poker
Tipus (reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): Actividad Lúdica
Data: 19/09/2015
Resum (mínim 4 línies): La MACA hizo entrega de los premios del II Torneo de Poker, a los tres
ganadores. Se hicieron entrega de unos grinders y unas cuotas de cànnabis aportades por la asociación.
Los perdedores de dicho torneo también tubieron su premio de consolación, unas catitas.
Títol Activitat: Yo pongo
Tipus (reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): Actividad Lúdica
Data: 25/09/2015
Resum (mínim 4 línies): La tarde del 25 de septiembre para hacer que los socios pasen un rato divertido
hicimos un yo pongo, cada uno trajo lo que buenamente pudo y entre todos hicimos un buen pica pica
que alargamos toda la tarde casi hasta entrada la noche. Participaron más de 20 socios.
Títol Activitat: Cine
Tipus (reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): Sesion Cine
Data: 26/09/2015
Resum (mínim 4 línies): Desde la MACA organizamos diferentes sesiones de cine con diferentes ciclos
para todos aquellos socios que los sábados prefieren estar agusto en la asociación disfrutando de una
buena peli y de un buen cigarrito en la compañía de otros socios. A petición de los socios se votan las
pel·lícules que se ponen en cada sesión
OCTUBRE
Títol Activitat: Taller Abierto
Tipus (reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): Taller
Data: 14/10/2015
Resum (mínim 4 línies): La MACA inaugura su taller abierto, un espacio que se ha creado en una de
nuestras zones principales, para que todos los socios aporten lo que deseen, dibuijos, manualidades,
poesias, etc. Una exposición abierta todo el año para fomentar la participación de los socios en la MACA.
Títol Activitat: III Encuentro de Mujeres CATFAC
Tipus (reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): Actividad Activismo CATFAC
Data: 18/10/2015
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Resum (mínim 4 línies): El pasado 18 de octubre tubo lugar el tercer encuentro de mujeres de la CATFAC.
Esta vez se celebró en la asociación Porta Verda , se dividió en dos puntós este encuentro muy
importantes, el primer la Asamblea General Ordinaria del grupo y la charla “Mujeres rompamos la
vulnerabilidad, en manos de Mireia Ambrós, técnica de prevención de drogas y promoción de salud.
Títol Activitat: Cine Fórum
Tipus (reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): Actividad Prevención de
Riesgos
Data: 23/10/2015
Resum (mínim 4 línies): La Fundación ICEERS nos visitará el próximo viernes 23 de octubre a las 19:30h
para hacer un cine fórum en la sede social. Esta actividad consistirá en el visionado de la película “Miedo
y asco en Las Vegas” y su posterior debate con dos ponentes de excepción José Carlos Bouso y Òscar
Parés, expertos en farmacología y políticas de drogas, respectivamente.
NOVEMBRE
Títol Activitat: Cine
Tipus (reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): Cine Actividad Lúdica
Data: 14/11/2015
Resum (mínim 4 línies): Desde la MACA organizamos diferentes sesiones de cine con diferentes ciclos
para todos aquellos socios que los sábados prefieren estar agusto en la asociación disfrutando de una
buena peli y de un buen cigarrito en la compañía de otros socios. A petición de los socios se votan las
pel·lícules que se ponen en cada sesión. Emitimos Transpoiting.
Títol Activitat: Taller Deep Web
Tipus (reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): Taller
Data: 21/11/2015
Resum (mínim 4 línies): Debido a la solicitud de varios socios, el sábado 21 de noviembre a las 18:00h
podremos disfrutar de un taller de protección en la Deep Web, este taller lo ofrecerá un socio experto en
la materia y tratará sobre la navegación segura por la Deep Web.
La mayoría de los buscadores de uso común (Google, Yahoo, Oracle, etc.) no son capaces de reconocer
gran parte de información que se encuentra en internet. La Deep Web o internet profunda es toda esa
parte no visible de internet
Títol Activitat: Taller Workshop
Tipus (reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): Taller
Data: 23/11/2015
Resum (mínim 4 línies): Desde la MACA a través de las áreas de cultivos y administración, dos miembros
de la junta directiva y una trabajadora asistieron al curso de WORKSHOP que dió la fundación CANNA,
curso en el que se trata sobre todo la Seguridad del cànnabis en diferentes aspectos, narrado por una
chica Estadounidense usuària terapèutica del cànnabis
Títol Activitat: Taller Chillums
Tipus (reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): Taller
Data: 27/11/2015
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Resum (mínim 4 línies): Un experto elaborador de chillums y pipas de arcilla, Ernesto Gómez, vendrá a
hacernos una demostración a la sede social de La MACA, en la que nos enseñará a fabricar estos
instrumentos para usar el cannabis sin tabaco. Más de 15 socios participaron en esta actividad en la que
hicieron su propio chillum para que se hornee y cada uno lo use cuando le apetezca.
DESEMBRE
Títol Activitat: Comida Navidad
Tipus (reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): Actividad Lúdica/Activismo
CATFAC
Data: 12/12/2015
Resum (mínim 4 línies): Con motivo de las fiestas navideñas y la despedida del año la CATFAC nos invitó
a participar en la segunda comida de navidad que se celebra, cuatro socios de la MACA y miembros de la
junta directiva asistieron.
Títol Activitat: Yo pongo
Tipus (reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): Actividad Lúdica
Data: 18/12/2015
Resum (mínim 4 línies): Con motivo de las fiestas navideñas y la despedida del año MACA propone para
el día 18 por la tarde el último yo pongo del año, vamos a participar muchísimos socios aportando cada
uno coses para picar, beber. Celebramos nuestra navidad cannábica y nuestra pròpia despedida de año.
ACTIVIDAD QUE SE CELEBRA TODOS LOS VIERNES DEL AÑO
Títol Activitat: Catas
Tipus (reunió, xerrada, assemblea general, taller, formació interna etc etc): Actividad Lúdica
Data: 18/12/2015
Resum (mínim 4 línies): Todos los viernes por la tarde a las 18.30 la MACA hace su tarde de catas en la
sala lúdica. Distribución saca a càtar diferentes variedades de las que disponemos en la carta dado que
muchas veces los socios por desconocimiento o por un nombre que no conocen no retiran y se pierden
grandes variedades.
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Dades bàsiques:

A.C.C.U.R.L.T.

Objectius i Activitats
Explica els tres grans objectius que l'associació es va marcar per aquest any.
Objectiu General1: Seu social
L'associació no te seu social, i en volem tenir una.
Explica quines activitats vas planificar per aconseguir-lo
1.Obrir el local.
Valora si l'has aconseguit o no, perquè, si les activitats t'han resultat útil
No s'ha aconseguit encara, la demora dels propietaris en buidar el local ens ha endarrerit.
Objectiu General 2: Cobrir la demanda dels socis amb el cultiu propi.
L'ACCURLT està en contra per filosofia del mercat negre i no vol acudir-hi.
Explica quines activitats vas planificar per aconseguir-lo
S'ha dut a terme un cultiu d'interior i el segon serà collitat a principis de gener.
Valora si l'has aconseguit o no, perquè, si les activitats t'han resultat útil
S'ha aconseguit. No hem hagut de recórrer al mercat negre.
Objectiu General 3: Representació tan a la CatFAC com a l'ajuntament.
Els socis s'han de veure representats i sentir-se la seva veu tan a la federació com amb l'ajuntament.
Explica quines activitats vas planificar per aconseguir-lo
Assistir a totes les assemblees de la federació.
Formar part activa del grup de treball de la federació.
Reunions amb l'ajuntament.
Valora si l'has aconseguit o no, perquè, si les activitats t'han resultat útil
S'ha aconseguit amb la CatFAC, però no amb l'ajuntament, ja que esperàvem a tenir el local en marxa i
això encara no s'ha produït.
Objectiu General 4: Transparència econòmica i sostenibilitat
Memòria econòmica:
GENER
Títol Activitat: Previsió de despeses P.A. maig 2015, 1ªrevisió gener 2015, 2ª revisió desembre 2014.
Tipus: administratiu/finances
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Data: 01/01/2015
Resum: emissió dels I.A.R de la previsió de la producció assegurada de maig 2015, primera revisió de
despeses del gener del 2015, segona revisió de despeses del desembre del 2014.
Títol Activitat: tercera revisió producció C01-P01PR01
Tipus: administratiu/finances
Data: 27/01/2015
Resum: s’efectua la tercera revisió de despeses de la collita 01, unitat de producció P01PR01, i s’afegeix
al programa de punts els diners a retornar. Es fan i envien els I.A.R. corresponents.
FEBRER
Títol Activitat: Previsió de despeses P.A. juny 2015, 1ªrevisió febrer 2015, 2ª revisió gener 2015.
Tipus: administratiu/finances
Data: 01/02/2015
Resum: emissió dels I.A.R de la previsió de la producció assegurada de juny 2015, primera revisió de
despeses del febrer del 2015, segona revisió de despeses del gener del 2015.
MARÇ
Títol Activitat: Previsió de despeses P.A. juliol 2015, 1ªrevisió març 2015, 2ª revisió febrer 2015.
Tipus: administratiu/finances
Data: 01/03/2015
Resum: emissió dels I.A.R de la previsió de la producció assegurada de juliol 2015, primera revisió de
despeses del març del 2015, segona revisió de despeses del febrer del 2015.
ABRIL
Títol Activitat: Previsió de despeses P.A. agost 2015, 1ªrevisió abril 2015, 2ª revisió març 2015.
Tipus: administratiu/finances
Data: 01/04/2015
Resum: emissió dels I.A.R de la previsió de la producció assegurada de agost 2015, primera revisió de
despeses de l’abril del 2015, segona revisió de despeses del març del 2015.
MAIG
Títol Activitat: Previsió de despeses P.A. setembre 2015, 1ªrevisió maig 2015, 2ª revisió abril 2015.
Tipus: administratiu/finances
Data: 01/05/2015
Resum: emissió dels I.A.R de la previsió de la producció assegurada de setembre 2015, primera revisió
de despeses del maig del 2015, segona revisió de despeses de l‘abril del 2015.
JUNY
Títol Activitat: Previsió de despeses P.A. octubre 2015, 1ªrevisió juny 2015, 2ª revisió maig 2015.
Tipus: administratiu/finances
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Data: 01/06/2015
Resum: emissió dels I.A.R de la previsió de la producció assegurada de l’octubre 2015, primera revisió de
despeses del juny del 2015, segona revisió de despeses del maig del 2015.
JULIOL
Títol Activitat: Previsió de despeses P.A. novembre 2015, 1ªrevisió juliol 2015, 2ª revisió juny 2015.
Tipus: administratiu/finances
Data: 01/07/2015
Resum: emissió dels I.A.R de la previsió de la producció assegurada del novembre 2015, primera revisió
de despeses del juliol del 2015, segona revisió de despeses del juny del 2015.
AGOST
Títol Activitat: Previsió de despeses P.A. desembre 2015, 1ªrevisió agost 2015, 2ª revisió juliol 2015.
Tipus: administratiu/finances
Data: 01/08/2015
Resum: emissió dels I.A.R de la previsió de la producció assegurada del desembre 2015, primera revisió
de despeses de l’agost del 2015, segona revisió de despeses del juliol del 2015.
Títol Activitat: tercera revisió producció C02, C03-P01PR03, C03-P01PR04
Tipus: administratiu/finances
Data: 04/08/2015
Resum: s’efectua la tercera revisió de despeses de la collita 02 sencera, de la collita 03, unitats de
producció P01PR03 i P01PR04, i s’afegeix al programa de punts els diners a retornar. Es fan i envien els
I.A.R. corresponents.
Títol Activitat: tercera revisió producció C01-P01PR02.
Tipus: administratiu/finances
Data: 06/08/2015
Resum: s’efectua la tercera revisió de despeses de la collita 01, unitat de producció P01PR02, i s’afegeix
al programa de punts els diners a retornar. Es fan i envien els I.A.R. corresponents.
Títol Activitat: revisió per arrodoniments.
Tipus: administratiu/finances
Data: 16/08/2015
Resum: s’efectua la revisió per arrodoniments de les despeses mensuals de l’agost del 2014 fins el juliol
del 2015, de les collites C01-P01PR01, C01-P01PR02, C02, C03-P01PR03, C03-P01PR04 i dels
acumulables per impossibilitat de computar-los dins les altres revisions dels arrodoniments.
SETEMBRE
Títol Activitat: Previsió de despeses P.A. gener 2016, 1ªrevisió setembre 2015, 2ª revisió agost 2015.
Tipus: administratiu/finances
Data: 01/09/2015
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Resum: emissió dels I.A.R de la previsió de la producció assegurada del gener 2016, primera revisió de
despeses del setembre del 2015, segona revisió de despeses de l’agost del 2015.
OCTUBRE
Títol Activitat: Previsió de despeses P.A. febrer 2016, 1ªrevisió octubre 2015, 2ª revisió setembre 2015.
Tipus: administratiu/finances
Data: 01/10/2015
Resum: emissió dels I.A.R de la previsió de la producció assegurada del febrer 2016, primera revisió de
despeses del octubre del 2015, segona revisió de despeses del setembre del 2015.
Aquest és el primer mes al que les despeses de les mares i clons (electricitat i viatges) es considera
despesa mensual i no s’afegeixen al cultiu en curs com havíem fet fins ara.
NOVEMBRE
Títol Activitat: Previsió de despeses P.A. març 2016, 1ªrevisió novembre 2015, 2ª revisió octubre 2015.
Tipus: administratiu/finances
Data: 01/11/2015
Resum: emissió dels I.A.R de la previsió de la producció assegurada del març 2016, primera revisió de
despeses del novembre del 2015, segona revisió de despeses de l'octubre del 2015.
DESEMBRE
Títol Activitat: Previsió de despeses P.A. abril 2016, 1ªrevisió desembre 2015, 2ª revisió novembre 2015.
Tipus: administratiu/finances
Data: 01/11/2015
Resum: emissió dels I.A.R de la previsió de la producció assegurada del abril 2016, primera revisió de
despeses del desembre del 2015, segona revisió de despeses del novembre del 2015.

L'ACCURLT no ha pogut obrir la seu social tot i que ja és ben a prop. Totes les activitats pensades per
després d'obrir estan congelades esperant que es pugui obrir.
Per la resta, ha estat un any ben pla, on només s'ha cultivat i distribuït entre els socis, posant molt
èmfasi al sistema que te l'associació de previsions i revisions de despeses
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1. Associacionisme
L’any 2015 el vam començar amb molta energia i ànim, contents de com vam funcionar durant el 2014.
Alhora també ben conscients de les nostres limitacions i punts febles, i amb ganes de millorar en tots els
sentits per resoldre adequadament aquestes mancances.
Hem continuat treballant per fer arribar a les persones associades tot allò referent a les polítiques de
reducció de riscos i hem continuat realitzant diverses activitats, algunes d'elles en cooperació amb
d'altres col·lectius o associacions de Terrassa i Barcelona, tal i com vam fer l’any 2014. Aquest any potser
no hem organitzat tantes activitats, però hem aconseguit que fossin de qualitat, no només a l’abast de
les sòcies de l’AVCC i que tinguessin un major impacte i repercussió a nivell social i als mitjans de
comunicació. Estem especialment orgullosos de la campanya de la Rosa Verda que hem tingut l’honor
d’impulsar colze a colze amb els companys de la CATFAC i també de la xerrada organitzada als Amics de
les Arts de Terrassa, una entitat històrica a la ciutat, en la que vam poder conèixer i donar a conèixer els
beneficis dels usos terapèutics del cànnabis.
Seguim tenint com a assignatura pendent la implicació de les sòcies en l’organització i el funcionament de
l’entitat i en les assemblees. Durant l'any 2015 hem convocat dues assemblees generals on la assistència
ha estat molt pobre. Segueix havent-hi moltes sòcies que es mostren interessades quan els comuniquem
de viva veu la convocatòria i ens asseguren que vindran i que tenen ganes de participar en la presa de
decisions o d'organitzar alguna activitat, però a l'hora de la veritat, no hem arribat a ser més de deu, fet
que és bastant trist i preocupant en una associació que aquest any ha comptat amb 209 sòcies. Des de la
junta directiva ens hem proposat canviar el format i el dia en què solem convocar-les i alhora trobar la
fórmula adequada i motivar suficientment a les sòcies per tal que assisteixin i participin en les
assemblees de la seva associació. No estem preocupats, però si que creiem que és un punt en el què ens
hem de centrar una mica més, ja que sabem i sentim que és bàsic per tal de fer funcionar i sostenir el
model associatiu que defensem.
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Pel què fa al funcionament intern, hem de precisar que cada dues setmanes, ens reunim la junta directiva
i parlem i planifiquem del dia a dia de l'associació. No hi ha hagut necessitat de fer cap junta
extraordinària degut a què ens reunim amb molta freqüència. Tot i que evidentment, no tenim la mateixa
visió en moltes de les coses que discutim, hem fet un exercici de pur assemblearisme a l'hora d'escoltarnos els uns als altres i d'aprendre a cedir per poder arribar a consensos. En aquests sentit, estem molt
satisfets de com ha funcionat la junta directiva i respecte l’any anterior, hem aconseguit perfeccionar el
sistema de comptabilitat i adequar-nos a molts dels requeriments fets per l'auditoria a la que ens vam
sotmetre el 2014 i també hem treballat i aconseguit augmentar el número de persones que són sòcies
per motius terapèutics. Per altra banda, creiem que el què podem millorar es segueix centrant en assolir
uns majors nivells de participació de les sòcies (a les assemblees, en assumir tasques relacionades amb
l'associació i/o la federació, organitzar i assistir a les activitats,...)
Adjunt el numero de sòcies actius mensuals durant l'any 2015:
El número total de sòcies es de: 209.
El número total de sòcies que han firmat el contracte de previsió del cultiu col·lectiu de l'any, i per tant
són degustadors, és de 209. La mitjana anual és de 146 sòcies degustadores per mes. Hem vist
àmpliament reduït el número de socis degut a la reestructuració de membres que hem fet aquest 2015.
El número total de sòcies terapèutiques és de 12, amb el corresponent certificat del dr. Parés.
Només hem acceptat més sòcies si són usuàries terapèutiques i tenen el certificat medic del Dr. de la
Federació. Seguim apostant per ser una petita associació de barri sense desitjar ni aspirar a ser una
macro associació.
Adjunt dades de consum:
2. Objectius
Els objectius que ens vam marcar pel 2015 van ser:
- Assessorar e informar jurídicament, medicament i botànicament als associats/des.
- Seguir creant una base de dades del consum individual i general de totes les associades.
- Realitzar e incentivar amb prou participació les dues Assemblees Generals anuals.
- Assolir una bona base de transparència a tots els nivells.
- Complir al màxim possibles el CBP de la CatFac.
- Incloure activitats e informació de la reducció de riscs, salut i ben estar en el consum.
- Detectar qualsevol consum problemàtic que pugui sorgir.
- Conscienciar e informar a sòcies/is del problema que ocasiona el mal ús generalitzat de les drogues
derivat clarament de les polítiques de drogues.
- Realització del Peritatge agrícola dels cultius.
- Participació dels socis/es en les activitats del moviment cannàbic i d’altres organitzacions. Passis de
documentals al local de l’associació relacionats amb l’activisme cannàbic.
Dins d'aquesta llista podem considerar que la majoria de punts els hem assolit satisfactòriament, tot i
que no renunciem a seguir millorant-los. No obstant, les nostres forces es centraran en assolir nous
objectius i sobretot consolidar una millora notable amb els que no estem plenament satisfets.
Durant aquest any hem aconseguit assessorar a tots els nivells a les nostres sòcies, ja que l'experiència i
els contactes fruït d'un llarg recorregut de més de deu anys dins del món cannàbic ens dóna un bagatge
sobradament satisfactori per a assistir sense problemes a qualsevol dels dubtes o qüestions que es
puguin plantejar tant a nivell mèdic, botànic o legal. Ja en aquest assessorament hem aconseguit abordar
el terreny que afecta als riscos de consum, que hem potenciat amb informació que permanentment està
disponible al local de l'associació, a l'abast de totes les sòcies.

60

Algunes de les activitats que hem dut a terme el 2015, han anat enfocades a conscienciar a les sòcies
dels riscos derivats del consum de cànnabis i a reeducar els nostres hàbits en quant a saber discernir
quan un ús indiscriminat del cànnabis pot incidir negativament en els nostres interessos personals.
Aquest assessorament i tasca informativa i de conscienciació pensem que és una eina fonamental que
tenim al nostre abast. Tasques que es contraposen clarament a la política de drogues practicada des de
l’Estat espanyol, que defuig aquesta responsabilitat que hem de compartir el teixit associatiu amb les
institucions.
Gràcies a una òptima organització interna hem pogut millorar la base de dades que ja teníem amb noves
dades i gràfics al nostre, com per exemple els gràfics que us adjuntem a continuació.
Respecte a les activitats organitzades, aquest any hem optat per reduir el nombre d’aquestes i així
potenciar-ne l’assistència i participació. Estem molt satisfets dels resultats aconseguits i seguirem en
aquesta línia de cara al 2016 i estem especialment satisfets de la xerrada que vam fer sobre els usos
terapèutics del cànnabis amb el dr. Parés.
Pel què fa als nivells de transparència de la nostra associació, essent conscients de les nostres mancances
i virtuts en relació al codi de bones pràctiques, i seguint les recomanacions rebudes a l'auditoria a la que
ens vam sotmetre, hem anant millorant poc a poc en aquest terreny i així tenim previst seguir-ho fent
fins que puguem arribar a uns nivells molt satisfactoris de transparència i de transposició a la realitat de
la nostra associació al codi de bones pràctiques de la CatFAC. Seguim pretenent exactament el mateix
que fa un any, tot i que fruit del treball fet aquest 2015, estem en un punt molt més avançat en aquest
tema.
La participació de les associades a les dues assemblees generals que hem realitzat aquest 2015 ha estat
força pobre. Considerem que aquest és un dels nostres punts més febles i sabem que és un dels objectius
que hem de treballar més per tal de millorar-lo. No volem una associació d'unes poques, sinó que volem
que una àmplia majoria de les persones sòcies se la sentin seva amb l'orgull i satisfacció. No ho entenem
d'una altra manera, ja que sabem que sense la participació de totes, perdem l'essència i la potència de
l'assamblearisme. Assignatura pendent per segon any consecutiu.
3. Finances
Us adjuntem a continuació el balanç d'ingressos i despeses del 2015 (fins a novembre de 2015)
(CAST)
Les dades definitives i les conclusions respectives les aportarem en un annex un cop finalitzat el present
any 2015.
En el marc de l’àmbit financer destaquem que gràcies a pertànyer a la CATFAC, el nostre tresorer ha
pogut gaudir de la gratuïtat de dos cursos sobre comptabilitat impartits a Torre Jussana. Són formacions
com aquesta, les que augmenten el nostre grau d’autogestió i ens enforteixen.
4. Comunicació, Assessorament i Dades
Aquest 2015 l’AVCC ha tingut una presència notòria en els mitjans de comunicació locals degut
principalment a la xerrada del Dr. Parés realitzada als Amics de les Arts de Terrassa.
El dia 16 de novembre també vam ser objectes d’una entrevista feta per una estudiant de periodisme en
pràctiques al mitjà local “La torre del palau”. Fins al moment no ha estat publicada.
Dins el terreny de l’assessorament a les persones sòcies hem ofert informació en els àmbits botànic,
terapèutic i jurídic. Volem destacar que setmana rere setmana, hem xerrat individualment amb moltes
persones sòcies i hem realitzat fins a 4 recursos a multes administratives per tinença d’estupefaents, dels
quals encara no tenim resposta.
Com a dada rellevant, aquest 2015 hem introduït a la nostra base informàtica la separació d’indicadors en
funció del gènere. Ara ja sabem les quantitats de socis i sòcies que tenim i quin és el seu consum segons
el sexe.
Adjuntem tambe la informació del usuari de Twiter de la AVCC, enguany amb 112 seguidores i 1.062
piulades.
Gràfica de la separació de sòcies i consum per genere:
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Gràfica de Tan per cent de Dones i homes medics:
Alguns exemples de repercusio mediatica als mitjans locals gracies a la xerrada amb el Dr.Joan Pares
Cal destacar en àmbit representatiu que el dia 21/07/15 rebem la visita de la regidora de salut i
seguretat de Terrassa, Maruja Rambla juntament amb l’escriptor Ivan Carrasco i la responsable del grup
terapeutic de la Federacio CatFac Anna Afuera, que ens fan visita al local de la associació per tal de trobar
punts en comu i poder engegar un procés de diàleg i aprenentatge per les dues parts, enfortint la relació
que ja fa un any, amb el grup de prevenció de riscos, varem crear amb la ara nova regidora.
Es des de les hores que amb la regidora ajudarem en tot el que puguem per tal de crear un informe
sobre les Associacions Cannàbiques a Terrassa, fen visites i ensenyant el codi de bones pràctiques i les
polítiques de prevenció de riscos.
Fotografies de la trobada amb la regidora Maruja Rambla, l’escripor Ivan Carrasco i la representat de la
federació Anna Afuera.
5. Cultius
Aquest any 2015 hem reduït la quantitat de cultius. Hem passat de set a tres cultivadors, cada un en una
unitat de producció, excepte un que en té dues, una d’interior i d’exterior. El dia 14 de maig vam
començar a realitzar els quaderns de cultiu per realitzar el peritatge i el dia 15 de setembre vam fer la
primera visita als cultius amb en Xaquin Acosta, que és l’enginyer agrònom que ha realitzat el peritatge
agrícola.
Hem treballat amb tres cultius d’interior i un d’exterior i cal destacar que aquest any estem
experimentant amb el primer cultiu interior vertical i podem dir que ha costat treure’n rendiment però
sembla que al final funcionarà.
La previsió de consum de les sòcies degustadores ha estat d’un total de 44kg, dels quals l’associació
només n’ha cultivat 21,061kg i fins al moment se n’han distribuit 20,884kg.
A continuació deixem les dades dels Cultius peritats i les seves produccions, els stocks i totes les dades
pel que fa a produccions reals de les UDPs:
6. Terapèutic
El 2015 ha estat un any maco, però alhora dur pel què fa el grup de socis terapèutics que tenim. Ha estat
maco, perquè hem augmentat el nombre de sòcies terapèutiques de 4 a 13 persones i algunes de les
noves altes han estat fetes gràcies a la xerrada que vam fer sobre els usos terapèutics del cànnabis. Ha
estat dur perquè malauradament dues de les persones que formaven part d’aquest col·lectiu han mort.
Tot i això, ens enduem un gran record d’aquestes dues persones i el seu exemple de lluita i vitalitat
contra les malalties que patien, ens anima a seguir treballant amb força i de manera incansable per donar
suport a aquelles persones que han de recórrer a cometre una “il·legalitat” per culpa d’un estat Espanyol
que no vol reconèixer l’evidència. Pels que han marxat i pels que pateixen.
Un vegada més, no podem estar més agraïdes a la federació per la feina que fa el Dr. Parés i la Marta
amb les usuàries terapèutiques i ajudant a totes les associacions a treballar aquest àmbit. Volem
destacar que el dia 4 de desembre, el dr. Parés va venir fins al mateix local de l’associació per tal de fer
una visita a dues noves usuàries.
Com a activitats de l’àmbit terapèutic i de prevenció de riscos, estem profundament orgullosos d’haver
co-organitzat amb el Grup d’Opinió dels Amics de les Artsuna una xerrada sobre els usos terapèutics del
cànnabis al local de l’esmentada entitat, aconseguint així arribar a un col·lectiu social més ampli que s’hi
ho haguéssim fet al local de l’associació. Aquesta xerrada va tenir una forta repercussió als mitjans de
comunicació locals i alhora ens ha portat noves incorporacions de sòcies per motius terapèutics. Estem
segurs que repetirem l’experiència de cara al 2016.
També hem co-organitzat una xerrada sobre vaporització amb la CatFAC, que es pot emmarcar dins
l’àmbit de la prevenció de riscos, a l’Associació SURYA de Súria i una xerrada sobre el funcionament de
l’oli cannàbic per pal·liar els efectes secundaris de la quimioteràpia amb la fundació Oncolliga de Terrassa.
Igualment, estem molt cofois de poder haver ofert aquestes dues xerrades i esperem poder seguint-ho
fent.
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També pel que fa en termes de prevenció de riscos i gracies al col·lectiu ja conegut arreu EnergiControl i
la federació CatFac, adquirim 14 lamines d’informacio que ofereix aquesta entitat i creem un mural a la
paret del local on les exposem per a totes les socies i socis, amb informació com:
-

Consum responsable.
Com actua el Cannabis.
Vies d’administracio.
Composició del Cannabis.
Riscos associats.
Consum Medicinal.
Efectes del Cannabis

7. Activitats
Aquí us adjuntem un recull de les activitats que hem anat fent aquest any 2015 i que la majoria us hem
anat explicant als altres punts de la memòria. Apostem per seguir d’ara en endavant amb l’aposta de fer
un nombre no molt elevat d’activitats i dotar a les que fem de notorietat i importància.
Fotografies de la Realització de la pancarta per al Sant Canut:
Fotografies de la Plaça de St.Jaume de Barcelona pel Sant Canut 2015, organitzat pel Moviment Cannabic
Catala:
Fotografies de les recollides de firmes per la ILP la Rosa Verda
8. Participació a la CatFAC
Des de l'Associació Vallparadís Cànnabis Club que dintre de les nostres possibilitats i circumstàncies hem
tingut una participació acceptable a la CatFAC, tot i que som conscients que hauríem de donar més i fer
implicar a més associades en col·laborar i fer gran tant el nostre projecte com el de la federació.
Hem assistit a totes les assembles generals i hem participat activament en el grups de treball terapèutic.
Celebrem la creació del grup de dones de la CATFAC, tot i que la nostra participació no ha estat la que
preveiem.
Estem satisfets amb aquesta la nostra implicació i, tot i que sabem que seria desitjable que
augmentéssim la nostra presència participant en altres grups de treball, però som conscients que serà
difícil perquè som una associació petita i perquè ens costa molt que les associades s'impliquin en les
tasques internes. Treballarem per millorar-ho i així contribuir a potenciar i enfortir la federació.
Només hi ha un punt negre dins la trajectòria de l’AVCC a la federació, que és la nostra aportació
econòmica mitjançant les quotes que paguem mensualment. Degut a les dimensions de la nostra
associació i a la modificació del sistema de quotes de la federació vam ser expulsats temporalment
d’aquesta, perquè no podiem fer front als pagaments. Afortunadament, després d’haver presentat un
escrit argumentant les nostres possibilitats i mancances, vam ser tornats a admetre a la federació en
virtut de la decisió de l’assemblea i se’ns va concedir una reducció de quota permanent que ens permet
seguir aportant i rebent els beneficis d’estar a CatFAC.
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