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Incidència Política i Social
Optimitzar Comunicació Externa
Xarxa de comunicació
Visualitzar la figura de la persona usuària terapèutica.
Aconseguir Finançament extern

●
●
●
●

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

Intern

Objectius interns
● Recollida de dades a les associacions.
● Millora del Reglament Intern i Codi de Bones Pràctiques.
● Avaluació del Projecte

Incidència Política i Social

Trencar endogàmia

Fer xarxa amb altres entitats
terapèutiques i de prevenció de riscos.

22-01-2016 Les roses verdes es planten al Parlament!
Centenars de persones activistes ens vam reunir davant les portes del Parlament de Catalunya per celebrar les 67.500
signatures de suport aconseguides perquè la Llei de les Associacions Cannàbiques pugui iniciar el seu tràmit, posar fi a
la inseguretat jurídica i dotar de drets a milers de persones usuàries.
Fedataris i fedatàries, simpatitzants, persones voluntàries i representants dels grups polítics que, ens han acompanyat i
animat en aquest procés, s’han fet una gran foto de família per celebrar aquest moment històric.
22-01-2016 taula “Feminismes i drogues, quin món volem?”
Jornada de Debat que es va realitzar al Centre Cívic Pati Llimona, a la sala Mª Aurèlia Capmany. Les ponents van ser, la
Gemma Altell (Fundació Salut i Comunitat), la Núria Calzada (Energy Control) i la Gemma Domínguez (Grup de Dones
de la CatFAC): Les dones som a tot arreu, encara que no ens vegin.
16-02-2016 Juntes pel canvi!
Assemblea oberta de suport a l’Associació Moviment Associatiu Cannàbic d’Autoconsum (La MACA) de Barcelona, del
barri de Sants, que s’ha vist forçada a tancar les seves portes de forma cautelar, a petició del jutjat d’instrucció nº 20
de Barcelona, que ha declarat l’activitat de l’associació com il·lícita quan ni tan sols els últims retrocessos viscuts amb
les sentències del Tribunal Suprem dubtaven del dret d’associació.
02-03-2016 Jornada “Cànnabis: actualització i debat”
X edició de la Jornada de la Coordinadora de CAS de Catalunya on es van presentar les darreres novetats en recerca de
cannabinoides, des d’una òptica clínica del cànnabis, la relació entre cànnabis i psicosi i la presència dels nous escenaris
del cànnabis en aquest fòrum, amb la perspectiva tant dels clubs cannàbics com de la de la salut pública i de la relació
d’ajuda als espais d’oci.

07-03-2016 Junta directiva del Consell d'Associacions de Barcelona
Patricia Amiguet, com a representant de la CatFAC, forma part des d'avui de la junta directiva del Consell d'Associacions
de Barcelona, un plaer poder formar part del teixit associatiu de les associacions de Barcelona i créixer amb les
experiències d’aquest col·lectiu.
17-03-2016 Resposta social a un repte global
El Consell d’Associacions de Barcelona – CAB i les dues federacions d’associacions cannàbiques – CatFAC i Fedcac, es
posen d’acord per presentar, de forma conjunta, una queixa a la Síndica de Greuges de Barcelona per aconseguir el seu
suport en el reclam a l’Administració Local de la Ciutat, un pas valent en la regulació de les associacions de persones
usuàries de Cànnabis.
27-04-2016 Hi ha mirada femenina a les associacions Cannàbiques?
Gràcies a la signatura del conveni de col·laboració amb la Universitat del País Basc d’acompanyament de les pràctiques
del Màster de Feminismes i Gènere, la CatFAC ha desenvolupat tot un projecte que pretén millorar el coneixement
sobre la realitat que viuen i el paper que desenvolupen les dones dins les associacions cannàbiques. Tenim la certesa
que la informació recollida, ens capacitarà per impulsar associacions lliures de discriminació incorporant una mirada
femenina, associacions on totes les persones hi trobin el seu espai i reconegudes les seves necessitats.
07-05-2016 Pas a pas pels nostres drets
7 de maig, ens desplacem a Madrid per viure amb les milers de persones usuàries de Cànnabis la seva reivindicació
anual, un dia assenyalat al calendari carregat de fum i lluita, la Marxa Mundial de la Marihuana. El lema d'aquest any
“Sembra el Canvi per una Regulació Responsable” pretén il·luminar la ceguesa administrativa respecte al vell tabú verd,
les últimes notícies sobre la despenalització del cànnabis al món ens fan ser optimistes.
13-05-2016 Caminem Plegats, el futur està a les nostres mans.
La Federació d’Associacions Cannàbiques Autoregulades de Catalunya– Fedcac- i la Federació d’Associacions
Cannàbiques de Catalunya –CatFAC ens unim per rellançar la plataforma “Som el que cultivem” amb l’objectiu d’oferir
la nostra col·laboració a tot el conjunt de municipis catalans que vulguin treballar per regular el funcionament de les
associacions cannàbiques catalanes.

17-05-2016 El cànnabis a la Ciutat de Barcelona.
Des de Som el que Cultivem es van organitzar les jornades de debat i diàleg al Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona (CCCB) en motiu de l’aprovació del Pla Especial Urbanístic per a l’ordenació dels Clubs i Associacions
Cannàbiques a la Ciutat de Barcelona.
Des de Som el que Cultivem apostem perquè Barcelona es converteixi en un model de referència que demostri que les
actuals polítiques aplicades a la qüestió del cànnabis generen més problemes de salut pública i de seguretat ciutadana
que solucions i que l’abastiment col·lectiu sense ànim de lucre de cànnabis és un model eficaç des del punt de vista de
la reducció de riscos i pel conjunt de la ciutadania de la ciutat. En aquests moments de canvi, el diàleg i el consens
social són imprescindibles per avançar cap a una Ciutat sostenible on les necessitats de totes les persones hi trobin
cabuda.
27-05-2016 Barcelona: Un pas Valent amb actitud transformadora
Des de Som el que Cultivem, celebrem el gran pas que estableix la normativa municipal per donar cabuda al
funcionament de les més de 160 associacions de persones usuàries de cànnabis instal·lades a la ciutat de Barcelona. Un
Pla Urbanístic que conserva l’essència de les nostres reivindicacions i no criminalitza l’activitat del nostre dia a dia,
buscant la sintonia amb el veïnat de la Ciutat.

28/07/2016 Aprovació tramitació parlamentària ILP “La Rosa Verda”
La Iniciativa legislativa popular, coneguda com "La rosa verda", ha recollit les més de 50.000 signatures necessàries per
arribar al Parlament, 67.500 en total. Després de ser rebutjada una esmena a la totalitat del PP per part de la resta de
grups, seguirà la seua tramitació parlamentària.
20/08/2016 Regulació del Cánnabis, una realitat sense resposta
Assistim al Fòrum Social del Rototom Sunsplash, la nostre companya Patricia Amiguet, junt amb els advocats Héctor
Brotons i Joan Bertomeu, van oferir la xerrada “Regulació del Cànnabis, una realitat social sense resposta” on, sobretot
es va posar de manifest la nova jurisprudència del Tribunal Suprem, es fa un repàs als avenços en matèria de regulació
d’associacions, sobretot a nivell municipal i es reflexiona sobre la visió de quin serà el futur més immediat en quant a
la possible regulació del Cànnabis.
06/09/2016 Units per la defensa de les condicions dels treballadors/res
Reclamen ser tractades com el que som, treballadores amb el reconeixement dels seus drets i alhora deures, reclamem
el reconeixement del nostre sector específic i amb unes condicions que beneficiïn tant a les treballadores com a les
persones usuàries.
Acudim al cafè-debat, convidats pels companys d’ Avalot Joves Sindicalistes.

23-11-2016 Acte de suport a Josep Pàmies
Josep Pàmies està citat a declarar davant el Jutge com a imputat per un presumpte delicte de cultiu de cànem
industrial, plantes amb propietats terapèutiques que li van ser requisades pels Mossos d'Esquadra el setembre passat.
Acompanyat per membres de la CatFAC, Pàmies ha rebut aplaudiments tant a l'entrada com a la sortida dels jutjats.
Després de declarar ha dirigit unes paraules als assistents i els ha explicat com ha anat el procediment amb la jutgessa.

24-11-2016 Iniciativa Legislativa Popular, reguladora dels Clubs Socials de Cànnabis
Membres de la Plataforma Som el Que Cultivem compareixen al Parlament de Catalunya dins del marc de la tramitació
de la Iniciativa Legislativa Popular (la Rosa verda) reguladora dels Clubs Socials de Cànnabis (CSC’s) a la comunitat
catalana. La intervenció a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya, va estar destinada a defensar una regulació
específica sobre les associacions de consum de cànnabis i així promoure un ús responsable.
16-12-2016 I Congrés CANNABMED
Participem al Congres CannabMed, un espai de trobada centrat en la realitat de les persones amb problemes de salut
que utilitzen cànnabis i la dels seus familiars. Una oportunitat per donar veu a un col·lectiu que pateix estigma,
dificultats d’accés a una medicina essencial, persecució i desconsideració per part de les institucions públiques.

Xarxa de comunicació

Visualitzar la figura dels usuàries terapèutics

Aconseguir Finançament extern

Cohesió Interna Federació

Recursos per la Federació i Professionalització

Continuar i ampliar el servei terapèutic
per a les associacions federades.

13-01-2016 formació staff d’entitats cannàbiques
L’Objectiu de la formació, capacitar als assistents en els coneixements, actituds i habilitats necessàries per a una
adequada atenció de persones usuàries de cànnabis associades a clubs i associacions cannàbiques des d'una
perspectiva de reducció de riscos.
15-05-2016 “Formació en reducció de riscos i danys associats als consums de cànnabis”
Amb l’objectiu de facilitar-ne el compliment, s’organitza el Curs de Formació en reducció de riscos i danys associats als
consums de cànnabis adreçat a treballadors i treballadores de les associacions.
El curs es va impartir per professionals del món social, educatiu i sanitari i es van tractar aspectes com la prevenció, la
detecció de problemàtiques i les estratègies concretes per a reduir riscos així com altres temes d’interès per a la salut
pública.
13- 06-2016 La CatFAC firma un conveni amb We’Canna Consulting
La CatFAC segueix apostant per millorar la gestió de les associacions cannàbiques i encaminar-les a la
professionalització. Avui, es celebra el nou acord de col·laboració entre la Federació i We’Canna Consulting per tal que
els nostres federats, amics i simpatitzants puguin accedir al programari Weedgest en condicions d’avantatge.
02- 06-2016 Projecte BioBizz
Conveni de col·laboració amb els amics de BioBizz per conèixer i realitzar comparatives amb cultius Orgànics, aquesta
proposta implicarà un seguiment i assessorament personalitzat a totes aquelles associacions que es vulguin afegir i es
totalment gratuït. Una oportunitat única de conèixer els últims avenços en el cultiu de cànnabis ecològic més productiu
i de qualitat.

17-07-2016 Un dia perfecte d’estiu #CatFACCup
Dissabte 16 de juliol, Cal suís va fumejar Llibertat en motiu de la segona edició de la CatFAC Cup, un dia de
reivindicació i festa per tancar amb la intensitat que es mereix aquest curs polític. Les persones activistes ens
mereixíem un parèntesi al prohibicionisme, un espai de llibertat per agafar aire, renovar forces, enfortir llaços i
preparar-nos! Hem vingut a canviar allò que no ens agrada! I en la nostra societat no hi ha RES PROHIBIT. Per una
regulació responsable, per una regulació integral, per una regulació del cànnabis que és només l’inici del camí ferm cap
a la llibertat.
17- 07-2016 Sumen esforços per donar resposta
Des de la CatFAC defensem l’acompanyament terapèutic sense tabús a totes les persones que desitgen utilitzar el
cànnabis com a pal·liatiu terapèutic o millorar la seva condició de vida. És per això que dins del Grup Terapèutic
treballem amb doctors especialitzats en cànnabis, acompanyant a persones que utilitzen el cànnabis per la seva
patologia. És una satisfacció per nosaltres, anunciar la signatura de convenis de col·laboració amb el D. Albert Estrada i
Kalapa Clinic per informar, prevenir riscos i poder donar el servei de qualitat que els usuaris i les usuàries es mereixen.
03-11-2016 Suma't al projecte CatFAC
S’obre la participació a totes les associacions per fer propostes d’acció per l’any 2017. Les propostes seleccionades
passen una fase de valoració per determinar el Pla d'Acció, la gestió adequada i establir cronograma d’actuació. Les
reunions per consolidar el projecte es realitzen diferents dies a torre Jussana, es plantegen les necessitats del col·lectiu
sobre les quals es vol intervenir a partir de la voluntat de participació en aquestes, identificant, avaluant i prioritzant de
forma conjunta les necessitats i interessos de l’organització. La participació és un instrument fonamental per aconseguir
tenir una organització més forta que mai, cohesionada i afrontar nous reptes.
13-12-2016 Quan unim les forces
Dediquem l'última part de l’última assemblea de l’any per fer tertúlia i germanor. Entrem ja en la recta final de l’any
2016, i són dies per viure i conviure, per compartir, per gaudir de les grans i petites alegries, per plantejar nous
horitzons de progrés i d’oportunitats i per continuar lluitant juntes i desitjar-nos que l’any que ve sigui millor que
aquest.

Creixement.

Recollida de dades a les associacions

Millora del Règim Intern
i Codi de Bones Pràctiques.

29-02-2016 Fem camí juntes!!
Sumem esforços! Que l’estratègia de la por aconsegueixi fer-nos més forts, nosaltres tenim arguments, volem diàleg,
volem construir. Fem-ho junts!
Per tot això, des de la CatFAC iniciem una nova proposta d’afiliació més inclusiva i adaptada a totes els organitzacions
que volen unir-se en la defensa del model CSC . Posant en pràctica tres noves categories que juntes conformaran la
CatFAC: Federades, Simpatitzants i Amigues.

13-03-2016 Noves categories
Des de la CatFAC creiem que ara més que mai hem de fer pinya, hem
d’empoderar-nos, defensar el model que durant tants anys hem anat
bastint per lluitar contra el mercat il·lícit, buscant la garantia de
qualitat, seguretat i acompanyament en la gestió de plaers.
Ara és l’hora de treballar per aconseguir un consens polític amb una
mirada de Salut Pública, que ens permeti un canvi legislatiu que ens
doti de normalitat, de seguretat, d’eines per encarar el nostre futur
des d’una altra mirada centrada en el desenvolupament humà, els
drets, les llibertats i la convivència cívica.
La implicació d’una quota única s’estableix com a millora en la gestió
econòmica de la Federació, per adaptar els recursos als ingressos
econòmics que rep l’Organització, reforçant l’operativitat i les
condicions laborals del personal treballador de la CatFAC. La proposta
es marca com a objectiu la sostenibilitat amb els recursos propis i
l’estabilitat econòmica dels projectes que es puguin implantar així
com l’augment de la representativitat del sector cannàbic en la lluita
pels nostres drets.
Te les expliquem!

● Federats
Associacions Cannàbiques establertes a Catalunya amb
voluntat de participar activament i fer-se co-responsables
de les tasques del dia a dia de la federació. Associacions
que donin compliment al Codi de Bones Pràctiques de la
CatFAC i que tinguin capacitat per participar activament
del moviment.
Aquesta categoria contempla l’excepció de les associacions
de menys de 50 persones sòcies, per garantir la
representativitat de totes les associacions que volen
formar part de l’organització. Aquestes tindrien una quota
reduïda, sempre i quan l’Associació no superi el número
establert, superat aquest límit passarien al pagament de la
quota no reduïda.
● Simpatitzant
Associacions Cannàbiques establertes a Catalunya que es
sumen a les reivindicacions de la Federació però no poden o no els interessa un ritme de participació tan activa, però en
canvi, si que volen aportar al moviment i estar-hi vinculades.
● Amigues
Organitzacions o persones, cannàbiques o no, que comparteixen les reivindicacions de la CatFAC i volen sumar el seu
granet de sorra en el canvi de paradigma necessari a les polítiques de drogues.
Aquestes noves categories es realitzen per donar la possibilitat a les associacions cannàbiques assistents al territori
català a conèixer la nostra organització i poder col·laborar en la realització d’incidència política i social per al canvi en
les polítiques de drogues a nivell Català.
Fem camí juntes!!

Avaluació del projecte

Es realitza un qüestionari anual
com a eina per l’auto-diagnosi de
la gestió, té per objectiu ajudar a
les entitats no lucratives a avaluar
l’estat
de
la
seva
gestió,
mitjançant l’autoavaluació.
L’anàlisi planteja centrar-se en
tres nivells, extern, intern i
comunitari.
Quins són els nostres punts forts i
els nostres punts febles? Quines
coses hauríem de millorar per
desenvolupar millor la nostra
tasca?,
aquestes
preguntes
cerquen resposta en l’avaluació
anual, que ens permet millorar les
nostres interaccions, esforçant-nos
per millorar aquells aspectes que
no ens satisfan.

