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Cronograma 2015

INTRODUCCIÓ
La CatFAC inicia l’any 2015 amb molts reptes per davant. Si ve l'any 2014 ens havia apropat a una
regulació de les associacions cannàbiques a través d'una resolució del Govern de la Generalitat ara
esperem veure com el Parlament l'aprova i així poder acompanyar el procés necessari per a desplegarla.
Des de la CatFAC hem anunciat la nostra preocupació per aquest procés de regulació que no contempla
aquells àmbits més sensibles del nostre dia a dia com són els cultius i el transport. És per aquest motiu
que mantindrem molt activa la incidència política a nivell municipal per tal d'aconseguir que els
diferents ajuntaments i sobretot, totes les formacions polítiques que al maig tornaran a passar per les
urnes, entenguin les nostres demandes. Promourem un acord de totes elles per tal de consensuar la
millor manera d'ordenar la nostra activitat a nivell municipal i així concretar allò que a nivell de
Generalitat encara ha quedat massa poc definit.
Tot això sense oblidar-nos que el que ens cal és un canvi de lleis i, per tant, seguirem impulsant, a
través de la FAC, el canvi legislatiu a Madrid.
L'any 2014 la CatFAC ha demostrat ser decisiva i ser un interlocutor imprescindible de les persones
usuàries de cànnabis amb l'administració vivint de prop tot el procés per definir la regulació a nivell
català.
A nivell intern hem fet un gran salt qualitatiu de la nostra activitat desplegant tots els grups de treball de
la federació i posant en marxa el sistema d'autoregulació a través de les auditories internes.
Amb tot això, els objectius que ens marquem per aquest 2015 són:
- Mantenir el nostre grau d’incidència política per tal de ser decisius en el procés per desplegar la
Regulació de la Generalitat de Catalunya, defensant els interessos de totes les persones usuàries de
cànnabis. Fent especial èmfasis als processos de regulació municipal. També participarem conjuntament
amb la resta de federacions que conformen la FAC amb el lobby polític i les campanyes que es considerin
a Madrid per promoure un canvi en les polítiques de drogues caduques i sense sentit.
- Continuar en la mateixa línia de treball per seguir potenciant la nostra presència als mitjans de
comunicació i així afavorir la normalització de la realitat cannàbica per fer arribar les nostres demandes
a la societat. Continuar impulsant campanyes pròpies que ens facilitin la visualització del nostre discurs.
- Millorar el funcionament i la participació en tots els grups de treball de la CatFAC, així com fer un bon
seguiment dels objectius establerts. Millorar la formació sobre les eines de la federació.
- Continuar tots els exercicis de transparència a través del Peritatge agrícola, la Memòria i l’Avaluació del
Compliment del Codi de Bones Pràctiques a totes les associacions federades.


Augmentar el número d’associacions federades. Mantenir el projecte d’autoregulació a través de
les auditories internes i el d’acompanyament i millora a les associacions que els calgui.



Potenciar el paper de la dona cannàbica. Facilitar el coneixement entre les dones de les
diferents associacions, fer més visibles les seves necessitats i demandes.

Aquest any centrarem els nostres esforços en l'àmbit terapèutic tant per tal de millorar l'atenció a la
persona usuària terapèutica com per fer un salt endavant en la prevenció de riscos que es treballa a les
associacions.
Tots els objectius que en aquest projecte es detallen no serien possibles sense totes les persones sòcies
de les associacions federades que desinteressadament inverteixen el seu temps en la lluita pels drets de
les persones consumidores de cànnabis.

Pàgina

Plantarem els nostres drets!

3

A totes elles, gràcies!

1. Assemblea General

Objectius previstos per al 2015


Modificar i millorar el Reglament de la CatFAC aprovat pel I Congrés de la Federació
per tal d'adaptar-lo a la realitat de la Federació.



Vetllar pel compliment del Reglament de la Federació.



Vetllar pel compliment del Projecte 2015 de la Federació aprovat en la primera
assemblea de l'any.



Vetllar pel compliment del pressupost de la Federació.



Millorar l’assistència i la participació en les assemblees.



Millorar el seguiment dels acords presos en assemblees.



Donar seguiment als informes de gestió de la Comissió Tècnica.

Com s’organitzarà l’Assemblea


Una assembla general mensual (menys l'agost). Es convocarà mínim amb 15 dies
d’antelació i sempre es prendrà acta de la sessió que rebran les associacions
federades amb un màxim de 48h després de la sessió.



S’escollirà una persona moderadora de la sessió.

Activitat Assemblea Ordinària de Febrer
Resum Es convocarà 15 dies abans la sessió plenària amb totes les associacions membres de
la federació.
Data 5/02

Activitat Assemblea Ordinària de Març
Resum Es convocarà 15 dies abans la sessió plenària amb totes les associacions membres de
la federació.
Data 5/03

Activitat Assemblea Ordinària d'Abril
Resum Es convocarà 15 dies abans la sessió plenària amb totes les associacions membres de
la federació.
Data 9/04

Activitat Assemblea Ordinària de Maig
Resum Es convocarà 15 dies abans la sessió plenària amb totes les associacions membres de
la federació.
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Data 7/05

Activitat Assemblea Ordinària de Juny
Resum Es convocarà 15 dies abans la sessió plenària amb totes les associacions membres de
la federació.
Data 4/06

Activitat Assemblea Ordinària de Juliol
Resum Es convocarà 15 dies abans la sessió plenària amb totes les associacions membres de
la federació.
Data 2/07

Activitat Assemblea Ordinària de Setembre
Resum Es convocarà 15 dies abans la sessió plenària amb totes les associacions membres de
la federació.
Data 3/09

Activitat Assemblea Ordinària d'Octubre
Resum Es convocarà 15 dies abans la sessió plenària amb totes les associacions membres de
la federació.
Data 1/10

Activitat Assemblea Ordinària de Novembre
Resum Es convocarà 15 dies abans la sessió plenària amb totes les associacions membres de
la federació.
Data 5/11
Activitat Assemblea Ordinària de Desembre
Resum Es convocarà 15 dies abans la sessió plenària amb totes les associacions membres de
la federació.
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Data 3/12

2. Comissió Tècnica

Qüestions a millorar en relació a l’activitat de 2014:

•

Millorar la gestió i organització interna de la Comissió Tècnica.

•

Millorar la formació permanent de les persones que integren la Comissió Tècnica.

•
Millorar l'ús de la imatge i del missatge de la CatFAC per garantir el màxim impacte
del nostre discurs.

Objectius generals per al 2015:
Interns

•

Millorar la comunicació amb les associacions federades i viceversa.

•

Crear un sistema de treball ecològic en la Comissió Tècnica.

•

Millorar la transmissió del missatge de la Federació.

Externs


Millorar la coordinació de les tasques de tots els Grups de Treball i les activitats que
aquests generen.

Objectiu General 1: Millorar la comunicació amb les associacions federades i viceversa.
Objectiu Específic 1.1: Dotar-se d'eines específiques per què tothom millori el coneixement
sobre el funcionament intern.

Activitat 1.1.1 Elaboració d’un protocol d'ús de les eines digitals de la CatFAC.
Resum: Per millorar i optimitzar la comunicació dels federats cap a la CT, crearem un
protocol que inclogui, el funcionament del Google drive, el mapa de documents que trobaran
al Google drive, com respondre a les invitacions de grup, com apuntar-se als grups, com
respondre els fils de conversa dels correus electrònics, la utilització de la WEB, protocol
d’emergència en cas d’intervenció, utilització i informació que es transmet via whatsapp,
contactes dels components de la Comissió Tècnica i funcionament del Google Calendar
CatFAC.
Data: Març.

Activitat 1.1.2 Recordatoris mensuals sobre el Reglament Intern.
Resum: S'incorporarà a cada acta de l'Assemblea General aquelles parts del Reglament
Intern que s’hagin tractat en la sessió plenària d’Assemblea, per tal d'aconseguir que les
associacions federades vagin adquirint un coneixement del Reglament, i l’interioritzin sense
que suposi un problema haver de llegir-se el document sencer. El fet d’adquirir aquests
coneixements permetran que tinguin un coneixement de les eines per comunicar-se amb la
CT i generar debats amb coneixement de base.
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Data: Febrer.

Activitat 1.1.3 Informació detallada del funcionament de cada Grup.
Resum: Creació d'un protocol d'actuació per a les principals activitats anuals dels Grups de
Treball. Així, des de qualsevol associació federada es tindrà coneixement del seu
funcionament i li serà més senzill participar-hi.
Data: Març.

Activitat 1.1.4 Foment de la participació en el Reglament Intern.
Resum: A través del Grup d'Auditories es crearà un protocol d'esmenes per al Reglament
intern de la Federació. Després d'un any de la posada en funcionament del Reglament s'ha
observat que cal ajustar moltes de les qüestions que s'hi detallen. Es fomentarà que les
associacions que n'observin possibles modificacions puguin presentar-l
es i ser debatudes per totes i tots.
Data: Març.

Activitat 1.1.5 Enviament de les actes específiques d'activitats de la Comissió Tècnica a totes
les associacions federades.
Resum: S'enviarà setmanalment un document resum de totes les activitats desenvolupades
per la Comissió Tècnica així com la informació a les reunions on aquesta ha participat per tal
que totes les associacions federades en tinguin un millor coneixement i això permeti generar
debats en més profunditat a l'Assemblea General.
Data: Febrer
Objectiu Específic 1.2:
associacions federades

Millorar la comunicació de la Comissió Tècnica envers les

Activitat 1.2.1 Informació detallada del treball de cada grup.
Resum: Creació del document específic de cada grup, en el que s’inclourà tota la informació
que un federat pugui arribar a necessitar, si se li planteja qualsevol situació inesperada o
consulta. Serà un directori específic per grups de les preguntes freqüents i dels possibles
mecanismes de funcionament per cada cas.
Data: Maig

Activitat 1.2.2 Re-enviament de tots els informes d’activitats derivades del treball diari de la
CT.
Resum: Tots els informes que es derivin de reunions de treball generades per la gestió del
dia a dia de la Comissió Tècnica, es reenviaran a tots els federats. El sistema serà: Cada
dilluns de Comissió Tècnica es farà un repàs de tots els informes generats al llarg de la
setmana i es farà un reenviament d’un únic correu electrònic, per facilitar-ne la lectura, a les
associacions federades.
Data: Cada dimarts després de CT. (inici 3a setmana de gener)
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Resum: Actualització setmanal del calendari dels federats, per tal que puguin tenir una
informació completa de les activitats que duu a terme tant la Federació, els grups i les
associacions. Cada responsable de grup te l'obligació de portar al dia la informació relativa al
seu treball i els tècnics s’encarregaran d'actualitzar la relativa a l’activitat que no
correspongui a cap grup. Data: Febrer.
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Activitat 1.2.3 Gestió del Calendari de la CatFAC

Activitat 1.2.4 Creació de un registre de preguntes.
Resum: Durant tot l’any es portarà un registre de preguntes dels federats a l’Assemblea
General i als grups específics, amb l’objectiu, al 2016, de fer un Trivial de la CatFAC, amb no
només el recull de normes de funcionament intern, sinó amb aquelles qüestions que hagin
plantejat tots els federats al llarg de l’any, per tal de que formin part del joc.
Data: Cada vegada que sorgeixi un esdeveniment. Desembre
Objectiu general 2: Aconseguir un sistema de treball ecològic en la Comissió Tècnica.
Objectiu Específic 2.1: Creació de mecanismes i eines de treball eficients per millorar
l’ecologia i sostenibilitat del grup.

Activitat 2.1.1 Que tots els responsables de grup portin al dia el calendari de treball de CT.
Resum: És obligació de tots els responsables de grup, portar al dia els seus esdeveniments
en el calendari de la Comissió Tècnica, per tal de poder coordinar amb mes efectivitat les
reunions del dia a dia. Inclusió al calendari de dies i hores que corresponguin a assumptes
personals dels membres de la Comissió, per tal de que es respectin les necessitats i espais
propis dels integrants.
Data: Febrer.

Activitat 2.1.2 Avaluació setmanal dels compromisos adoptat pels diferents grups en les
actes de CT, d’Assemblea General i cronograma de projecte.
Resum: Cada setmana en comissió tècnica es farà un seguiment i s’avaluaran si s’han
complert els compromisos adoptats pels diferents grups (Acció 2.1.3), l’objectiu es conèixer
l’estat dels projectes i de reforçar aquells que necessitin col•laboració d’altres grups o
membres per la seva realització. Fomentant la comunicació interna i l’esperit del treball en
grup. Aquestes dades s'inclouran en l'informe de gestió mensual que s'envia a les
associacions federades per donar seguiment al projecte (Acció 2.1.4).
Data: Febrer

Activitat 2.1.3 Informe d'auto-avaluació.
Resum: Cada setmana, els grups que conformen la CT elaboraran un informe de compliment
d’acords que presentaran a la CT. Els acords que no s’estiguin complint es valoraran i es
cercaran solucions entre tots plegats per tal de poder dur-los a terme. La lectura d’aquests
informes serà de la mateixa manera, una forma de practicar la nostre oratòria. Corregirem i
perfilarem setmana a setmana les nostres formes de comunicació, amb la supervisió de la
CT.
Data: Cada Dilluns de CT.

Activitat 2.1.4 Informe de compliment d'acords.
Resum: Trimestralment la Comissió Tècnica farà el recull de tots els acords derivats dels
informes d’Autoavaluació i es crearà l’Informe de compliment d’acords que es presentarà a
l’Assemblea General per rendir comptes a la mateixa.
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El format del document constarà de l’espai que genera l’acord (AG, Grups de Treball, CT),
data límit de compliment, grups que han intervingut i justificació dels acords que no s’han
realitzat.

Data: Cada AG trimestral.

Activitat 2.1.5 Formació interna des del Grup de Finances
Resum: Des del Grup de Finances es detecta la necessitat de trobar espais amb tota la
Comissió Tècnica per evaluar les necessitats de despeses de cada Grup i així poder perfilar
més acuradament la gestió econòmica de la Federació.
Data: trimestral.
Objectiu Específic 2.2: Reconeixement del treball realitzat individual i grupal.

Activitat 2.2.1 Activació d’un sistema de resposta obligatori per part dels responsables de
grup.
Resum: S’implementarà un sistema de lectura i resposta obligatòries, conforme s’ha llegit el
correu electrònic. Les persones implicades en cada debat han de respondre obligatòriament i
en el cas de debats generals cal que tothom faci una resposta.
Data: en cada conversa via correu electrònic.

Activitat 2.2.2 Reconeixement dels espais personals.
Resum: Per tal que les persones que treballen a la comissió tècnica tinguin els seus espais
personals, la resta de grups respectaran les dates que la persona hagi establert al calendari
de la Tècnica com a dies personals. (Activitat 2.1.1)
Data: mensual

Activitat 2.2.4 Espais dinàmics de treball.
Resum: La CT posterior a la trimestral de lectura de compliment d’acords, mourem l’espai
de treball fora de Torre Jussana, a un lloc neutre, on poder dur a terme un dia d’auto-anàlisi
de la CT en l’Assemblea General, però amb dinar de germanor i amb una ordre del dia
relaxada. (en funció de les necessitats del moment de la Federació)
Data: Primer dilluns desprès de l’AG trimestral.
Objectiu Específic 2.3: Crear un sistema de transmissió de missatge sòlid i unificat per tal de
no anar en contra dels interessos de l'organització.

Activitat 2.3.1 Formació dels membres de la Tècnica sobre el Pla de comunicació.
Resum: El Grup de comunicació, un cop hagi presentat el Pla de Comunicació de la CatFAC,
farà unes formacions especifiques a la Tècnica sobre el mateix i com utilitzar-lo. El nostre
missatge està estructurat i consolidat, el contingut ha de tenir en compte la direcció de
l'organització, els valor i intentar que sigui agradable, veraç i rellevant.
Data. Bimensual

Activitat 2.3.2 Participació en el Butlletí de la CatFAC
Resum: Tots els responsables de grup participaran en la redacció de les notícies derivades
del seu grup en el butlletí com a mecanisme per mantenir informades totes les associacions
federades del dia a dia de la Federació.
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Data: mensual.

3. Representació
Qüestions a millorar en relació a l'activitat de 2014:




Millorar la coordinació amb el Grup de Comunicació per tal de multiplicar l’impacte de
la difusió de l’activitat de Representació.
Millorar la coordinació entre els diferents membres del grup.
Millorar la gestió de l’arxiu i del calendari del grup.

Objectius generals per al 2015:
Interns



Garantir la cohesió de la federació
Col·laborar i donar suport a les diferents associacions federades en la comunicació
amb les administracions locals.

Externs



Promoure els drets de les persones usuàries de cànnabis, i difondre la situació de
vulnerabilitat i desigualtat que pateix el col·lectiu d'usuaris/es de cànnabis.
Garantir un treball permanent amb el sector del cànnabis.

Objectiu General 1: Garantir la cohesió de la federació
Objectiu Específic 1.1: Fomentar una comunicació permanent amb les associacions i els seus
representants

Activitat 1.1.1 Ronda de trucades als presidents de la CatFAC
Resum: Mantenir comunicació de "tu a tu" amb els representants de les associacions
federades. Per tal de generar un clima de confiança i suport entre el grup de representació i
les associacions federades
Data: Mensual

Activitat 1.1.2 Organitzar jornada de treball i òci.
Resum: Organitzar jornada de treball i oci per els membres dels grups de la federació, la CT,
i els representants de les associacions federades.
Data: 10/06/2015

Activitat 1.1.3 Sopars associacions
Resum:Organitzar un sopar entre la comissió tècnica i la junta directiva d’una associació.
Data: quinzenal
Objectiu Específic 1.2: Traspassar correctament la informació a les associacions
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externa.
Data: Des del mes de gener.
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Activitat 1.2.1 Participar en el butlletí de notícies mensual

Objectiu General 2: Col·laborar i donar suport a les diferents associacions federades per
millorar la comunicació amb les administracions locals.
Objectiu Específic 2.1: Formació i Recursos

Activitat 2.1.1 Jornada de portaveus i presidents
Resum: Organitzar jornada de formació per els portaveus de les associacions federades. En
aquesta els membres del GR impartiran formació sobre la estratègia d'acció política a nivell
municipal.
Data: 25/03/2015 --17/06/2015 -- 25/11/2015

Activitat 2.1.2: Creació d’un protocol d’incidència política municipal per a les associacions.
Resum: Aquest protocol servirà de guia a les associacions per comunicar-se amb les
institucions i administracions municipals seguint un ordre pràctic i d'acord amb el projecte
general de la CatFAC. També pretén donar resposta a algunes de les possibles necessitats
puntuals de comunicació amb les institucions i administracions municipals.
Data: 20/03/2015
Objectiu Específic 2.2: Donar suport específic a aquelles associacions federades que estiguin
en processos administratius mes complexos o s'estiguin vulnerant els seus drets.

Activitat 2.2.1 Arxiu de causes i conflictes amb l’administració per part de les associacions.
Resum: Crear un directori específic al google drive de la CatFAC on organitzar-hi tota la
informació sobre les causes, conflictes, etc. amb l'administració de les associacions
federades.
Data: 20/03/2015

Activitat 2.2.2: Reunions i seguiment específic en el cas d’associació en conflicte.
Resum: El grup de representació donarà suport, seguiment i participarà en reunions si cal, al
rebre l’avís d'una associació en conflicte, generalment greus.
Data: Durant tot l'any
Objectiu General 3: Promoure els drets de les persones usuàries de cànnabis, i difondre la
situació de vulnerabilitat i desigualtat que pateix el col·lectiu d'usuaris/es de cànnabis.
Objectiu específic 3.1. A les institucions catalanes

Activitat 3.1.1: Mantenir i programar reunions amb els departaments de Salut i Interior.
Resum: Es realitzaran reunions programades i separades
departaments d'Interior i Salut de la Generalitat de Catalunya.
Data: activitat quadrimestral.

respectivament

amb

els

Activitat 3.1.2: Reunions Parlament de Catalunya

Resum: Participar en la ponència del curs per docents que tracten amb joves que
consumeixen cànnabis de la Generalitat de Catalunya. Data: Quan es convoqui
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Resum: Mantenir i programar reunions amb els diferents portaveus, per separat, de la
Comissió de Salut del Parlament de Catalunya.
Data: Bimensual

Activitat 3.1.4: Reunions Ajuntament Barcelona
Resum:Participar activament al grup de drogodependències del consell municipal benestar i
salut de l'Ajuntament de Barcelona.
Data: Quan les convoquin

Activitat 3.1.5: Foment de les trobades amb partits pre eleccions (municipals i catalanes)
Resum: Es faran reunions amb tots els partits polítics per fer arribar les nostres demandes
abans de les eleccions tan en les municipals com en les nacionals.
Data: març i juliol
Objectiu específic 3.2: Als mitjans de comunicació

Activitat 3.2.1: Atenció als mitjans de comunicació.
Resum: Atenció coordinada amb el grup de comunicació als mitjans de comunicació quan ho
sol·liciten.
Data: Quan sigui necessari

Activitat: 3.2.2: Comunicats i rodes de premsa.
Resum: Preparació i creació de comunicats i rodes de premsa conjunta amb els grups de
comunicació i coordinació.
Data: Quan sigui necessari.
Objectiu específic 3.3: Empreses i altres grups d’interès del sector del cànnabis.

Activitat 3.3.1: Reunions empreses catalanes sector.
Resum: Mantenir i programar reunions separades amb les principals empreses catalanes del
sector. Per estendre ponts, compartir el projecte, i obtenir finançament per la CatFAC.
Data: trimestral

Activitat 3.3.2: Reunions Gremi de GrowShops de Catalunya.
Resum: Mantenir i programar reunions amb el Gremi de GrowShops de Catalunya. Per tal de
compartir el projecte de la CatFAC amb aquest col.lectiu que representa de forma molt
dirècta als auto-cultivadors.
Data: trimestral
Objectiu específic 3.4: Tècnics i tercer sector.

Activitat 3.4.1: Reunions tècnics i tercer sector.
Resum: Mantenir i programar reunions separades amb els principals actors del sector de
l'administració, tècnics i tercer sector implicats en la regulació. En aquestes es buscarà
principalment proporcionar a aquest sector la confiança, transparència, voluntat etc.
necessàries per causar la millor imatge possible i traslladar les nostres preocupacions i/o
propostes.
Data: trimestral
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Activitat 3.4.2: Participar a la Federació Catalana de Drogodependències (FCD)

Objectiu General 4: Garantir un treball permanent amb el sector cannàbic
Objectiu específic 4.1: Dins la FAC

Activitat 4.1.1: Reunió de portaveus
Resum: Mantenir i programar diferents reunions, separades i conjuntes amb els portaveus de
la JD de la FAC i les diferents federacions territorials que la composen. En aquestes s'anirà
posant en comú la informació i es faran propostes per marcar la estratègia d'acció de la FAC i
la CatFAC.
Data: Quinzenal, cada 2 dimecres.
Objectiu específic 4.2: Amb altres federacions o plataformes

Activitat 4.2.1: Reunió portaveus

Pàgina
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Resum: Mantenir i programar diferents reunions, separades amb els portaveus de les
federacions de fora de la FAC. En aquestes s'anirà posant en comú la informació i es faran
propostes per marcar l’estratègia d'acció de la CatFAC.
Data: Trimestral

4. Finances
Qüestions a millorar en relació a l’activitat de 2014:





Millorar el coneixement de l'economia real de la CatFAC.
Fer que tots els treballadors tinguin contracte laboral i complir amb la prevenció de
riscos laborals.
Fer que tots els voluntaris tinguin firmat el pacte de voluntariat i dotar a la federació
d'una assegurança de responsabilitat civil.
Pressuposts millor elaborats i intentar anticipar-nos als problemes.

Objectius generals per al 2015:
Interns




Fer que la CatFAC sigui sostenible.
Reduir el deute de la CatFAC.
Augmentar i potenciar la productivitat del grup de finances.

Externs


Trobar i desenvolupar mètodes de finançament alternatiu.

Objectiu general 1: Fer que la CatFAC sigui sostenible.
Objectiu Específic 1.1: Conèixer la realitat de l'economia de la federació.

Activitat 1.1.1: Comptabilitat específica de cada grup de treball.

Resum: Es tracta d'implantar un sistema per tenir una comptabilitat separada per grups de
treball, tan econòmicament com amb recursos humans.
Data: gener

Activitat 1.1.2: Incloure al registre de comptabilitat de la CatFAC totes les despeses dels
grups de treball.

Resum: S'ha de tenir comptabilitzades i processades totes les despeses que genera la
CatFAC i que aquesta se n'hauria de fer càrrec, mitjançant fulls de despesa, i conscienciar i
obligar tan els treballadors com els voluntaris a fer-los servir. Tan si la federació es fa càrrec
de les despeses com si se'n fan càrrec els voluntaris o les seves associacions, en aquest
últim cas, contemplant-les com donacions i introduint-les al registre.
Data: gener

Activitat 1.1.3: Crear i portar al dia un registre de les hores invertides a la CatFAC, grup per
grup.

Resum: Per conèixer millor el que suposa tirar endavant el projecte de la CatFAC, s'ha de
crear un registre de totes les hores que s'inverteixen en fer les feines de la federació,
separades per grups de treball, tan si les fan els treballadors, com si les fan els voluntaris. I
si es creen subgrups dins els grups de treball, per dur a terme una activitat específica, els
que formin aquests grups també hauran de notificar aquestes hores, per tal d'esser
processades i afegides al registre de cada grup.
Data: gener

Activitat 1.1.4: Millorar la comunicació interna entre tresoreria i els diferents grups de
treball.

Pàgina
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Resum: Es tracta de trobar i implementar un bon sistema perquè finances pugui rebre i
processar totes aquestes dades (hores i despeses) i fer que aquest sistema sigui àgil . Serà
responsabilitat de cada coordinador de grup fer aquesta tasca internament dins el grup, i del
coordinador de finances fer aquesta tasca a nivell general de la federació.
Data: gener

Activitat 1.1.5: Avaluació continua de les necessitats de cada grup de treball.

Resum: Cal revisar i actualitzar periòdicament les necessitats i la situació de cada grup de
treball, per poder anticipar-nos i preveure qualsevol problema que pugui sortir. Mitjançant
els coordinadors de grup, efectuant reunions si cal, per poder actualitzar i revisar els
pressuposts i llur execució periòdicament per adaptar-los als moments de cada grup. Això
també servirà per poder crear uns millors pressuposts per anys posteriors.
Data: cada mes.
Objectiu Específic 1.2: Millorar l'eficàcia de la CatFAC.

Activitat 1.2.1: Cobrir les despeses dels voluntaris.

Resum: La CatFAC necessita de moltes hores de feina, i la gran majoria la fan els voluntaris.
el que no és gens bo, és que a més, a aquests voluntaris els suposi unes despeses extra el
fet de treballar com a voluntaris a la federació. Les despeses d'aquests voluntaris han d'esser
cobertes per la federació.
Data: A mida que es pugui. En funció dels ingressos sòlids.

Activitat 1.2.2: Situació regular dels treballadors i voluntariat.

Resum: Es tracta de tenir les mínimes situacions irregulars. Intentar tenir el màxim de
treballadors en situació de contracte, els voluntaris amb pacte de voluntariat, contractar els
serveis obligatoris en matèria de prevenció de riscos laborals, assegurança de responsabilitat
civil pel voluntariat. Totes aquestes coses que milloren l'estat en que es troben els
treballadors i voluntaris fan que aquests es trobin millor amb les tasques que desenvolupen i
per tan, que les puguin desenvolupar amb més eficàcia i professionalitat.
Data: A mida que es pugui. En funció dels ingressos sòlids.

Activitat 1.2.3: Augmentar la professionalització.

Resum: Un voluntari, per norma general, hauria d'invertir unes 20 hores a la federació. Els
voluntaris que tenim ara superen molt àmpliament aquestes 20 hores. La veritat es que la
federació apreta molt fort i porta molta feina, i cada dia demana més als seus voluntaris. En
una situació ideal, els voluntaris farien unes 20 hores més o menys, i tots els que han de
superar aquesta marca haurien d'estar contractats i cobrant un salari. D'aquesta manera
podrien fer més feina i amb més eficàcia. Un objectiu de la federació ha d'esser anar sumant
voluntaris que estan ocupant llocs que haurien d'esser ocupats per treballadors a una
situació de contracte laboral.
Data: A mida que es pugui. En funció dels ingressos sòlids.

Activitat 1.2.4: Revisió i actualització dels pressuposts.

Resum: A mida que la federació augmenti els seus ingressos, sempre i quan aquests siguin
sòlids, noves associacions, finançament alternatiu, subvencions...etc., per tal d'anar cobrint
les necessitats de la federació, s'han d'efectuar revisions dels pressuposts i actualitzant-los
per cobrir aquestes necessitats i millorar el funcionament i l'eficàcia de la CatFAC.
Data: A mida que es pugui. En funció dels ingressos sòlids.
Objectiu general 2: Reduir el deute de la CatFAC.
Objectiu Específic 2.1: Pagar deute.

Activitat 2.1.1: Pla de retorn de deute.

Resum: Es tracta d'elaborar un pla de retorn del deute, incloure-ho al pressupost i intentar
complir-lo. Fa molt mal que tinguem deutes pendents i s'ha d'intentar arreglar-ho.
Data: Cada mes.
Objectiu Específic 2.2: Intentar que ens perdonin part del deute.
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Resum: Donat que els enviem des de la federació clients nous, potser, si hi ha sort, ens
perdonin una part del deute que tenim amb ells.
Data: Indeterminat.
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Activitat 2.2.1: Renegociar part del deute amb els advocats.

Objectiu general 3: Augmentar i potenciar la productivitat del grup de finances.
Objectiu Específic 3.1: Assemblees del grup.

Activitat 3.1.1: Assemblea ordinària de finances al mes de juny.

Resum: Fer una assemblea de finances al mes de juny per veure com està anant l'any, el
pressupost executat i analitzar com està anant el projecte.
Data: juny.

Activitat 3.1.2: Assemblea ordinària de finances al mes de novembre.

Resum: Fer una assemblea de finances al mes de novembre per veure com ha anat l'any, el
pressupost executat i analitzar com ha anat el projecte. Crear el projecte de l'any següent,
discutir pressuposts, i nou sistema de quotes. Data: novembre.

Activitat 3.1.2: Assemblees extraordinàries de finances.

Resum: Fer una assemblea extraordinària de finances sempre que sigui necessari, per
tractar els temes que calguin i que hagin sorgit, i que no es puguin tractar per mail o que
necessitin d'un debat en persona.
Data: quan sigui necessari.
Objectiu Específic 3.2: Grups de treball específics.

Activitat 3.2.1: Registre d'idees i propostes.

Resum: Es tracta de crear un arxiu on s'anotin totes les idees i propostes que vagin sortint
per tal d'anar-les desenvolupant quan sigui possible. S'establirà un ordre de prioritats de les
idees i propostes, i es desenvoluparan segons aquest ordre.
Data: Al llarg de tot l'any.

Activitat 3.2.2: Crear grups de treball interns específics.

Resum: Per desenvolupar idees i projectes dins el grup de finances, es crearan grups
específics de treball. Supervisats pel coordinador de grup, aquests grups es crearan per una
única finalitat específica i es dissoldran quan l'hagin assolit. Se'n crearan al llarg de l'any
tants com faci falta.
Data: quan sigui necessari.
Objectiu Específic 3.3: Millora de capacitats.

Activitat 3.2.1: Contractes laborals, presentació de models d'impostos...etc.
Resum: Tal com es va proposar, per reduir despeses i millorar el funcionament, és qüestió
d'aprendre a fer totes les tasques administratives que requereixi la federació, com el tema
de les nòmines, contractacions, presentació del model 111...etc. Amb la finalitat d'estalviarnos la gestoria. "Do it yourself".
Data: indeterminada.
Objectiu General 4: Trobar i desenvolupar mètodes de finançament alternatiu.
Objectiu Específic 4.1: Contactes amb possibles patrocinadors i finançadors.

Activitat 4.1.1: Dossier presentació a possibles patrocinadors i finançadors.

Resum: Per poder presentar a possibles finançadors tot el que fa la CatFAC, s'ha de crear un
dossier on s'expliqui tot el necessari, amb bona presentació, incloent una carta més
específica per cada possible patrocini.
Data: gener-febrer, i els específics quan calgui.
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Resum: Sempre que hi hagi l'ocasió, s'efectuaran reunions amb empreses, fundacions...etc.
que puguin veure's beneficiades d'establir un conveni de col•laboració amb la CatFAC, que
ens reporti ingressos extra. S'establiran tants contactes com sigui necessari a fi d'obtenir
tants ingressos extra com sigui possible.
Data: tot l'any.
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Activitat 4.1.2: Reunions.

Objectiu Específic 4.2: Projectes de finançament alternatiu.

Activitat 4.2.1: Desenvolupament de propostes.

Pàgina
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Resum: Es tracta d'agafar idees i propostes que vagin sortint en matèria de finançament
alternatiu (loteria, sortejos), donar-los forma i presentar-les bé, sabent quan ens costarien, i
quan en podríem treure, per tal que l'Assemblea General pugui decidir quines es duen a
terme i quan.
Data: tot l'any.

5. Auditories
Qüestions a millorar en relació a l’activitat de 2014:


Establir un calendari òptim de les auditories a les associacions federades.



Enquesta auditora.



Esmenes al CBP (sistemàtica).



Ajudar en la formació específica.



Sistema de classificació i qualificació les associacions segons el grau de compliment
del C.B.P.

Objectius generals per al 2015:


Auditories a les associacions federades.



Auditories a les associacions en procés d'adhesió.



Millorar el Règim Intern i el Codi de Bones Pràctiques.



Autogestió financera.

Objectiu General 1: Auditories de les associacions federades.
Objectiu Específic 1.1: Recollida de dades a les associacions.

Activitat 1.1.1: Visita a ACCAAT.
Resum: Recollida de dades a ACCAAT.
Data: Març.

Activitat 1.1.2: Visita a ACCIÓ CANNÀBICA.
Resum: Recollida de dades a ACCIÓ CANNÀBICA.
Data: Març.

Activitat 1.1.3: Visita a ACCURLT.
Resum: Recollida de dades a ACCURLT.
Data: Març.

Activitat 1.1.4: Visita a ACUC.
Resum: Recollida de dades a ACUC.
Data: Març.

Data: Abril.
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Resum: Recollida de dades a AVCC.
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Activitat 1.1.5: Visita a AVCC.

Activitat 1.1.6: Visita a AVAC.
Resum: Recollida de dades a AVAC.
Data: Abril.

Activitat 1.1.7: Visita a CANNAMITCH.
Resum: Recollida de dades a CANNAMITCH.
Data: Abril.

Activitat 1.1.8: Visita a MACA.
Resum: Recollida de dades a MACA.
Data: Abril.

Activitat 1.1.9: Visita a PACHAMAMA.
Resum: Recollida de dades a PACHAMAMA.
Data: Maig.

Activitat 1.1.10: Visita a CANNAVIP.
Resum: Recollida de dades a CANNAVIP.
Data: Maig.

Activitat 1.1.11: Visita a KAYA.
Resum: Recollida de dades a KAYA.
Data: Maig.

Activitat 1.1.12: Visita a LA MARI SIN FRONTERAS.
Resum: Recollida de dades a LA MARI SIN FRONTERAS.
Data: Maig.

Activitat 1.1.13: Visita a MAR&DALA.
Resum: Recollida de dades a MAR&DALA.
Data: Juny.

Activitat 1.1.14: Visita a SUCS.
Resum: Recollida de dades a SUCS.
Data: Juny.

Activitat 1.1.15: Visita a ATIC.

Activitat 1.1.16: Visita a BASTHET.
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Resum: Recollida de dades a ATIC.

Resum: Recollida de dades a BASTHET.
Data: Juny.

Activitat 1.1.17: Visita a ASOMA.
Resum: Recollida de dades a ASOMA.
Data: Juliol.

Activitat 1.1.18: Visita a RDM.
Resum: Recollida de dades a RDM.
Data: Juliol.

Activitat 1.1.19: Visita a BLOW.
Resum: Recollida de dades a BLOW.
Data: Juliol.

Activitat 1.1.20: Visita a GREENAGE.
Resum: Recollida de dades a GREENAGE.
Data: Juliol.

Activitat 1.1.21: Visita a SURYA.
Resum: Recollida de dades a SURYA.
Data: Setembre.

Activitat 1.1.22: Visita a ACC 4.20.
Resum: Recollida de dades a ACC 4.20.
Data: Setembre.

Activitat 1.1.23: Visita a Greenhouse Manresa.
Resum: Recollida de dades a Greenhouse Manresa.
Data: Setembre.

Activitat 1.1.24: Visita a AECGAR.
Resum: Recollida de dades a AECGAR.
Data: Setembre.

Activitat 1.1.25: Visita a CTCC.
Resum: Recollida de dades a CTCC.

Resum: Recollida de dades a NOU9VILANNABIS.
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Activitat 1.1.26: Visita a NOU9VILANNABIS.
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Data: Octubre.

Data: Octubre.

Activitat 1.1.27: Visita a MAR VERD.
Resum: Recollida de dades a MAR VERD.
Data: Octubre.
Objectiu Específic 1.2: Informes individuals per les associacions de les auditories realitzades.
Activitat 1.2.1: Confecció dels informes de les auditories amb les dades recollides.
Resum: Elaborar un informe de cada associació amb les dades recollides a les visites.
Data: Després de cada visita, amb un termini de 21 dies.
Objectiu Específic 1.3: Formulari de compliment del C.B.P.

Activitat 1.3.1: Recull de dades mitjançant el formulari de compliment del C.B.P.
Resum: S'enviarà a les associacions el formulari, i quan aquestes l'hagin omplert es
recolliran totes les dades.
Data: Setembre.

Activitat 1.3.2: Elaboració de l'informe de compliment del C.B.P.
Resum: Un cop tinguem totes les dades, s'elaborarà l'informe de les autoavaluacions de les
associacions.
Data: Octubre.
Objectiu Específic 1.4: Presentació de l'informe combinat.

Activitat 1.4.1: Presentar l'informe combinat de les auditories i l'enquesta de compliment del
C.B.P.
Resum: Un cop fetes totes les auditories a les associacions federades, efectuats els informes
individuals, recollides les dades de l'enquesta de compliment del C.B.P. i elaborat l'informe,
es procedirà a elaborar un informe general de tota la CatFAC i les seves associacions.
Data: Desembre.
Objectiu Específic 1.5: Millorar el sistema de les auditories.

Activitat 1.5.1: Evolució de l'enquesta auditora i del sistema que es fa servir.
Resum: Per millorar el sistema d'auditories, tan pels auditats com pels auditors, s'anirà
evolucionant l'enquesta i el sistema de manera que sigui més efectiu i òptim.
Data: Durant tot l’any.
Objectiu Específic 1.6: Sistema de classificació i qualificació les associacions.
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Resum: S’ha d’estudiar i aconseguir una classificació optimitzada; una espècie de "ranking",
per poder tenir un major control dels punts dèbils o que no compleixin les diferents

21

Activitat 1.6.1: Creació d’un sistema per catalogar i classificar les associacions segons el
grau de compliment del C.B.P..

associacions. Per tenir una millor eficàcia a l’hora de reclamar ajustaments, canvis,
modificacions. Que res s’escapi ni quedi en l’oblit.
Data: Gener - Febrer.
Objectiu Específic 1.7: Idees noves i punts útils dels funcionaments de les associacions.
Enriquiment inter-associatiu.

Activitat 1.7.1: Registre dels punts forts de les associacions.
Resum: Mentre es duguin a terme les auditories, s'anirà creant un registre dels punts forts
de les associacions i els sistemes que aquestes emprin per fer determinades coses. Aquests
punts forts es posaran en coneixement de tots per tal de poder millorar tots amb les idees
que surtin d'aquí.
Data: Durant tot l'any.
Objectiu General 2: Auditories de les associacions en procés d'adhesió.
Objectiu Específic 2.1: Recollida de dades a les associacions.

Activitat 2.1.1: Visita a les associacions en procés d'adhesió.
Resum: S'efectuarà una vista a totes les associacions en procés d'adhesió. És requisit
indispensable per poder-se federar, que l’associació aspirant, cobreixi econòmicament,
compleixi i aprovi l’Auditoria.
Data: Quan hi hagi una associació nova en procés d'adhesió.
Objectiu Específic 2.2: Informes individuals per les associacions de les auditories realitzades.

Activitat 2.2.1: Elaboració dels informes de les auditories amb les dades recollides.
Resum: Elaborar un informe de cada associació amb el resultat de les dades recollides a les
visites.
Data: Després de cada visita, abans de formalitzar el procés d'adhesió.
Objectiu General 3: Millora del Règim Intern i Codi de Bones Pràctiques.
Objectiu Específic 3.1: Registre de punts conflictius.

Activitat 3.1.1: Recollida de punts conflictius.
Resum: Mentre es duguin a terme les auditories i vagin apareixent punts del reglament o del
C.B.P. que no estiguin clars o que portin a confusió s'aniran anotant en un registre pel seu
posterior anàlisi.
Data: Durant tot l'any.
Objectiu Específic 3.2: Propostes de millora (esmenes al C.B.P.).

Activitat 3.2.1: Elaboració de propostes de millora i esmenes del C.B.P. i el Règim Intern.
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Data: Gener, Juny i Desembre.
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Resum: Un cop s'hagin registrat els punts del C.B.P. o del Règim Intern que no estiguin clars
o s'hagin de millorar, s'elaborarà un informe amb les propostes de millora dels documents,
es presentaran esmenes per tal que l'Assemblea General pugui modificar-los i fer-los millors.

Objectiu General 4: Autogestió financera.
Objectiu Específic 4.1: Cobrir les despeses que originen les tasques pròpies.

Activitat 4.1.1: Realització d’un projecte de finançament intern.
Resum: Elaborar un projecte, per assolir un sistema que permeti alliberar de la carga
econòmica que comporta el voluntariat al Grup d’Auditories. Bàsicament per cobrir les
despeses de desplaçament, temps i dietes (entre d’altres que puguin sorgir).

Pàgina
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Data: Gener.

6. Comunicació
Qüestions a millorar en relació a l’activitat de 2014:




Millorar la comunicació i relació amb altres col·lectius socials
Comunicació Interna
Gestió de medis de comunicació

Objectius Generals per al 2015:
• Consolidar la Marca CatFAC.

• Millorar la comunicació interna.
• Millorar la comunicació externa.
• Facilitar nous possibles sistemes de finançament.

Objectiu general 1: Consolidar la Marca CatFAC
Objectiu Específic 1.1: Millorar la imatge corporativa de la Federació
La imatge ha d'integrar el concepte i està relacionada amb el conjunt d'activitats que
desenvolupa l'organització i en relació amb els agents implicats associant una sèrie de valors
o de percepcions. Un conjunt de factors tangibles i intangibles s'uneixen per conformar una
bona imatge que determini l'apreciació que el públic objectiu tindrà de l'Organització.
L'objectiu és aconseguir que amb un simple cop d'ull al nostre logo, desperti una sèrie de
sentiments al nostre públic objectiu, atorgant a la imatge de la Marca fidelitat i
reconeixement.
Per implementar un correcte Branding, hem de seguir el mateix patró visual i comunicatiu,
aquest al seu torn ha de ser conforme amb la personalitat de l'organització que la imatge
pretén transmetre, donant un sentit coherent a totes les accions que la CatFAC realitza.
Quan parlem d'estratègia coherent ens referim a la coherència emocional que transmetem,
és a dir, el sentiment que li produeix al públic objectiu. Aquesta primera impressió visual ha
d'estar relacionada amb el sentiment que l'empresa vol expressar.

Activitat 1.1.1 Nou Manual d’identitat corporativa .
Resum: 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.
Data: Gener-Febrer
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Resum: 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. Data: tot l’any
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Activitat 1.1.2 Seguiment de l'activitat de Representació de la CatFAC.

Activitat 1.3 Definir un argumentari bàsic.
Resum: 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.
La línia argumental del missatge creix des d'aquests quatre pilars ajudant-nos a definir el
missatge i a buscar els canals adequats en funció dels objectius, del públic al que es
dirigeixes i dels sectors d'influència.
Data: Gener-Marc
Objectiu Específic 1.2: Participar en el disseny de campanyes.
El propòsit final de qualsevol campanya és convèncer a les persones, a les organitzacions o a
la societat, que donin recolzament i difonguin ja que això redundarà en el seu propi interès.

Activitat 1.2.1 Participació en el disseny de campanyes
Resum: es desenvolupa en quatre grans etapes que consisteixen en:
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.
Data tot l’any

Activitat 1.2.2. Campanya 2015 “Conrea't”
Resum:
• Anàlisi de la situació i establir els objectius de la campanya.
• Després d'haver establert els objectius, el següent pas és desenvolupar un tema creatiu
per aconseguir posicionar la Campanya a la ment del consumidor i establir el tema central.
• Elecció dels mitjans de comunicació. On es llançarà la campanya, sobre quin format, quins
mitjans s’utilitzaran, difusió i abast.
• Pla de mitjans, està conformat de molts elements, a més d'una anàlisi descriptiva dels
diversos mitjans.

• Geografia: Àmbit Nacional o comunitari.
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• Requisits de comunicació i elements creatius: Creació de textos, imatges, eslògans, Cartell,
i tot allò que creien adient per fe el màxim reso de la Campanya.
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• Descripció del públic al que ens dirigim.

• L'equilibri entre eficiència i balanç: S'ha d'emfatitzar l'abast, la freqüència o la continuïtat.
• El pressupost: mai es compta amb els diners suficients per aconseguir tots els objectius de
la major part dels plans. La CatFAC estableix la seva difusió mitjançant formats digitals, la
qual cosa abarateix notablement el cost de les Campanyes, però sempre existeix un petit
cost per a la impressió de Cartells o tríptics que reforcen la campanya en l'acostament al
públic al que va dirigit.
• Calendari de mitjans: Pla o calendari detallat que mostra quan s'inicia la Campanya i les
diferents etapes, així com en quin vehicle de mitjà han d'aparèixer.
Data: Juliol -Novembre
Objectiu general 2: Millorar la comunicació interna
Objectiu Específic 2.1: Coordinar la creació de protocols de funcionament intern
Quan parlem de comunicació interna en associacions o entitats d'un altre tipus, estem
parlant així mateix de la comunicació que s'estableix amb els associats, membres o socis.
Aquests són els primers als quals hauríem de mantenir perfectament informats de tot el que
passa a la federació.

Activitat 2.1.1 Protocols de comunicació.
Resum: El protocol estableix el tipus de comunicació que cal establir entre la federació i les
seves entitats membre i viceversa. El protocol estableix els mínims necessaris a assumir per
part de les entitats membres en relació a la participació en els espais que ofereix la
federació.
L'adopció de protocols de comunicació interna aporta els següents beneficis :
• Menor temps d'arribada de les ordres de treball i comunicacions generals .
• Menys possibilitats d'error en la transmissió de la informació .
• Més rendibilitat en optimitzar els temps de treball .
Data: Gener-Febrer
Objectiu general 3: Millorar la comunicació externa
Objectiu Específic 3.1. 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”.

Activitat 3.1.1 L'optimització web.
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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.

26

Resum: per garantir que el website objectiu compleix, en tot moment, amb la “normativa”
de Google, tant en relació al seu codi, la semàntica i els continguts.

La interconnexió del site, amb altres sites relacionats, des de xarxes socials, blogs, directoris
i fòrums, per a una web és important que “no solament estigui a la xarxa” sinó que “pertanyi
a la xarxa”.
Data: Gener-Marc

Activitat 3.1.2 Potenciar les xarxes socials.
Resum: 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.
Data: Gener-Desembre

Activitat 3.1.3 Publicacions exclusives a la web.
Resum: 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. Data: Gener-Desembre

Activitat 3.1.4 “entrevistes d’una Fulla”
Resum: Es tracta d'una nova secció que pretén recollir l'opinió, consell i reflexió d'experts en
l'àmbit de les drogues, d'una forma desenfadada i amena. Entrevistes realitzades a persones
involucrades en l'àmbit de les drogues, en les quals se'ls enviaria una sèrie de preguntes
amb les quals es realitzaria l'article.
Data: Gener
Objectiu Específic 3.2. 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. En aquest grup també podem incloure
els mitjans de comunicació, donat que l’últim any hem participat amb més de 180
reportatges en el àmbit català i Internacional.

Activitat 3.2.1 Dossier de premsa.
Resum: 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.
De la mateixa manera si es fa una roda de premsa important, el tindrem per acompanyar a
la nota de premsa.
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Activitat 3.2.2: Seguiment i difusió de la participació dels membres de la CatFAC en mitjans
de comunicació
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Data: Gener

Resum: La comissió de representació aquesta integrada per Jaume Xaus, Patty Amiguet com
portaveu de la federació i Jose Afuera president, les funcions principals de comunicació són:
• Planificació d'entrevistes amb mitjans de comunicació que ho sol•licitin atreveixes del
Correu Comunicacio@catfac.org. esta funció s'estipula de la següent manera:
• Contestació al mitjà sol•licitant. Incloent dossier de Premsa.
• Va redirigit al correu portaveucatfac@gmail.com i presidenciacatfac@gmail.com.
• Adjuntar informació sobre temàtic i anàlisi del mitjà sol•licitant.
• Arxiu del correu i sol•licitant en la base de dades de Premsa.
• Publica la notícia o article realitzat a la Pagina Web de CatFAC
• Incloureu a l'hemeroteca.
Visita institucions públiques:
• Sol•licitar als representants fotografies de la seva activitat en la visites a les institucions
públiques, si és possible representatives de l'acte en el qual es participa.
• Aportar informació de l'activitat com, lloc on es realitza, persones amb les quals es realitza
la trobada i motiu de la trobada.
• Arxiu de fotografies realitzades en el Driver, etiquetades correctament. Difusió en mitjans
socials complint amb el protocol d'imatge corporativa establert.
Data: Març

Activitat 3.2.3: Elaboració de notes de premsa específiques
Resum: 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 continuàrem implementant 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 noticiabilitat, reflectits al Pla de comunicació de CatFAC.
Data: Març/ Abril

Objectiu General 4: Facilitar nous mètodes de finançament

Com a fortalesa ens trobem que en els últims dos anys la CatFAC ha aconseguit situar-se
entre les organitzacions de referència, tant en àmbit autonòmic com a nacional. La
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Aquest problema de finançament es veu determinat per les característiques específiques de
l'entitat, limitant les possibilitats de finançament extern. Les opcions més fiables són les
empreses del sector Cannàbic a les quals poden esta interessades al nostre Target o públic
objectiu, al què es dirigeix un determinat producte, servei o campanya publicitària.
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Des del grup de comunicació incloem en el nostre projecte opcions de finançament
alternatiu, el qual ens permetin dur a terme els serveis pels quals vam ser creats.

participació de la CatFAC en esdeveniments, fires i mitjans de comunicació, són eina que
implementen l'interès de les empreses per invertir en l'organització, i garanteixen al retorno
econòmic de les mateixes.
Objectiu Específic 4.1. Aconseguir suport econòmic a través de la web

Activitat 4.1.1 Banner Web.
Resum: 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.
El màxim de baners que es preveuen per a la web són de sis, ja que les pàgines que
admetrien aquestes publicacions, serien la d'inici i Blog de noticies dos de les més visitades,
cadascuna podria tenir un valor diferent, donant que el blog és un dels apartats que més
visites rep i això permetria pujar el valor de la publicació.
L'oferta als anunciants es podria realitzar mensual, trimestral o semestral cada opció amb
diferents costos intentant garantir la màxima perdurabilitat de l'anunciant.
Data: Gener-Març
Objectiu Específic 4.2. Creació d'una revista pròpia

Activitat 4.2.1 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.
Resum: El fanzine es realitzaria en DIN A 5 (148,5 x 210) i s'imprimirien entre 100/200
exemplars que es distribuiria en les assemblees corresponents als mesos que es determini la
seva publicació. la publicitat que en ella s'inclouria, podrien generar entre 100/200€ per
anunciant (tenint en compte que l'abast de les publicació és el nostre nombre de socis/as
aprox 6000 persones) també es pot oferir un pack a les empreses anunciants de Fascini i
Web amb el qual s'augmenta l'abast i es podria arribar a aconseguir un ingrés d'entre
300/350€ al mes per sortir anunciat en els dos formats(Web,fan).
Data: Gener-Marc
Objectiu Específic 4.3. Elaboració de merchandising

Activitat 4.3.1 Samarretes.
Resum: 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.

Data: Gener-Març
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Aquestes serien les que els representants portarien a entrevistes i actes públics, donant-li
així la màxima representació a la marca col•laboradora. També es pot plantejar realitzar un
ampli nombre de samarretes i repartir-les entre els federats a un cost molt baix, augmentant
així el finançament per la federació. Entre la proposta també es podrien realitzar alguna
camisa per al grup de representació.
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Des de el grup de comunicació es proposa contactar una empresa que pugui finançar la
realització d'aquestes Prendas de roba , oferint-los les possibilitat de la incorporació del logo
de la marca.

7. Territori
Qüestions a millorar en relació a l’activitat de 2014:





L’organització del grup. (Compliment del calendari d’assemblees de grup, gestió del
correu per que no es quedi desatès)
Aplicació d’una metodologia sistemàtica a l’hora d’actuar de manera unificada davant
de les associacions (si la coordinació entre membres no és del tot correcte, la gestió
de les associacions tampoc).
Comunicació continuada amb les associacions desprès del primer contacte.

Objectius generals per al 2015:
Interns





Millorar la gestió del procés d'adhesió a la Federació.
Consolidació d’un servei d’assessorament per associacions en procés de constitució.
Millora de la gestió interna del grup de treball de Territori.
Ampliació de la participació al grup – creació de nou sistema de funcionament en
xarxa. (SUCS)

Externs


Consolidar la nostre imatge de cara a les associacions externes, oferint un servei
continu i seriós al llarg de tot el procés de adhesió.

Objectiu general 1: Millorar la gestió del procés d'adhesió a la Federació
Objectiu Específic 1.1: Creació d’un protocol específic d’actuació envers les associacions
constituïdes que venen a informar-se del funcionament de la Federació i dels serveis que
ofereix.

Activitat 1.1.1 Creació d’un protocol específic, de certificació de compliment previ a l’adhesió
del CdBP.
Resum: Creació d’un protocol específic, treballat conjuntament des de el Grup d’Auditories i
Territori, per tal de poder certificar que les associacions compleixen els requisits obligatoris
del CdBP de la CatFAC amb caràcter previ a la seva adhesió. Volem consolidar un procés
senzill, en el que les associacions que vulguin informació referent a la CatFAC, puguin gaudir
d’un procés homogeni i continuat, que sigui un procés per etapes; Una primera fase de
primer contacte, (mailing + 1a visita a TJ), una segona fase que seria la d’intercanvi de
documentació (revisió + validació) aquesta no mes es dona amb l’abonament d’una quota
per el pagament de les despeses de la 3a fase (despeses desplaçament + auditoria), una
tercera fase que seria la de pre-federació ( 2a visita + Auditoria in situ a la seu), segons el
resultat de l’Auditoria es validarà l’entrada a la Federació amb la ratificació en AG.
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Data: del 20 al 30 de gener.

Objectiu Específic 1.2: Continuació de l'acompanyament a les noves associacions perquè una
vegada federades s'introdueixin en la realitat de la federació i s’integrin amb el grup.

Activitat 1.2.1: Apadrina una associació. Trobada de noves federades amb els seus padrins o
padrines.
Resum: Quan una associació es federi (un cop hagi superat l’Auditoria i s’hagi fet oficial
l’acceptació en AG) en la mateixa AG on es signin els papers d’adhesió, s’adjudicarà a
l’associació nova un/a padrí/na. Una mena de guia en els tres primers mesos d’estada a la
CatFAC. Que pugui resoldre-li dubtes en moments de bogeria, que el porti a un parell
d’associacions federades i que l’ajudi a integrar-se amb el grup.
Trimestralment es faran unes reunions de trobada de noves associacions amb padrins des de
fa poc i altres que portin com a màxim 3 mesos, serà un espai on podran compartir
experiències i sensacions. En aquestes es farà com l’acomiadament dels padrins que porten
3 mesos i la nouvinguda als acabats d’arribar.
Data: Reunions Trimestrals Març –Juny –Setembre - Desembre

Objectiu general 2: Consolidació d’un servei d’assessorament per associacions en procés de
constitució.
Objectiu Específic 2.1 Reactivació del servei d’assessorament per a associacions no
constituïdes.

Activitat 2.1.1 Creació de nous documents de treball i de sessions informatives per a
associacions.
Resum: Desprès de veure el tipus de dubtes que solen tenir les associacions no constituïdes,
les reunions per informar-los només del funcionament de la CatFAC no funcionen ja que ells
venen amb la idea de resoldre els dubtes propis de l’inici de les associacions. Apostem per
l’elaboració treballada i detallada d'un document que respongui al servei d’assessorament del
Grup de Territori i de sessions informatives reduïdes per a associacions en procés de
constitució i cercar d’aquesta manera una forma de financiació alternativa per la CatFAC.
Establirem una sèrie de serveis gratuïts i uns altres remunerats en coordinació amb el Grup
de Finances.
Data: Del 5 al 25 de febrer
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Resum: Atenció continua al correu de territori. Es molt necessària una divisió de tasques ja
que una persona sola no pot assolir tota la gestió del correu de territori. Hi ha des de
associacions sense constituir, associacions constituïdes que es volen federar, dubtes...Ha
d’haver-hi un detall de qui s’encarrega de que per tal de complir amb totes les respostes de
Territori.
S’ha d’establir un altre tipus de classificació ja que la que hi ha ara es molt personalista i
difícil d’entendre per una persona que vingui nova al grup.
El mes de gener la comissió treballarà per reorganitzar-lo i que s’engegui el funcionament del
mateix per la resta de l’any. Data: tot el període
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Activitat 2.1.2 Atenció permanent al Correu Electrònic i re-organització del correu.

Objectiu general 3: Millora de la gestió interna del grup de treball de Territori
Objectiu Específic 3.1: Establiment d’un calendari de treball realista.

Activitat 3.1.1 Establiment d'un sistema de treball bimensual.
Resum: Durant l’any 2014 ens vam auto imposar un calendari molt estricte. Al no assolir-lo,
hem decidit establir un calendari d’assemblees bimensuals i un treball de debat via email
funcional. Fer que el calendar sigui una eina de treball de la comissió al complert i que tots
portem una actualització acurada del mateix.
Data: 10/2/15 – 7/4/15 – 9/6/15 – 8/9/15 – 2/12/15

Activitat 3.1.2 Creació d’una nova metodologia de treball per a les assemblees i per poder fer
un seguiment de compliment del Projecte 2015.
Resum: Creació d’un punt fixe a les assemblees en el que s’estableixi el seguiment i
compliment del projecte 2015 o de sub-projectes que poguessin sorgir al Grup de treball.
L’objecte de tot això es arribar a final d’any amb el calendari establert complert i poder fer
un seguiment de compliment del Projecte 2015, entenent que els components del grup son
variables i que s’ha d'assegurar la perdurabilitat del grup.
Data: 10/2/15 – 7/4/15 – 9/6/15 – 8/9/15 – 2/12/15

Activitat 3.1.3 Creació del dossier que reculli tots els materials de funcionament intern de la
comissió.
Resum: Amb aquest recull pretenem crear el protocol definitiu de funcionament del grup.
Tots els documents que sorgeixin d’aquest projecte i de les necessitats que poguessin anar
sorgint al llarg de l’any. Aquest document constaria d’un pròleg de com s’ha arribat fins allà,
amb l’històric de les necessitats que hem anat tenint i com han anat modificant-se fins
arribar al protocol que volem elaborar.

Pàgina
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Data: al 30/4/15 fins el 9/6/15

Objectiu general 4: Ampliació de la participació al grup – creació de nou sistema de
funcionament en xarxa.
Objectiu Específic 4.1: Creació d’un nou funcionament menys hermètic del grup.

Activitat 4.1.1 Realització d’una assemblea oberta als federats per trobar nous mecanismes
d’apadrinament a associacions no federades, per part de les associacions federades.
Resum: Després d’escoltar algunes propostes dels federats a les Ag’s, plantegem
l’oportunitat de que en un espai de treball on totes les associacions que vulguin participar
puguin fer-ho, trobem plegats el mecanisme per a que el seguiment de les associacions no
federades no depengui només del grup, sinó que els federats també ho puguin fer i
d’aquesta manera també fer que quan una associació s’acaba de federar ja conegui a algú i
es senti mes arropada i recolzada. (Aquesta activitat va enllaçada amb la 1.2.1)
Data: AG 5/3/15 es tractarà el tema i l’apadrinament es desenvoluparà segons el p.1.2.1.

Activitat 4.1.2 Formació a altres membres de la federació per que puguin ajudar al grup de
territori. Crida a federats interessats.
Resum: Un cop estiguin establerts els mecanismes de treball definitius es pot guiar a altres
federats per que puguin participar al grup i així dividir-nos la feina per que la comissió sigui
mes resolutiva i constant. En la 2a assemblea d’any intentarem comptar ja amb un nou
membre i començar a formar-lo i abans de l’agost que ja estigui operant amb total
independència dels actuals components del grup, la idea es que aquesta persona inicií el
mateix procés amb una segona persona.
Data: 7/4/15 (2a assemblea d’any s’iniciarà la formació)
Objectiu general 5: Consolidar la nostre imatge de cara a les associacions externes, oferint
un servei continu i seriós al llarg de tot el procés de adhesió
Objectiu Específic 5.1: Elaboració de nou material de presentació i seguiment

Activitat 5.1.1 Dossier per a associacions constituïdes.
Resum: Al llarg de tot aquest any hem observat com les necessitats especifiques de cada
associació, son molt variables. Però la pregunta en general quan ens veiem per primer cop,
és: Quins serveis oferim a les noves associacions? Ja era un objectiu l’any passat, però per
falta de recursos no es va poder. Així dons re-apostem per l’elaboració d’aquest dossier que
inclouria: Tríptic terapèutic, Tríptic CatFAC, full amb el procediment d’entrada (documentació
que necessiten), sistema de quotes, llistat d'obligacions del Reglament Intern, un llistat
d’enllaços relatius a la nostre activitat.
Data: Setembre 2015
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Resum: Creació de un formulari específic per associacions no constituïdes. El funcionament
d’aquest formulari, serà de complementació in situ. Dades bàsiques de l’associació ,en quin
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Activitat 5.1.2 Fitxes per visites (formulari in situ) associacions NO constituïdes.

estat es troben, un espai per pujar la foto de la visita o qualsevol comentari que veiem de
rellevància. El propòsit d’aquesta activitat no es mes que el de controlar i portar un registre
real i acurat de les associacions que visitem.
Data: Març 2015

Activitat 5.1.3 Fitxes per visites (formulari in situ) associacions constituïdes.
Resum: Creació de un formulari específic per associacions no constituïdes. El funcionament
d’aquest formulari, serà de complementació in situ. Dades bàsiques de l’associació ,en quin
estat es troben, un espai per pujar la foto de la visita o qualsevol comentari que veiem de
rellevància. El propòsit d’aquesta activitat no es mes que el de controlar i portar un registre
real i acurat de les associacions que visitem.
Data: Març 2015
Objectiu Específic 5.2: Millora del coneixement extern del Codi de Bones Pràctiques.

Activitat 5.2.1: Campanya diccionari.
Resum: Conjuntament amb la comissió de Comunicació, elaborar una campanya de
coneixement del Codi de Bones Pràctiques de la CatFAC. Fer petites campanyes externes
dels articles més característics del codi. Agafar el format de diccionari:
cànnabis [del ll. científic cannabis, del cl. cannăbis, i aquest, del gr. kánnabis 'cànem'] m 1
BOT Cànem indi. 2 FARM Droga extreta del cànem indi, coneguda amb el nom de marihuana
i haixix.
i fer un mailing mensual a les associacions No constituïdes i constituïdes amb les que
haguem tingut visita i amb aquest format i on s’expliqui un article del codi. Així ells cada
setmana a partir del dia de la nostre reunió rebran informació del seu interès i a més a més
és una manera de fer arribar el CdBP fora de la CatFAC.
Data: Enviament a partir d'abril cada mes.
Objectiu Específic 5.3: Creació del mapa de Territori.

Activitat 5.3.1: Nova informació del Grup a la web de la CatFAC
Resum: Al llarg d’aquest any, hem detectat que no hi ha una metodologia especifica de
contacte amb Territori. D’una banda tenim les associacions que venen derivades des de el
mailing de la CatFAC, unes altres que contacten directament al correu de territori i unes
altres que aconsegueixen el nostre numero personal, aquí varia entre trucades i whatsapp.
La ideaés pujar a la web un mapa gràfic fet a mà de com funcionem a territori de la CatFAC a
l’hora d’acceptar noves associacions, així quan busquin la informació la trobaran i amb un
dibuix gràfic divertit i clar per que es vegi com funciona el procés.
Ens ficarem en contacte amb un soci de Pachamama dibuixant que ens ajudarà a fer la
proposta gràfica.
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Data: Juliol 2015 (per iniciar la campanya d’entrada al setembre)

8. Terapèutic

Objectius Generals per al 2015:
-

Millorar el Servei Terapèutic a les persones usuàries de cànnabis medicinal.

-

Millorar el Servei Terapèutic per a les associacions federades.

Objectiu General
medicinal.

1: Millorar el Servei Terapèutic a les persones usuàries de cànnabis

Objectiu Específic 1.1: Millorar l'atenció i l'acompanyament a l'usuari terapèutic.

Activitat 1.1.1 Continuar amb el servei de visites i l'atenció telefònica.
Resum: Oferir acompanyament i atenció a l'usuari terapèutic per via telefònica, personal o
mitjançant el correu electrònic, per resoldre dubtes sobre el consum, les patologies i els
derivats, entre d’altres. Aquest servei inclou la concertació d’una visita amb el doctor per fer
una entrevista amb l’usuari.
Data: anual.

Activitat 1.1.2 Entrevistes amb el Doctor Joan Parés.
Resum: Continuar amb la tasca de fer entrevistes a usuaris terapèutics o lúdics que
necessitin la utilització de cànnabis amb fins pal·liatius. La primera visita, on es fa una
avaluació a l’usuari, és d'una hora i la re-visita, per fer els seguiments als socis terapèutics
de les associacions federades, és de 30 min.
Data: anual.

Activitat 1.1.3 Arxiu de dades.
Resum: Donada la necessitat de fer un seguiment als usuaris terapèutics de les associacions
federades és imprescindible tenir una base de dades on es reculli l’evolució d’aquest com a
usuaris de cànnabis. De totes les visites que fa el doctor s’extreuen dades quantitatives
(excels) i dades qualitatives (entrevistes), els excels es recopilen durant tot l’any i es
presenten mensualment a l’Assemblea General, les entrevistes queden guardades per a
possibles consultes de l’EST. Aquest any continuarem amb aquesta tasca i intentarem
millorar-la.
Data: març.

Activitat 1.1.4 Incloure noves patologies segons la IACM.
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Data: gener.
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Resum: Incloure patologies noves als excels, segons els criteris de l’Associació Internacional
del Cànnabis com a Medicament (I.A.C.M. per les seves sigles en anglès), incrementant així
el nombre de patologies a les nostres bases de dades per fer més veraç la recollida de dades
i continuar apostant pel cànnabis com a remei natural per malalties de les quals s’han fet
estudis recentment i per a les quals es demostra l’efectivitat del cànnabis.

Activitat 1.1.5 Desenvolupar el conveni de col·laboració amb la Fundació Salut i Comunitat.
Resum: L’Equip de Servei Terapèutic es trasllada a la Fundació Salut i Comunitat, per tal
d'oferir un servei de millor qualitat envers l'usuari terapèutic o lúdic que demani els serveis
de l’EST. A partir d’ara les visites es realitzaran en un espai més adequat i neutral, disposant
de més eines i recursos per dur-les a terme.
Data: gener.

Activitat 1.1.6 Creació del GAM.

Resum: Oferir l’experiència de l’EST per contribuir a la creació de Grups d'Ajuda Mútua
(GAM), dirigits a usuaris terapèutics consumidors de cànnabis, es tracta de consolidar un
grup que es reuneixi periòdicament per compartir les seves experiències amb el cànnabis i la
seva malaltia.
Data: abril.
Objectiu Específic 1.2: Millorar la informació sobre noves formes d'administració del
cànnabis.

Activitat 1.2.1 Oferir un servei d’abastiment de vaporitzadors per les associacions.
Resum: Continua amb la facilitació i consell per la compra de vaporitzadors dels usuaris.
Establir un servei de rèntings de vaporitzadors per als usuaris i les associacions, per
fomentar el consum de cànnabis per vies alternatives a la fumada que és la més perjudicial
Data: maig.
Objectiu Específic 1.3: Millorar la informació i documentació sobre el servei.

Activitat 1.3.1 Revisió dels documents d'imatge i informació del servei.
Resum: Oferir una millor informació del servei mitjançant les eines disponibles a la CatFAC i
actualitzar els documents de l’Equip de Servei Terapèutic. Com per exemple el document
d’assessoria que es renova anualment i s’incorporen les dades de l’any anterior, aquest any
s’inclouran unes altres modificacions en aquest document. Incloure nous ítems d’interès per
la federació a la recollida de dades terapèutiques, per continuar millorant any rere any les
nostres estadístiques.
Data: març

Activitat 1.3.2 Revisió dels tríptics informatius.
Resum: Actualitzar els tríptics terapèutics de la CatFAC amb la col·laboració del Grup de
Comunicació, en continguts (horaris, correu, telèfon, etc.) i en disseny (canviar color de les
lletres i el fons per facilitar l’enteniment del mateix). També s’han d’incloure les estadístiques
de l’any 2014.
Data: març.

Data: juliol.
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Resum: L'Equip de Servei Terapèutic (EST) vol implementar les targetes d'usuaris
terapèutics, aquestes targetes substituirien el certificat, amb la comoditat de ser targetes per
dur sempre a la cartera sense que es pugui fer malbé. Aquest projecte necessita finançament
que es cobrirà amb les donacions dels usuaris d’aquest any.
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Activitat 1.2.3 Implementar les targetes de persones usuàries terapèutiques.

Objectiu Específic 1.4: Participar dels últims estudis i informacions sobre la investigació en
cannabinoides.

Activitat 1.4.1 Participar en el SEIC.
Resum: Assistència a la trobada anual del SEIC (Societat Espanyola d’Investigació sobre
Cannabinoides), on s’anuncien molts dels avenços científics que s’estan duent a terme en
l’àmbit del cànnabis. Portar al dia la inscripció del Dr. Joan Parés al mateix per continuar
rebent informació de les noves investigacions que es fan en l’actualitat.
Data: novembre.

Activitat 1.4.2 Participar de l'estudi d'ICEERS.
Resum: Continuar col·laborant a l’estudi d’ICEERS, derivant usuaris terapèutics de les
associacions, que vulguin participar en aquest projecte i compleixin els requisits per fer-ho.
Comptabilitzar tots els usuaris derivats i possible entrevista pel butlletí a un dels usuaris que
ha passat per l’experiència.
Data: anual.

Objectiu General 2: Millorar el Servei Terapèutic per a les associacions federades.
Objectiu Específic 2.1: Millorar la participació i l'organització de l'Assemblea del Grup
Terapèutic.

Activitat 2.1.1 Convocar cinc assemblees l'any.
Resum: Convocar cinc assemblees l'any amb una periodicitat bimensual, on es faran els
seguiments de les tasques del grup i dels acords als quals s’ha arribat, aquest grup és
obligatori i hi ha un representant de cada associació.
Data: febrer / abril / juny / setembre / novembre

Activitat 2.1.2 Continuar amb les tasques de la Comissió d’Activitats, millorant-la.
Resum: Establir el funcionament del grup segons la nova organització, recopilar tota la feina
feta fins al moment, desenvolupar les explicacions de les activitats perquè siguin més
atractives i classificar-les.
Data: febrer

Activitat 2.1.3 Continuar i millorar el funcionament de la Comissió d’Estudis.
Resum: La Comissió d’Estudis, és la que s’encarrega de recopilar els estudis científics en
matèria de cànnabis. Aquest any, es pretén ampliar aquesta base de dades i tenir-la al dia
mitjançant eines com la pàgina web del SEIC o de la IACM.
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Data: anual.

Objectiu Específic 2.2: Complir amb el compromís del Codi de Bones Pràctiques que fa
referència a la prevenció de riscos.

Activitat 2.2.1 Creació del banc d'activitats.
Resum: Publicar el nou banc d’activitats de prevenció de riscos per a associacions, tant al
butlletí com amb un correu específic per a tots els federats. Fer un cartell atractiu i un segell
que identifiqui aquestes activitats. També es crearà una fitxa en format d’enquesta per
sol·licitar les activitats al Grup Terapèutic.
Data: abril.

Activitat 2.2.2 Contactar amb entitats externes perquè participin en el banc d'activitats.
Resum: Es preveu fer una ronda de contactes amb entitats del Tercer Sector Social que es
dediquin a la prevenció de riscos, per veure quines activitats ens poden oferir, per
incorporar-les a la base de dades.
Data: febrer -març.
Activitat 2.2.3 Gestionar la base de dades d'activitats.
Resum: Publicar el nou banc d’activitats de prevenció de riscos per a associacions al butlletí i
amb un correu específic per a tots els federats. Fer un cartell atractiu i un segell que
identifiqui aquestes activitats. Les associacions que vulguin alguna activitat, hauran d’omplir
una fitxa i enviar-la al correu terapèutic, demanant al Grup l’activitat que volen, aquest
coordinarà ambdues entitats per tal de dur a terme l’activitat.
Data: anual.

Activitat 2.2.4 Seguiment i avaluació del compliment del codi en referència a la prevenció de
riscos.
Resum: Des del Grup terapèutic es farà el seguiment de les associacions federades, per tal
de comprovar si compleixen amb el requisit del CBP de fer dues activitats de prevenció de
riscos a l’any. Es farà una comprovació a l’abril, una altra al setembre i l’última al novembre.
Data: anual: abril - setembre - novembre.

Objectiu Específic 2.3: Millorar la comunicació a les associacions federades.

Activitat 2.3.1 Creació d'un segell propi que identifiqui les activitats de reducció de riscos.
Resum: Per tal de promocionar les activitats de prevenció de riscos, s’ha pensat crear una
imatge i un segell per identificar aquestes activitats i també quines activitats computen per
complir el Codi de Bones Pràctiques.
Data: abril.

Data: anual (implementació març).
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Resum: Fer un article mensual al Butlletí de la CatFAC on apareguin els avenços científics
més rellevants del mes, amb l’enllaç del Butlletí de la IACM perquè tota la Federació estigui
al dia dels nous descobriments, molt especialment l’EST.
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Activitat 2.3.2 Comunicar les notícies rellevants sobre estudis científics.

Activitat 2.3.3 Facilitar material en prevenció de riscos.
Resum: Sol·licitar a entitats especialitzades en prevenció de riscos, com per exemple Energy
Control, material físic per repartir entre les associacions federades i que totes el tinguin
disponible per als seus socis. Tamé es facilitarà una recopilació de les bases de dades de
prevenció de riscos i els recursos d’informació sobre substàncies a les associacions
federades, molt especialment sobre cànnabis i els seus efectes, composició, conseqüències
del seu consum abusiu, etc.
Data: anual (començar al febrer).

Activitat 2.3.4 Participar periòdicament tant en la web com en el butlletí de notícies de la
CatFAC coordinant-nos amb el Grup de Comunicació.
Resum: Fer un article mensual al Butlletí de la CatFAC on apareguin els avenços científics
més rellevants del mes, amb l’enllaç del Butlletí de la IACM perquè tota la Federació estigui
al dia dels nous descobriments, molt especialment l’EST.
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Data: anual (implementació gener)

9. Activisme
Objectius Generals per al 2015:
El Grup d’Activisme s’ha proposat els següents objectius per al 2015:






Normalització del cànnabis i discriminalització dels seus usuaris.
Fer germanor entre els federats.
Difusió del missatge de la CatFAC i representació.
Fer més visible la figura de la dona en el moviment cannàbic

Objectiu general 1 Normalització del cànnabis i discriminalització dels seus usuaris.
Objectiu Específic 1.1 Fer més visibles les demandes del moviment cannàbic mitjançant
manifestacions i actes de protesta.

Activitat 1.1.1 Sant Canut 2015

Resum: Col·laborar de forma activa amb el Moviment Cannàbic Català. Enviar a totes les
associacions federades la informació de l'acte per aconseguir la màxima difusió i participació
en l’esdeveniment.
Moviment Cannàbic Català (MCC) uneix als consumidors/-es de cànnabis de Catalunya amb
una plataforma que es dedica a les accions reivindicatives al carrer. És important que totes
les associacions participin en un projecte que dóna visibilitat a les demandes dels usuaris de
Cànnabis. La CatFAC no té representació directa sinó que són les associacions les que
decideixen al MCC.
Data: 24 de gener de 2015.

Activitat 1.1.2 Marxa Mundial Marihuana BCN
Resum: Com cada any s’organitzarà una manifestació a Barcelona coincidint amb la Global
Marihuana March. Des de la CatFAC col·laborarem amb el Moviment Cannàbic Català per
l’organització de la Marxa a Barcelona. Aquest any serà la manifestació cannàbica a
Barcelona a la que se li donarà més importància, donat que coincideix amb una època que fa
bon temps. Una forma més de reivindicar els nostres drets individuals com a consumidors de
cànnabis.
Data: 2 de maig.

Activitat 1.1.3 Marxa Mundial Marihuana Madrid
Resum: Des de la CatFAC es buscaran opcions per poder facilitar als federats viatjar a Madrid
per aconseguir que aquest any es faci sentir la veu cannàbica al govern central. El cultiu i la
tinença és competència de l’Estat i anem a Madrid a reivindicar-ho. Es buscaran
pressupostos per viatjar de la forma més econòmica possible (autocar, AVE, etc.).
Data: 9 de maig.

Objectiu Específic 1.2 Presència a fires no cannàbiques
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Resum: Crear un protocol de gestió de la presència a fires locals per donar als federats una
petita guia per gestionar la sol·licitud de l’estand i la comunicació amb la Federació. Aquesta
iniciativa sorgeix de la sol·licitud de diferents associacions per participar en les fires del seu
poble o barri.
Data: Abril.
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Activitat 1.2.1 Crear un protocol de presència en fires locals perquè les associacions puguin
demanar estand per la Federació.

Activitat 1.2.2 Foment de la participació i seguiment de les fires locals per part de les
associacions.
La nostra participació a les fires locals és interessant per discriminalitzar als usuaris de
cànnabis: Resum: activitat que vol apropa la filosofia i el funcionament de la Federació a peu
de carrer. Es tracta de què les associacions que estiguin interessades a participar en les
activitats que es realitzen a pobles, ciutats i barris amb motiu de les celebracions de Festa
Major. La gestió corre a carret de l’associació, la federació aportarà els materials necessaris i
voluntaris si hi calgués. Data: Activitat anual.
Objectiu General 2 Fer germanor entre els federats.
Objectiu Específic 2.1 Crear vincles de confiança entre els federats i entre aquests i la
CatFAC.

Activitat 2.1.1 I Copa Cannàbica de la CatFAC
Resum: Aquesta activitat es porta desenvolupant des de meitat de l’any 2014 i es durà a
terme durant el 2015. La primera copa cannàbica de la CatFAC organitzada pel Grup
d’Activisme estarà oberta a tots els federats per participar. Les bases de participació i
l’organització de l’esdeveniment es faran en funció de les respostes del qüestionar que es va
passar a totes les associacions de la CatFAC durant el 2014. De la gestió s'encarregaran
Green House Manresa i GreenAge amb la coordinació del Grup.
Data: Juny

Activitat 2.1.2 Sopar Nadal
Resum: El sopar es realitzarà la setmana abans
cohesionar l’equip després d’un any de treball. Es
personatge rellevant del món de la prevenció de
drogues amb qui podrem fer una conversa distesa de

de les festes de Nadal i
tracta d'un sopar col·loqui
riscos relacionats amb el
cafè per acabar de celebrar

servirà per
amb algun
consum de
l'any.

Data: 18 desembre.
Objectiu Específic 2.2. Fomentar l’esport i la cultura entre els federats d’una forma divertida.

Activitat 2.2.1. II Torneig de Futbol CatFAC
Resum: Donada l’acceptació del Torneig de futbol el 2014, aquest any tornem a repetir
l’experiència, millorant la gestió. Es proposarà un camp i un pressupost tancat que s’haurà
d’ingressar amb la suficient antelació al torneig per a poder llogar al camp i tancar un preu
per dinar que estigui inclòs al preu. Aquest any s’ha proposat contractar uns àrbitres
professionals que es remuneraran a partir del preu pagat per persona a l’activitat. Aquesta
gestió la portaran a terme ACC420 i Pachamama.
Data: Març.

Activitat 2.2.2. Excursió Dolça Revolució
Resum: Fer una excursió a la Dolça Revolució, on coneixerem les instal·lacions de
l’associació, els diferents projectes que porten a terme i les plantes que tenen a disposició
dels usuaris (estèvia, kalanchoe, etc.).
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Data: Setembre.
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La Dolça Revolució és una associació sense ànim de lucre que agrupa a totes les persones
que vulguin compartir les seves experiències positives fruit de l’ús de les plantes medicinals i
les teràpies naturals no agressives.

Activitat 2.2.3. Taller de Cervesa artesanal
Resum: Aquesta activitat la fa l’associació Pachamama, és autogestionada i s’inclourà al
llistat d’activitats de la Federació. S’hi hauria de sol·licitar a la CatFAC que vinguin a fer el
taller a l’associació perquè els socis i sòcies puguin gaudir d’un taller de cervesa artesanal,
amb productes naturals i sense additius. Aquesta activitat es pot sol·licitar mitjançant el
correu de la Comissió d’Activisme.
Data: Activitat anual.

Objectiu General 3 Promoure la difusió del missatge de la CatFAC
Objectiu Específic 3.1. Presència a fires.

Activitat 3.1.1. Organització estand de la CatFAC a Spannabis
Resum: El Grup d’Activisme tornarà a gestionar l’estand que ens cedeix la Fira Spannabis.
L’estand es gestiona de forma voluntària. La fira ens va molt bé perquè el sector conegui una
mica millor la nostra tasca, també pel seu caràcter informatiu ens permet fer incidència en
l’usuari. Aquest any és l’edició número 12 i la segona en la qual la CatFAC hi té representació
com a Federació regional, abans d’això ho gestionava la FAC.
Data: 20, 21 i 22 de març.
Objectiu Específic 3.2 Representació al CAB

Activitat 3.2.1 Assistir a les Trobades i Assemblees del CAB
Resum: El Consell d'Associacions de Barcelona (CAB) és la plataforma interassociativa de la
ciutat de Barcelona que agrupa diferents entitats de segon grau. La CatFAC està integrada al
CAB des de fa un any. El CAB ofereix els següents serveis: cessió d’espais, formacions en
gestió associativa, acompanyament i assessorament a les associacions i federacions i d’altres
activitats relacionades amb la gestió associativa.
Des del Grup d’Activisme s’assisteix a les Trobades del CAB i a les activitats que creiem
poden ser rellevants per a la CatFAC.
Data: 12 de març (la primera) després sabrem calendari.

Activitat 3.2.2.: Informació als federats de les activitats que realitza el CAB
Resum: Periòdicament s’informarà a totes les associacions sobre les formacions disponibles
al CAB i les activitats rellevants que realitzi. A més, el Grup d’Activisme està per resoldre els
dubtes sobre el CAB a tots els Federats i gestionar el contacte amb aquest.
Data: Activitat anual.
Objectiu General 4 Fer més visible la figura de la dona en el moviment cannàbic
Objectiu Específic 4.1. Potenciar el coneixement i contacte de les dones de la Federació
A través del Grup de Fèmines de la CatFAC coordinat per la Gemma (AC) es fomentaran
l'organització d'esdeveniments on el grup femení de la CatFAC pugui relacionar-se i motivar
al grup perquè es senti més pròxim i partícep de la Federació.
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Activitat 4.1.1 Dia de la dona treballadora cannàbica
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Les activitats plantejades pel projecte són dinars i sopars, ja que és on es fa més germanor.
Es farà un esdeveniment a diferents ciutats Catalanes i amb temàtiques diferents.

Resum: Aprofitant la diada internacional de la Dona Treballadora, la CatFAC inauguraria
aquest grup organitzant un sopar col·loqui. Portarem les amigues d'Energy Control perquè
ens presentin el treball que han fet sobre dones i drogues per parlar entre totes sobre el
cànnabis, altres drogues i coneixe'ns millor en un entorn distes i festiu.
Data: 8 de març.

Activitat 4.1.2 Platja
Resum: L’activitat consistiria a passar una jornada a una platja de Sitges i dinar totes juntes.
Un espai on podrem compartir experiències a l’aire lliure i gaudir d’un dia de relaxació a la
platja amb companyia femenina.
Data: 13 de juny.

Activitat 4.1.3 Tupper Sex
Resum: L’activitat es desenvoluparia a Igualada i consistiria en una sessió de Tupper Sex i
un sopar. Molt recomanable per fer caure els prejudicis i aprendre sobre el sexe d’una forma
sana i divertida.
Data: 19 de setembre.

Activitat 4.1.4 Patinatge sobre gel
Resum: L’activitat consistirà en fe un dinar i gaudir d’una sessió de patinatge sobre gel a la
ciutat de Barcelona. D’una banda es fa cohesió de grup i de l’altra es fomenta l’esport i les
activitats saludables.
Data: 12 de desembre.
Objectiu Específic 4.2. Promocionar el paper de la dona cannàbica

Activitat 4.2.1. Fer visible la dona en totes les campanyes i activitats
Resum: Fomentar que en tot allò que organitza la CatFAC sempre hi sigui present la
presència de dones cannàbiques per reivindicar el nostre paper dins l'organització.
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Data: Tot l'any.

10. Cultius

Qüestions a millorar en relació a l’activitat de 2014



Millorar/consolidar el funcionament i l’estructura del grup, així com els projectes
existents
Que totes les associacions participin i s’involucrin al grup, créixer.

Objectius Generals per al 2015:
Interns
 Formació
 Millorar les condicions dels cultius
 Organització del Grup de Cultius.
Externs
 Establir ponts de contacte amb empreses del sector i entitats
Objectiu General 1: Formació
Objectiu Específic 1.1: Curs sobre maneig en el cultiu i després del cultiu

Activitat 1.1.1 Curs d'especialització en la manipulació del cànnabis.
Resum: Realització d’un curs específic sobre cultiu i maneig del cànnabis. Per tal de
professionalitzar i estandarditzar mètodes de treball, higiene i seguretat en els cultius, es
proposa buscar un curs similar a un fitosanitaris específic al cultiu de cànnabis.
Es demanarà a un tècnic específic en la matèria que vingui a impartir el taller. (2 matins)
Data: Maig / Juny

Activitat 1.1.2 Realització de un cicle de xerrades i/o ponències de coneixement cannàbic.
Resum: Creiem en la necessitat de la formació continua, i per aquest motiu es proposa fer
un cicle de xerrades i/o ponències relatives a les possibles malalties del cànnabis i els

possibles remeis que se’ls hi pot aplicar a càrrec del Iván (encarregat d’anàlisi de substàncies
a Energy Control i del David de La Paz GrowShop)
Data: Abril (David) i Setembre (Iván).
Objectiu Específic 1.2: Millorar el coneixement sobre les eines de la federació

Activitat 1.2.1 Jornades formatives sobre peritatge
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Resum: realització del taller formatiu a càrrec de un Tècnic Agrícola per tal oferir formació a
les associacions federades. Es farà un taller formatiu sobre el peritatge agrícola i el quadern
de camp. S’organitzarà en una jornada d’un dia en la que al matí el pèrit impartirà la classe,
es farà un dinar i per la tarda es posarà en pràctica el que s’hagi aprés pel matí.

Objectiu específic 1.3 Curs/xerrada sobre derivats

Activitat 1.3.1 Xerrada mètodes d'extracció I
Resum: Xerrada a càrrec d’un expert sobre extraccions de resina, destinada a totes les
associacions federades, per tal de conèixer millor mètodes i mitjans d’extracció, així com la
prevenció de riscos a l’hora de la manipulació.
Es demanarà a la persona encarregada d’impartir el taller, que elabori un dossier amb
caràcter previ on els assistents puguin consultar el procés i veureu després in situ. D’aquesta
manera aconseguirem que el dia pràctic puguin centrar el 100% de la seva atenció a la
pràctica.
A la xerrada s’explicarà el contingut del dossier.
Data: Maig

Activitat 1.3.2 Taller d'extraccions II
Resum: Realització del taller d’extraccions. El taller anirà directament relacionat amb la
xerrada i formació impartida al Maig. Es indispensable que tot aquell que vulgui assistir al
taller d’extraccions hagi assistit a la formació prèvia. La durada del taller serà d’un matí i una
tarda. Es demanarà col·laboració a Activisme per gestionar un dinar.
Data: Juny

Activitat 1.3.3. Xerrada sobre els usos del cànnabis
Terapèutic)

(activitat conjunta amb Grup

Resum: Xerrada a càrrec de la dolça revolució ( Josep Pàmies ) sobre el cànnabis com a
planta medicinal i els seus usos i derivats. La comissió de Cultius es desplaçarà a Balaguer
per tal d’anar a presentar el projecte de la CatFAC al col·lectiu i a intentar arribar a un acord
d’intercanvi de coneixements. La Comissió d’Activisme i cultius treballaran de manera
conjunta.
Data: Juny contacte Setembre/Octubre xerrada.

Objectiu General 2: Millorar les condicions dels cultius
Objectiu Específic 2.1: Establir un mínim d’analítiques a totes les associacions segons barems
per trams

Activitat 1.2.1 Creació del protocol de mostreig per a les analítiques.

Resum: Decidir i establir com es farà el mostreig, segons criteris establerts en d’altres
substancies. Aquest protocol s’elaborarà amb ajuda de la MACA i es desenvoluparà per tal de
que els resultats siguin el mes realistes possibles.
Data: Gener i febrer

Activitat 1.2.2 Establir conveni de col·laboració amb empresa d’anàlisi.
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Resum: Establir conveni de col·laboració amb fundació CANNA que afavoreixi al màxim els
interessos dels federats.
El fet de signar un conveni amb CANNA, no implica el que no es continuï amb la cerca
d’alternatives mes rentables en tots els sentits per a la federació i els federats.
Data: Procés anual.

Activitat 1.2.3 Inici d’Analítiques a les associacions federades.
Resum: Començar a fer les analítiques segons el protocol establert. Es recolliran els resultats
i amb l’ajuda d’Auditories s’elaborarà un informe de qualitat de cultius per a les associacions
que s’inclourà en l’informe auditor.
Es faran comparatives i es recolliran les valoracions i opinions de tots els federats un cop
hagin iniciat els anàlisi per tal de valorar el servei de CANNA.
Data: Inici de les analítiques Març i durada tot l’any.
Objectiu específic 2.3 Establir un protocol de prevenció de riscos en els cultius

Activitat 2.3.1 Definir protocol prevenció
Resum: presentació del protocol de prevenció en cultius. Per tal de procedir de la manera
mes acurada i precisa en cas d’intervenció i/o problemes en el cultiu es crearà un protocol
per estandarditzar l’actuació de totes les associacions federades. Es farà en una assemblea
de grup i serà un punt a tractar i tancar en una sola sessió.
Data: Juny
Objectiu General 3: Gestió del grup de cultius.
Objectiu Específic 3.1. Organització del Grup de cultius.

Activitat 3.1.1 Assemblees Trimestrals cultius.
Resum: Convocatòria i execució de 4 assemblees anuals per tal de solucionar totes les
qüestions relatives al grup de cultius. En aquestes assemblees hi haurà un punt fixe d’ordre
del dia que serà el seguiment del projecte per tal de garantir que aquest es compleixi.
Data: Març, Juny, Setembre i desembre.

Activitat 3.2.2 Atenció al email de cultius i reenviament de noticies interessants per als
membres.
Resum: Durant tot l’any es donarà atenció al email de cultius, donant resposta a totes les
necessitats dels federats quan les requereixin. De la mateixa manera es rebotaran totes
aquelles noticies que puguin ser d’interès pels mans verdes de cada associació, trucs i
tècniques de cultiu i curiositats de cultivadors.
Data: Cada mes.
Objectiu General 4 Millorar la Comunicació amb les empreses del sector.
Objectiu Específic 4.1. Millorar l'accés a productes de cultiu per a associacions

Activitat 4.1.1 Enfortiment de les relacions amb els distribuïdors del sector. (Growshops)
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Resum: Per tal de tenir els millors productes i serveis amb les empreses del sector es farà
una roda de contactes amb les mateixes per tal d’aconseguir preus competitius sense trencar
la cadena de venda del sector i d’aquesta manera afavorir les relacions entre empreses i
associacions.
Data: Durant tot l’any

11.Peritatge
Qüestions a millorar en relació a l'activitat de 2014:


La comunicació amb les associacions.



El compliment amb els terminis.



L’entrega unificada de peritatges.

Objectius Generals per al 2015:
Interns


Definir el funcionament del grup de peritatge



Facilitar eines de transparència a associacions amb pocs recursos.



Reconduir i fomentar la participació en el grup a través del grup de cultius.

Externs


Potenciar el peritatge com a reclam per a l’entrada de noves associacions a la
Federació.

Objectiu General 1: Definir el funcionament del grup de peritatge
Objectiu Específic 1.1: Consolidar la continuïtat del grup de peritatge amb un bon
funcionament.

Activitat 1.1.1 Elaboració d’un protocol de funcionament del grup.
Resum: Elaboració d’un document que reflecteixi el funcionament objectiu del grup. Aquest
document reflectirà des de la configuració al correu de peritatge (accessos i sistema d’arxiu),
sistema de comunicació amb el pèrit, models de documentació i sistema de complementació
(elaboració amb grup de cultius), protocol per a la recepció de documentació oficial,
funcionament del g. drive i del g. calendar.
Data: Febrer 2015

Activitat 1.1.2 Elaboració d’un arxiu de variables estadístiques de caire quantitatiu discret
(valors aïllats).
Resum: Recopilació de dades en un registre de variables quantitatives, això vol dir que son
xifres no vinculants.
Les dades que es recolliran seran anuals, i el seu us serà destinat a valoracions estadístiques
per a valorar la millora en l’aplicació de les eines de transparència de la federació.
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Data: Desembre 2015

Activitat 1.1.3 Elaboració d’un email de benvinguda al grup de peritatge.
Resum: Elaboració d’un e-mail de benvinguda un cop una associació decideixi contractar el
servei de peritatge amb la federació. Se’ls hi informarà sobre les dates de les assemblees, el
cost i procediment de pagament, l’objectiu del peritatge, els telèfons de contacte del
responsable del grup de peritatge i de cultius, i tota la informació que es derivi de la nova
proposta de peritatge.
Data: Gener 2015
Objectiu Específic 1.2: Conscienciació als federats de la importància de la implantació de
mecanismes de transparència.

Activitat 1.2.1 Quatre jornades de formació sobre el peritatge.
Resum: Des de el grup de peritatge s’impulsaran 4 formacions específiques per que els
federats que contractin o no el peritatge puguin augmentar els seus coneixements en relació
amb el peritatge agrícola. Aquests 4 tallers es desenvoluparan al llarg de l’any, per
trimestres. Els dos primers mesos de trimestre seran per elaborar el contingut de la sessió
que pertoqui al 3er mes del trimestre. La idea es que les formacions es facin de manera
conjunta amb altres membres de la CT.
La proposta de tallers i els membres que des de peritatge considerem mes adients per la
col·laboració son:
1. Quadern

de camp : Metodologia de complementació. (Peritatge +
Responsable Cultius)

2. Les

fitxes de cultiu: Metodologia de complementació. (Peritatge +
Responsable de cultius)

3. El

Peritatge: Eina de transparència. (Peritatge + Representació)

4. Les

fitxes de resultats: Metodologia de complementació. ( Peritatge +
Finances)

Data:

- Del 1/1 al 28/2 contingut del taller, 25/3 1er taller.
- Del 1/4 al 31/5 contingut del taller, 25/6 2on taller.
- Del 1/7 al 1/9 contingut del taller, 24/9 3er taller.
- Del 1/10 al 30/11 contingut del taller, 17/12 4rt taller.

Activitat 1.2.2 Butlletí amb les novetats del peritatge.
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Resum: Butlletí amb els avenços del grup de peritatge, noticies relatives a peritatges, la
noticia del taller que hagi hagut, amb alguna opinió dels assistents. La idea es que amb
col·laboració amb comunicació trobem la forma de tenir un especial sobre el peritatge, amb
la forma mes adient de difusió que trobem, ja sigui, via email, via web o en format “fanzine”.

Activitat 1.2.3 Definició del servei de peritatges per a processos jurídics.
Resum: Elaboració conjunta amb diferents perits per poder arribar a un consens de proposta
mitjançant un conveni de col·laboració, amb unes condicions sensibles amb la motivació del
peritatge. En el cas d’una intervenció policial i de que no s’hagi efectuat amb caràcter previ
el peritatge, es cercarà l’opció mes adequada a les necessitats econòmiques de l’associació
implicada.
Data: Abril 2015

Objectiu General 2: Facilitar eines de transparència a associacions amb pocs recursos.
Objectiu Específic 2.1: Desenvolupar i confeccionar alternatives al peritatge per associacions
amb pocs recursos.

Activitat 2.1.1 Elaborar una proposta per a oferir un servei de auditoria pre-peritatge des de
la Federació.
Resum: Treballant en base als aclariments del jurista penal Pedro Caldentey. Treballarem en
la possible figura d’auditor de cultius. La finalitat es aplicar un mecanisme alternatiu, mes
econòmic, en comparació amb el peritatge, que tingui un encaix jurídic per a tots els actors
implicats i que a la vegada sigui un petit sistema d’auto-financiació per a la federació. La
base d’on partim es que un responsable de la Federació podria emetre un informe sobre el
declarat per les associacions federades a la vista dels informes del pèrit. La idea es treballar
amb el Pedro Caldentey i el Gabriel Miró i presentar-los un esborrany de la proposta i que em
diguin quines implicacions jurídiques hi ha, quines son les limitacions que la federació te o
l’abast de les seves responsabilitats.
Data: Data màxima de presentació de la proposta 2/5/15 i presentació a la 1a CT de juny.

Activitat 2.1.2 Fer una base de dades de perits agrícoles.
Resum: Cercar i aglutinar en un llistat el màxim de professionals tècnics agrícoles. La realitat
es que el cànnabis està en boca de tothom i seria convenient començar a fer contactes amb
gent que puguin estar començant a especialitzar-se en el camp o que ja ho estan però no
treballem amb ells. La idea es fe un directori de pèrits el mes sensibles amb la causa possible
i intentar consolidar relacions amb aquests. Es farà recerca tant amb el boca a boca, com a
les universitats, com a la red.
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Data: Al llarg de l’any, actualització mensual si hi ha actualitzacions a fer.

Objectiu General
cultius.

3: Reconduir i fomentar la participació en el grup a través del grup de

Objectiu Específic 3.1: Tenir una col·laboració molt mes estreta amb cultius

Activitat 3.1.1 Assistència a les assemblees de cultius.
Resum: Des de el grup de peritatge es potenciarà el treball conjunt amb la comissió de
cultius assistint com a reforç tècnic a les assemblees, aclarint dubtes sobre el peritatge als
federats i així poder apropar-los amb el grup. La idea es que el treball sigui molt mes conjunt
i que la imatge de peritatge es reforci i no sigui un element aïllat i llunyà.
Data: Dates de les assemblees de cultius.

Activitat 3.1.2 Configuració de un calendari de assemblees semestrals.
Resum: Configuració d’un calendari de dos assemblees semestrals especifiques del grup de
peritatges, que estaran composades per els mateixos representants del grup de cultius, serà
una manera de fer un primer seguiment del peritatge a mitjans d’any i una segona a finals
d’any per fer la valoració del 2015.
Data: 25/6/15 i 17/12

Objectiu General 4: Consolidar el peritatge com a prioritat
Objectiu Específic 4.1: Definir un servei de peritatge ampli per a la federació.

Activitat 4.1.1 Definició del servei de peritatge per a intervencions en cultius. (Relacionada
amb Activitat 1.2.3)
Resum: Aquesta activitat es la mateixa que la 1.2.3 el que cerquem es poder oferir un servei
de peritatge ampli, per poder arribar a quantes mes usuàries i usuaris millor i fer que el
peritatge sigui una motivació per a que altres associacions es federin.Com en el punt anterior
serà, d’elaboració conjunta amb diferents perits per poder arribar a un consens de proposta
mitjançant un conveni de col·laboració, amb unes condicions sensibles amb la motivació del
peritatge. En el cas d’una intervenció policial i de que no s’hagi efectuat amb caràcter previ
el peritatge, es cercarà l’opció mes adequada a les necessitats econòmiques de l’associació
implicada.
Data: Abril 2015

Activitat 4.1.2 Definició de un llistat de serveis derivats del peritatge.
Resum: Elaboració conjunta amb Finances, per estudiar i treballar en una mena de carta de
serveis del grup de peritatge. Es a dir, des de una re-visita per part del perit, auditories de
peritatge, el peritatge en si, els tallers i formacions per omplir els formularis.. L’objectiu es
potenciar un element mes de la federació per donar.li una empenta i a mes a mes poder
crear liquides per a la Federació.
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Data:Data límit la primera CT de setembre. 7/9/15

Objectiu Específic 4.2: Fomentar els contactes amb possibles tècnics col·laboradors per
elaborar una cartera variada de pèrits com la de juristes de la CatFAC.

Activitat 4.2.1 Fer una base de dades de perits agrícoles. (Relacionada amb acció 2.1.2)
Resum: La idea es que amb el temps podem tenir un directori acurat de pèrits disposats a
col·laborar amb la federació en qualsevol moment. Amb criteris de classificació, de proximitat
a la zona, de tarificació, de serveis. La qüestió es tenir sempre mes d’una opció i crear un
cercle de perits tan potent com el que tenim de juristes, la idea es que es pugui crear una
intra-red de tècnics a la CatFAC, molt potent.
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Data: Revisió en continuat per actualització mensual.

12. Associacions Federades

Associació Vallparadís Cànnabis Club

Objectius generals que ens marquem pel 2015:


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 funcionament
generalitzat sobre 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.

Objectiu general 1: Assessorar e informar jurídicament, medicament i botànicament als
associats/des
Activitat 1.1: Disposar durant el transcurs de l’any amb el suport d’un advocat, per realitzar i
ajudar als socis/es , si cal, a realitzar recursos, o dubtes legals sobre qüestions cannàbiques.
Data: Tots els dilluns a la tarda i tots els dimarts al matí durant tot l’Any.
Activitat 1.2: Informar amb documentació i llibres i derivar, si cal, al Dr. Parés de la CatFAC
a totes les usuàries terapèutiques per ajudar-les a pal·liar les dolències amb l'ajut de l’us de
la planta del cànnabis, i obtenir el certificat mèdic que expedita el doctor. Data: Informar tot
l’any i concretar les xerrades i documentals de tema terapèutic durant el mes d’Abril. Les
visites amb el Dr. son a concretar.
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Activitat 1.3: Fer xerrades i veure documentals sobre botànica i cultiu de la Cànnabis per
aprendre mes en l’autocultiu i en el cultiu col·lectiu de l’associació. Data: Durant el mes de
Febrer i el mes de Octubre.

Objectiu general 2 : Organització i Arxiu
Activitat 2.1: 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.
Activitat 2.1.a: Seguir, com fins el darrer any, amb la creació de la base de dades del
consum real, diari, mensual i anual de cada un dels soci/es, per tal que quan així ho demani
poder ser informat instantàniament per si en algun moment concret ha augmentat o
disminuït el seu consum, o si ho desitja, poder endur-se una gràfica individual i
personalitzada del què ha retirat del cultiu anualment, mensualment o en temps
predeterminat, en format paper o digital (via mail). També documentar: quines diferents
edats tenen i quines espècies utilitzen. Data: Anualment
Activitat 2.1.b: Durant les últimes dues AG la participació de socis/es ha estat molt baixa, tot
i estar degudament informats amb els cartells pertinents i amb suficient temps d'antelació.
Es per això que multiplicarem la quantitat i els temps de informació amb els cartells de
convocatòries de les AG, també parlarem verbalment amb els/les socis/es de la importància
de dites AG. per tal que s’hi impliquin com cal. Data: La primera AG del 2015 es: l’últim
Dissabte de Maig. I la segona es: l’últim Dissabte de Novembre.
Activitat 2.2.a: Assolir una bona base de transparència a tots els nivells. La realització i
escriptura de totes les actes de les assemblees, pressupostos, memòries i projectes de cada
any, a fi que totes les socis/es les tinguin sempre que ho demanin a la seva disposició com
indica el CBP. Data: Les dues AG seran Maig i Novembre, la realització del projecte serà:
Novembre i Desembre. La realització de la memòria serà: el Gener de l’any següent.
Activitat 2.3.a: Complir al màxim possibles el CBP de la CatFAC. Crear el document de límit
mensual de consum dels socis/es amb declaració jurada de no passar d’aquest límit en cas
de pertànyer a vàries associacions. Data: Durant el mes de gener de 2015 es crearà aquest
document.
Activitat 2.3.b: Passar a net el llibre d’actes de les assemblees. Data: Durant del primer
trimestre del 2015.
Activitat 2.3.c: Crear el llibre de previsió de cultiu. Data: Durant del primer trimestre del
2015.
Objectiu general 3: Terapèutic: Incloure activitats e informació de la reducció de riscs, salut i
ben estar en el consum. Detectar qualsevol consum problemàtic que pugui sorgir.
Activitat 3.1: Seguir incidint en els usuaris amb la utilització dels vaporitzadors i recomanar
la no utilització del tabac a l’hora de barrejar el cànnabis. Data: Anualment
Activitat 3.2: Realització de la xerrada amb el Dr Pares i passar en format vídeo la xerrada
del Dr. Guzman sobre l'efecte del cànnabis en el nostre organisme. Data: durant el mes
d’Abril
Activitat 3.3: Dins del marc de salut i ben estar, segui realitzant el taller de Xi-kung amb el
mestre Jordi.R. Data: Durant el mes de Febrer i sobre decisió del grup seguir fins maig.

Pàgina

Activitat 3.5: Durant tot l’any Observar els usuaris i parlar amb ells, in situ, sobre els efectes
que té el consum de diferents espècies de cànnabis, explicar i documentar quines són les
millors, i en quins moments els poden ajudar, o en cas contrari explicar que es millor que
durant una temporada deixin de consumir. Explicar i fer entendre el concepte “gestió de
plaers”. Data: Anualment
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Activitat 3.4: Detectar qualsevol consum problemàtic que pugui sorgir.

Objectiu 4: Comunicació: Conscienciar e informar a sòcies/is del problema que ocasiona el
mal funcionament generalitzat sobre les polítiques de drogues.
Activitat 4.1: Fer recull de premsa de les novetats en legislació de polítiques de drogues i
realitzar xerrades i debats sobre aquestes. Data: Recull de premsa anualment, les xerrades i
debats sobre polítiques seran al Juliol.
Activitat 4.2: Informar de les regulacions que s’estan duent a terme en altres comunitats i
països pel que fa a la legalitat i regulació de la Cànnabis. Data: Es fa amb els reculls de
premsa i es anualment
Activitat 4.3: Explicar la historia i el perquè de la prohibició en les polítiques nord americanes
i com han influït negativament en les altres polítiques d’arreu, per tal de conscienciar e
informar que la prohibició majoritàriament empitjora la realitat de les consumidores i no
consumidores. Data: Xerrades i debats sobre polítiques seran al Juliol
Objectiu 5: Cultiu: Realització del Peritatge agrícola dels cultius.
Activitat 5.1: Repassar el peritatge de l’any anterior, analitzar-ne els errors i començar a
planificar el peritatge del 2015. Data: Durant els mesos de gener i febrer del 2015, anàlisi de
resultats de l’any anterior, per tal de tenir en compte els errors i no repetir-los.
Activitat 5.2: Incidir en l’aprenentatge de l’autocultiu amb xerrades i tallers de botànica,
exposicions fotogràfiques i visualització de documentals relacionats amb el cultiu. Data:
Principalment al març, tot i que pot ser que algun altre mes també hi hagi activitats.
Objectiu 6: Activisme: 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.
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Activitat 6.1: Assistir a les convocatòries relacionades amb l’activisme cannàbic i la lluita per
la regulació i la millora de les normatives actuals. Data: Sant Canut el dissabte 24 de gener
a Barcelona, la MMMBcn el dia que es convoqui i les altres possibles convocatòries que
puguin sorgir.

Associació Cannàbica d'Autoconsumidors Basthet

Objectius generals que ens marquem pel 2015:


Solidificar la representació en tots els àmbits implicats (CatFAC i a
la vila d'Esplugues) i aconseguir-ne amb els mitjans de
comunicació d'Esplugues



Optimitzar l'organització interna i treballar el voluntariat



Modificació funcionament de tresoreria + subvenció activitats



Treballar la descriminilitzacio del cànnabis a nivell local



Fomentar el teixit associatiu amb les entitats d'Esplugues



Creació del grup terapèutic com a consultori, seguiment e investigació



Incrementar la professionalitat dels cultius

Objectiu 1: Representació: Solidificar la representació en tots els àmbits implicats (CatFAC i
a la vila d'Esplugues) i aconseguir-ne amb els mitjans de comunicació d'Esplugues
Activitat 1.1. Reunions amb departaments
Resum: Aprofundir en la relació, principalment, amb el departament de Salut i valorar
conjuntament amb l'Ajuntament en quins altres aspectes pot aportar solucions l’associació
en àmbits d’assessorament i/o prevenció i reducció de riscos, sempre sobre el cànnabis.
Període: any en curs
Activitat 1.2. Establir relació i sinergia amb associacions relacionades amb la prevenció de
drogues i/o associacions de malalties i/o patologies que puguin beneficiar-se del cànnabis
Resum: Presentar-nos com a tal amb la informació prèviament preparada per enfocar el
sector incidint en els àmbits que podem assolir (per exemple a l’associació de fibromiàlgia
explicar les avantatges de les seves propietats com a pal·liatiu). Aquest fet ens pot donar
molt suport de cara a l'Ajuntament. Període: any en curs
Activitat 2.1. Solidificar la relació amb la CatFAC. Els grups de treball
Resum: Actualment Basthet participa en 5 grups de treball, però des de l’associació es vol
aconseguir participar activament en tots els grups de treball de la federació. Es fomentarà
als socis de manera que ells mateixos puguin crear-los dins de l'associació, i d'aquesta
manera fer un treball conjunt mes ferm. Data : any en curs
Activitat 3.1. Establir relació amb els mitjans de comunicació d'Esplugues: La informació als
mitjans
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Resum: Contactar amb els mitjans de comunicació (televisió, ràdio i diaris) d'Esplugues i a
l'hora comunicar a la federació per valorar i prioritzar els missatges a transmetre segons
l'entrevista. Data: any en curs

Objectiu 2 : Organització interna: Optimitzar l'organització interna i treballar el voluntariat
Activitat 1.1. Les Assemblees Generals
Resum: L'associació vol fer una assemblea General cada mes per tal de crear un major vincle
i facilitar al soci la seva assistència i així mantenir una informació dels fets i esdeveniments
mes actualitzada. Data: cada mes de l'any en curs
Activitat 1.2. La Junta Directiva
Resum: La junta directiva es reunirà 4 vegades a l'any més les extraordinàries que siguin
necessàries. Data: Al principi de cada trimestre de l'any en curs.
Activitat 1.3. El Codi de Bones Practiques i la normativa de regim intern
Resum: Fer entendre i partícips als socis d'aquests fets es un dels mes grans reptes. Es
tracta de fer seves les normes per tal de tenir un ple coneixement del funcionament de les
associacions cannàbiques i així ells poder explicar amb detall al seu entorn com funcionem.
Entendre el Codi de Bones Practiques. Data : any en curs
Objectiu 2 - Els grups de treball de la CatFAC a BASTHET
Activitat 2.1. Grups de treball
Resum: Crear els mateixos grups de treball (o similars) als de la federació mitjançant el
voluntariat dels socis per tal de poder aportar mes idees i recursos a la federació. Data:
primer semestre any en curs
Activitat 2.2. L'arxiu de l'associació
Resum: Cada departament i/o grup de treball disposa d'un usb on s’emmagatzema tota la
informació arxivada i endreçada cronològicament. Data: s'actualitzarà setmanalment
Modificació funcionament de tresoreria + subvenció activitats
Objectiu 3: Finances:

Ingressos i despeses

Activitat 3.1. Encarregat de tresoreria
Resum: Es delega la responsabilitat al tresorer de l'associació per tal de portar al dia tots els
números i l'apartat d'administració. Aquest justificarà cada mes en que s'han invertit els
diners i quantes aportacions ordinàries per part dels socis hi han hagut. De moment no es
plantegen ingressos extraordinaris Data: any en curs
Activitat 3.2. Devolució préstec
Resum: Una vegada els números estiguin controlats es farà la devolució del préstec de la
junta directiva de manera regular fins assolir el deute, sempre i quan l'associació ho pugui
Objectiu 3.2 - Fons de “prevenció”
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Activitat 3.2.1: Incidències Resum: Per tal de poder suportar un tancament provisional i
possiblement haver de passar per un judici, es convenient crear un fons de “prevenció” de
manera que la situació es faci mes sostenible. Data: any en curs

Objectiu 3.3 - Subvencionar les activitats als socis
Activitat 3.3.1. Subvenció activitats socis Resum: Basthet es farà càrrec de la despesa de les
activitats per als seus socis, sempre i quan les pugui assolir. Període: any en curs Activitat
Activitat 3.3.2. Obertura 2a fase Resum: L'obertura de la segona fase entra dins de la
subvenció de les activitats als socis ja que son espais que s'habilitaran per estar-hi els socis
únicament i per realitzar tallers. Període: any en curs
Objectiu 4: Comunicació: Treballar la descriminilitzacio del cànnabis a nivell local
Activitat 4.1.1 Treballar i millorar la comunicació interna i externa
Resum: Internament els socis es mantindran informats via e-mail de les actes i activitats,
també disposaran de calendari i cartells a l'associació. Externament disposem de Facebook i
Twitter que s'encarrega de gestionar el equip de comunicació. En quant a web, estarà
acabada aquest any. Període: any en curs
Activitat 4.1.2. Comunicació amb Cat FAC
Resum: L'associació es coordina amb el seu representant de comunicació que manté
l'actualitat setmanalment dins de l’associació i aquest fa d'enllaç amb la federació. Període:
any en curs
Activitat 4.1.3. Coordinar-se amb activisme
Resum: Comunicació i activisme es coordinaran per tal de dur a terme o col·laborar en
jornades de germanor amb altres entitats de la vila i així tenir mes participació com a entitat
reconeguda a Esplugues. Període: any en curs
Objectiu 4.2 Creació de campanyes informatives
Activitat 4.2.1. Crear consciencia i debat
Resum: fer campanyes sobre la descriminalització del cànnabis, en defensa de l'autoconsum,
informant de Sant Canut, Marxa Mundial per la Marihuana, etc... per tal de crear sinergia
amb gent i entitats que donin suport al moviment cannàbic. Període: any en curs
Objectiu 5: Activisme: Fomentar el teixit associatiu amb les entitats d'Esplugues i donar
suport actiu als objectius de la CatFAC
Participació dels socis/es en les activitats del moviment cannàbic i passes de documentals al
local de l’associació relacionats amb l’activisme cannàbic.
Activitat 5.1. Participació dels socis
Resum: Assistir a les convocatòries relacionades amb l’activisme cannàbic, la lluita, la
regulació i la millora de les normatives legals vigents. Període: Sant Canut el dissabte 24 de
gener a Barcelona, la MMM Bcn el dia que es convoqui i les altres possibles convocatòries
que puguin sorgir.
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Resum: Passes de documentals relacionant amb l’activisme cànnabis principalment. També
s'emetran documentals sobre interès comú a l'associació com ara medicines alternatives,
biografies, critica social i propostes que pugin sorgir. Període: 4 vegades a l'any,
trimestralment
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Activitat 5.2. Passes de documentals

0bjectiu 2 :Consciencià al soci d’una opció alternativa a la medicina convencional.
Activitat 5.2.1. Sortida instructiva amb la CatFAC a la associació Dolça Revolució
Resum: visita guiada a Dolça Revolució per descobrir les desenes de plantes medicinals al
nostre abast. Període: En el mes de Setembre serà aquesta activitat, a falta de confirmació
del dia.
Activitat 5.2.2. Soci informat
Resum: Tindre a disposició del soci tota la informació possible sobre prevenció de riscos,
disposant de tríptics, llibres, quaderns i xerrades d'Energy Control o entitats de prevenció
perquè cada soci sàpiga els pros i els contres del consum de cànnabis. Període: Aquestes
xerrades estan pensades fer durant l’any, una d’elles es farà al Març i l’altre al Octubre, tot
depèn de la disponibilitat dels tertulians.
Activitat 5.2.3. Representació Esplugues
Resum: Conjuntament amb comunicació es treballarà el poder assistir en actes d'entitats i
aconseguir posar estand informatiu de la federació allà on sigui recomanable. Període: Sant
Jordi, fires d’entitats, Festes Majors d'Esplugues i altres esdeveniments al calendari
d'Esplugues.
Objectiu 6:
investigació.

Terapèutic: Creació del grup terapèutic com a consultori, seguiment e

Activitat 1.1. Consultori, seguiment e investigació
Resum: Establir un equip de treball que creï un consultori on els socis puguin resoldre
dubtes, un seguiment per tal de que ells mateixos puguin tenir un autocontrol dels seus
consums i com els afecten, crear enquestes i grups de seguiment per tal de demostrar els
pros i contres reals de l'associació.
Finalment els Grups d'Ajuda Mútua ja sigui per patologies/malalties com experiències pròpies
o de coneguts i familiars que es posen en comú per tal d’eradicar-ne els tabús. Període:
Setmanal – Mensual Anual – Any en curs
Activitat 6.1.2. Tallers terapèutics
Resum: Xerrades i tallers sobre plantes medicinals i tallers de com elaborar tintures, olis,
extractes de plantes medicinals i per a què serveixen, sempre amb persones qualificades o
nocions sobre la matèria Període: dates a concretar
Activitat 6.1.3. Activitats i tallers d’autoconeixement/ treball emocional
Resum: educació emocional, creem autoconsciència, creem auto responsabilitat. Període:
dates a concretar
bjectiu 6.2 – Sensibilització cannabàcia
Activitat 6.2.1. Xerrada Joan Parés
Resum: Fer les xerrades sobre prevenció de drogues i coneixements dels efectes (pros i
contres) amb les substancies psicotròpiques. Període: dates a concretar
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Resum: Fer tallers i xerrades sobre reducció de riscos i prevenció de drogues amb els Serveis
Territorials de Drogodependències. Realitzar curs obligatori de prevenció i reducció de riscos,
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Activitat 6.2.2. Xerrada i curs prevenció de drogues

en l’àmbit cànnabic principalment, per a tots els treballadors de l'associació. Període: dates a
concretar
Activitat 6.2.3. Activitats esportives
Resum: Realitzar activitats esportives cada dos mesos per tal de crear una rutina d'activitat
física i així animar als socis a ser partícips. Les activitats proposades de moment seran
sortides amb bicicleta, partits de futbol, escalada i escapades a petites muntanyes/cims.
Període: bimensual any en curs
Objectiu 7 – Cultius: Incrementar la professionalitat dels cultius
Activitat 7.1.1. Fer un informe Pericial amb la previsió de cultius
Resum: Reunir-nos amb l’enginyer tècnic agrícola per fer un informe pericial de cara a la
previsió de cultiu de tot l’any 2015, on sindicarà totes les parcel·les de cultiu y la producció
de las mateixes per donar el màxim de transparència donada la situació actual del cultiu
col·lectiu. Període: Gener
Objectiu 7. 2 - Perfilar protocols de cultiu
Activitat 7.2.1. Perfilar protocols de transport y funcionament de cultiu
Resum: Prepara tota la documentació que cal porta duran el transport del cultiu a la seu
social (Estatuts, Etiquetatge) i senyalitzar els cultius amb els cartells de la CATFAC i perit
agrònom. Període: Gener i Febrer 2015
Objectiu 7.3 - Estimació, millora i regulació de cultius i qualitat.
Activitat 73.1. Planificar cultius
Resum: Tenim previst realitzar 4 cultius anuals, un cada tres mesos, sempre comptabilitzant
la producció segons el numero de socis actius. Període: any en curs
Activitat 7.3.2. Incrementar millores qualitatives i productives del cultiu
Resum: Es tracta d’anar modificant accessoris de las parcel·les de cultiu per tal que sigui
mes fàcil i còmode treballar, tant com de neteja i manteniment com a qualitat del producte
cultivat. A l'hora mirar les carències de funcionalitat dels cultius duran l’any per tractar de
millorar de la qualitat del producte Període: any en curs
Activitat 7.3.3. Formar part del procés que du a terme la CatFAC per regular els cultius
Resum: Des de la CatFAC s’està duen a terme una feina mol important per la regulació y
transparència dels cultius i trobem de vital importància formar part en aquesta acció per
col·laborar activament en donar idees i suport per aconseguir una nova política de drogues.
Activitat: Formar part activa del Grup de treball de cultius de la federació i assistir a las
Assemblees mensuals per tractar els temes d’actualitat. Període: any en curs
Activitat 7.3.4. Fer anàlisis microbiòtics a les mostres
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Resum: Aquestes analítiques son per garantir que el cànnabis que es dispensarà es 100%
biològic i no conté cap pesticida, metalls pesants ni fongs que puguin ser perjudicials per la
salut. Període: any en curs

Objectiu 7.4 - Seleccionar i cultivar varietats amb percentatges elevats de CBD
Activitat 7.4.1. Selecció
Resum: L'objectiu es mirar d'aconseguir, juntament amb la federació, varietats de cànnabis
potencialment medicinals, ja siguin per alts percentatges de CBD o per les seves pròpies
qualitats. A l'hora aquesta varietat serà facilitada a qualsevol associació que la requereixi per
tal d’auto abastir-se Període: any en curs
Objectiu 7.5 - Informar als socis de tot el procés i evolució del cultiu
Activitat 7.5.1. Passes de vídeos i imatges dels cultius propis
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Resum: Fer un seguiment col·lectiu amb suport audiovisual (fotos, vídeos al projector del
local) de cada cultiu per comentar la evolució y entre tots garantir i entendre el
funcionament del mateix. Període: any en curs

Surya Associació d’usuaris de cànnabis

Objectius generals que us marqueu pel 2015:


Obrir la seu social de l’associació



Gestió correcta dels registres i aplicació del CdBP



Dinamitzar les relacions públiques de l’associació



Formació



Promoure la participació



Crear un fons per a eventualitats

Objectiu 1: Obrir la seu social de l’associació
Activitat 1.1. Obres i obertura del local
Resum: realitzar les reformes adients i demanar la llicencia d’activitats a l’ajuntament
Període: primer trimestre 2015Representació
Objectiu 2: Gestió correcta dels registres i aplicació del Codi de Bones Practiques (CdBP)
Activitat 2.1. pagament telemàtic
Resum: Instaurar el pagament telemàtic de les quotes i donatius
Activitat 2.2. Grups CatFAC
Resum: Participar activament en la CatFAC, col•laborant en els grups de cultius, terapèutic,
comunicació i finances. Període: tot l’any.
Activitat 2.3. Peritatge Agrícola
Resum: L’associació realitzarà 6 cultius l’any, començarem a fer el peritatge agrícola.
Objectiu 3 Dinamitzar les relacions públiques de l’associació
Activitat 3.1.Dinamitzar les relacions socials de l’associació
Resum: Establir espais de participació i col·laboració amb la resta d’associacions cannàbiques
i amb la CatFAC.
Activitat 3.1.2. Promoure el bon veïnatge
Resum: Establir relacions cordials i de respecte mutu amb els nous veïns Període: tot l’any
Activitat 3.1.3. Continuar amb la relació cordial amb l’ajuntament
Resum: continuar amb la relació amb l’ajuntament Període: trimestral
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Activitat 3.1.3. establir ponts de comunicació amb els mitjans locals

Objectiu 3.2: Establir canals ràpids per a la comunicació
Activitat 3.2.1. xarxes socials
Resum: facebook i twitter de l’associació per comunicar i rebre noticies del món cannàbic
(entre ells la CatFAC) i noticies de l’associació entre els socis.
Activitat 3.2.2 Actes i comunicacions
Resum: Les actes d’assemblees així com d’altres informacions d’interès per als socis estaràn
penjades al taulell del local fins la següent assemblea o fins que ja no siguin d’utilitat
Objectiu 4 : Formació
Activitat: 4.1: Activisme cannàbic
Resum: participar i promoure la participació entre els socis de les mobilitzacions i events del
món cannàbic.
Activitat: 4.2: Informació sobre cànnabis terapèutic
Resum: informar als socis sobre les malalties susceptibles de ser tractades amb cànnabis
mètodes i formes d’aplicació
Activitat: 4.2.1: Posar en contacte els usuaris terapèutics amb el servei terapèutic de la
CatFAC per tal que rebin assessorament
Activitat: 4.3: Reducció de riscos
Resum: Fomentar la utilització de formes de consum sense combustió
Activitat: 4.4: Assessoria personalitzada sobre cultius als socis
Resum: Cates i formació continuada sobre cultius
Objectiu 5 : Organització interna: Fomentar la participació
Activitat 5.1 Calendari d’assemblees generals i de juntes
Resum: realitzar i publicar un calendari d’assemblees generals i de juntes amb dues
assemblees generals a l’any i reunions de la junta l’últim divendres de cada mes
Activitat 5.1.2. Creació de grups de treball
Resum: es crearan els grups de treball de les diferents comissions amb socis voluntaris
Activitat 5.2. Creació de l’arxiu
Resum: creació de l’arxiu de documents i fitxers de l’associació implementant la llei de
protecció de dades.
Activitat 5.3 Assemblearisme
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Resum: fomentar l’assemblearisme i la participació entre els socis.

Objectiu 6 Finances: crear un fons per a eventualitats
Activitat 6.1 : Resum: determinar de quina quantitat i creació d’un fons per a possibles
eventualitats Període: març-agost 2015
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Activitat 6.2 : Aconseguir fons per a l’adequació del local Resum: aconseguir donatius o
préstecs dels socis per a l’adequació de la seu social Període: gener 2015.

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

Objectius generals que us marqueu pel 2015:


Seu social.



Cobrir la demanda dels socis amb el cultiu propi.



Representar els socis tan amb les autoritats del poble com a la
CatFAC.

Representació
Objectiu 1: CatFAC.
Activitat 1.1. Assistir a totes les Assemblees Generals de la CatFAC.
Resum: donar veu i vot als nostres socis dins la federació. Traslladant als nostres socis tots
els temes que es tracten a nivell federatiu i representar-los a les AG. Període: sempre que hi
hagi una assemblea.
Activitat 1.2. Formar part activa de l’equip de la CatFAC.
Resum: l’ACCURLT, donat que creu fermament que la tasca que es porta a terme a la
federació, extenent la capacitat de la nostra associació, és importantíssima; enviarà a formar
part de l’equip de treball de la CatFAC, a la seva Comissió Tècnica, a en Josep Ramiro
(Auditories) i en Xavi Pujol (Finances), per que aportin tant com els sigui possible. Període:
tot l’any.
Activitat 1.3. Assistir a totes les assemblees de grups de la federació.
Resum: per complir amb el reglament de la federació, i aportar tan com sigui possible, es
representarà els socis de l’ACCURLT a tots els grups de treball que siguin obligatoris, cultius,
finances, terapèutic, i si és possible a alguns més. Període: tot l’any.
Objectiu 2: Autoritats locals.
Activitat 2.1. Dossier comunicació autoritats.
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Resum: de cara a tractar amb les autoritats locals, elaborarem un dossier amb tota
l’explicació de l’activitat de l’ACCURLT, amb tots els informes que es puguin treure referents
a les diverses regulacions que s’estan fent (BCN, Donostia, Girona..), amb els documents de
salut i tot el que creiem que sigui convenient transmetre a les autoritats locals. Període:
gener.

Activitat 2.2. Reunions amb l’alcaldessa.
Resum: un cop desenvolupat el dossier de comunicació amb les autoritats, abans d'obrir la
seu social, i sempre que calgui, farem reunions amb l'alcaldessa o qualsevol representant de
l'ajuntament per tal de que el nivell de cordialitat i col•laboració es mantingui o millori.
Període: abans d'obrir el local i sempre que calgui (tampoc depèn de nosaltres).
Activitat 2.3. Conveni.
Resum: donat tots els problemes que estan creant els ajuntaments amb les altres
associacions, ja que sembla que no ens passa a nosaltres a Sentmenat, intentarem signar
algun tipus de conveni amb l'ajuntament sobretot de cara als horaris de la seu i el tema de
les llicencies. Període: abans d'obrir el local (tampoc depèn de nosaltres).
0bjectiu 3: Entorn seu social
Activitat 3.1. Tractes amb els veïns.
Resum: per poder exercir la nostra activitat a la seu social sense molestar ningú, copsarem
l'opinió dels veïns i ens reunirem amb ells, si cal, explicant-los tot el que A.C.C.U.R.L.T.
representa i fa, per tal de poder tenir una bona convivència amb l'entorn.
Període: abans d'obrir el local i sempre que calgui (tampoc depèn de nosaltres).
Organització interna
Objectiu 1: Assemblees generals.
Activitat 1.1. Assemblees generals ordinàries.
Resum: per tal d'explicar coses que no es poden explicar per mail, o ampliar aquestes
explicacions, per tal de debatre sobre decisions que s'han de prendre i prendre aquestes
decisions de forma democràtica, es realitzaran dues assemblees generals ordinàries. Es faran
actes de totes aquestes reunions i estaran a disposició dels socis. Període: febrer i octubre.
Activitat 1.2. Assemblees generals extraordinàries.
Resum: en cas de que es necessiti prendre alguna decisió o tenir algun debat i no hi hagi
assemblea general ordinària a prop, es convocarà una d'extraordinària. Es faran actes de
totes aquestes reunions i estaran a disposició dels socis. Període: sempre que sigui
necessària.
Objectiu 2: Junta Directiva/Comissió Tècnica.
Activitat 2.1. Creació d'una Comissió Tècnica.
Resum: per ajudar la junta directiva, gestionar les tasques dels col•laboradors, i ajudar al
millor funcionament de l'A.C.C.U.R.L.T., es crearà una comissió tècnica que s'encarregarà de
totes les tasques pertinents. Període: gener
Activitat 2.2. Reunions de Junta Directiva/Comissió Tècnica ordinàries.
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Resum: la junta, o la comissió tècnica, es reunirà periòdicament per tal d'anar tractant
temes relacionats amb el funcionament i les necessitats de l'A.C.C.U.R.L.T, es distribuiran
tasques i es farà un seguiment de les mateixes. Es faran actes de totes aquestes reunions i
estaran a disposició dels socis. Període: un cop al mes.

Activitat 2.3. Reunions de Junta Directiva/Comissió Tècnica extraordinàries.
Resum: sempre que sigui necessari, es convocarà una reunió de la junta directiva o de la
comissió tècnica de caràcter extraordinari si no es pot esperar a la següent ordinària.
Període: sempre que sigui necessària.
Finances
Objectiu 1: Transparència i informació.
Activitat 1.1. Informe d'estat de comptes.
Resum: per tenir ben informats a tots els socis, s'efectuarà un informe de l'estat dels
comptes de l'A.C.C.U.R.L.T. un cop al mes, i s'enviarà a tots els socis per mail. Aquest
informe inclourà les despeses del mes, els ingressos, i en general un resum dels moviments
que s'han fet. Període: cada mes.
Activitat 1.2. Pressupostos a l'assemblea general.
Resum: a la última assemblea general ordinària de cada any, s'aprovaran els pressupostos
per l'any següent. Aquests pressupostos s'enviaran per mail amb anterioritat a tots els socis
per que hi puguin proposar modificacions. Període: octubre.
Objectiu 2: Reducció del dèficit del finançament inicial del cultiu compartit.
Activitat 2.1. Augment del cost de la producció.
Resum: s'aplicarà un augment al cost de la producció per tal de reduir el dèficit que te
l'A.C.C.U.R.L.T. en aquest moment a l'apartat de finançament inicial del cultiu compartit.
Aquest augment serà determinat mes a mes en funció de les altres despeses. Període: cada
mes.
Activitat 2.2. Programa de punts.
Resum: per reduir el dèficit del finançament inicial del cultiu compartit, els socis poden fer
ingressos que seran canviats per punts. Aquests punts s'aniran retornant als socis en forma
de descomptes a les seves quotes. Període: sempre que un soci ho decideixi.
Objectiu 3: Desenvolupament de la seu social.
Activitat 3.1. Lloguer i despeses aplicades al cost de la producció.
Resum: les despeses mensuals de la seu social, lloguer, aigua, electricitat, Internet...seran
incloses dins del cost de la producció i es tindran en compte tan a les previsions com a les
successives revisions. Període: cada mes.
Activitat 3.2. 5€/mes cada soci.
Resum: per ajudar al desenvolupament de la seu social, a cobrir totes les despeses que
aquesta pugui originar, els socis faran una aportació de 5€ cada mes per cobrir aquest
apartat. Període: cada mes.
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Resum: sempre que els socis decideixin fer una inversió per millorar la seu social que
requereixi una aportació extra per part dels socis, aquesta es durà a terme en forma de
derrama extraordinària. Període: indeterminat.
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Activitat 3.3. Derrames extraordinàries.

Activitat 3.4. Programa de punts.
Resum: per ampliar i millorar l'equipament de la seu social, els socis poden fer ingressos que
seran canviats per punts. Aquests punts s'aniran retornant als socis en forma de descomptes
a les seves quotes. Període: sempre que un soci ho decideixi.
Objectiu 4: Càlcul del cost de la producció assegurada.
Activitat 4.1. Previsió de despeses.
Resum: s'efectuarà, 4 mesos abans de repartir la producció assegurada, per una banda, una
previsió de les despeses que tindrà, el cost de producció (execució del cultiu), i per altre
banda, les despeses mensuals que tindrà l'associació (lloguers, despeses). Com que no es
pot saber del cert el valor de les despeses, es farà una previsió a l'alça per intentar que les
revisions no augmentin el cost real). Aquesta fórmula ens donarà una part de la quota
mensual de cada soci. Període: 4 mesos abans de cada distribució.
Activitat 4.2. Primera revisió de despeses producció.
Resum: un cop s'hagi acabat un cultiu, sabent exactament la majoria de les despeses que ha
generat, es farà, utilitzant una aproximació de la quantitat que es podrà repartir, una
primera revisió de despeses de la producció d'aquest cultiu, obtenint una primera
aproximació al cost definitiu en l'apartat producció (execució del cultiu). Això ens donarà una
actualització de la quota mensual. Període: un cop finalitzat cada cultiu.
Activitat 4.3. Primera revisió de despeses mensual.
Resum: a principis de cada mes, sabent la quantitat que es repartirà aquell mes de producció
assegurada, i una previsió de les despeses que tindrà l'associació cada mes, es farà un càlcul
proporcional per cobrir les despeses de l'associació amb el repartiment de la producció
assegurada. Això ens donarà una actualització de la quota mensual. Període: a principi de
cada mes.
Activitat 4.4. Segona revisió de despeses mensual.
Resum: un cop acabat el mes, sabent el cost real de les despeses de l'associació al mes que
acaba de finalitzar, es farà una actualització cobrint aquestes despeses proporcionalment pel
total de producció repartida aquell mes, tan de producció assegurada, com de producció no
assegurada. Això ens donarà una actualització de la quota mensual. Període: un cop acabat
cada mes.
Activitat 4.5. Segona revisió de despeses producció.
Resum: un cop s'hagi repartit tota la producció d'un cultiu determinat, i es conegui la
quantitat exacte que s'hagi repartit, i el cost exacte que ha tingut, es farà una nova revisió
de les despeses d'aquell cultiu. cobrint els costs de forma proporcional amb la quantitat
repartida. Això ens donarà una actualització de la quota mensual. Període: un cop repartida
la totalitat d'un cultiu.
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Resum: Donat que de gairebé cap producte dels que es fa servir a un cultiu, un cop s'acaba
aquest, se n'ha fet servir un nombre enter d'envasos del producte, es farà una aproximació a
l'alça de la quantitat que se n'ha gastat quan es facin les revisions de despeses de l'apartat
producció. Això ens portarà de tan en tan a actualitzacions de l'inventari de productes.
Aquestes actualitzacions deixaran una resta. Aquesta resta serà emprada per despeses de
l'associació. Període: quan s'acabi cada envàs d'un producte.
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Activitat 4.6. Revisió de despeses inventari productes.

Activitat 4.7. Revisió de despeses pels arrodoniments als càlculs.
Resum: Com que tots els costs proporcionals es calculen amb mitjanes, i el límit econòmic
que tenim es de cèntims, s'empra l'arrodoniment a l'alça per trobar els valors definitius. Amb
el temps, això deixarà una resta. Aquesta resta serà emprada per despeses de l'associació.
Període: a final d'any.
Objectiu 5: Càlcul del cost de la producció no assegurada.
Activitat 5.1. Assignació del primer valor al cost de les aportacions.
Resum: per assignar un cost a la producció no assegurada, ja que aquesta no té previsió de
despeses, es farà servir el cost de la primera revisió de despeses mensual del mes vigent.
L'aportació s'efectuarà al moment de la retirada mitjançant el sistema "no cash". Període:
cada retirada de producció no assegurada.
Activitat 5.2. Segona revisió de despeses mensual.
Resum: un cop acabat el mes, sabent el cost real de les despeses de l'associació al mes que
acaba de finalitzar, es farà una actualització cobrint aquestes despeses proporcionalment pel
total de producció repartida aquell mes, tan de producció assegurada, com de producció no
assegurada. Això ens donarà una actualització de la quota mensual. Període: un cop acabat
cada mes.
Activitat 5.3. Segona revisió de despeses producció.
Resum: un cop s'hagi repartit tota la producció d'un cultiu determinat, i es conegui la
quantitat exacte que s'hagi repartit, i el cost exacte que ha tingut, es farà una nova revisió
de les despeses d'aquell cultiu. cobrint els costs de forma proporcional amb la quantitat
repartida. Això ens donarà una actualització de la quota mensual. Període: un cop repartida
la totalitat d'un cultiu.
Activitat 5.4. Revisió de despeses inventari productes.
Resum: donat que de gairebé cap producte dels que es fa servir a un cultiu, un cop s'acaba
aquest, se n'ha fet servir un nombre enter d'envasos del producte, es farà una aproximació a
l'alça de la quantitat que se n'ha gastat quan es facin les revisions de despeses de l'apartat
producció. Això ens portarà de tan en tan a actualitzacions de l'inventari de productes.
Aquestes actualitzacions deixaran una resta. Aquesta resta serà emprada per despeses de
l'associació. Període: quan s'acabi cada envàs d'un producte.
Activitat 5.5. Revisió de despeses pels arrodoniments als càlculs.
Resum: com que tots els costs proporcionals es calculen amb mitjanes, i el límit econòmic
que tenim es de cèntims, s'empra l'arrodoniment a l'alça per trobar els valors definitius. Amb
el temps, això deixarà una resta. Aquesta resta serà emprada per despeses de l'associació.
Període: a final d'any.
Objectiu 6: Quotes anuals.
Activitat 6.1. Quotes de nous socis.
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Període: sempre que hi hagi un nou soci.
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Resum: les quotes dels nous socis seran de 50€, repartides de la següent manera: 24€ per
la CatFAC, 20€ pel sistema no cash de cada soci, 5€ de marge de seguretat del sistema no
cash, 1€ per l'A.C.C.U.R.L.T.

Activitat 6.2. Quotes de renovació.
Resum: les quotes de renovació seran de 30€, repartides de la següent manera: 24€ per la
CatFAC i 6€ per l'A.C.C.U.R.L.T.
Període: quan un soci renovi la seva afiliació.
Comunicació
Objectiu 1: Comunicació interna.
Activitat 1.1. Correu electrònic.
Resum: el correu electrònic serà la via oficial de comunicació interna de l'associació. Període:
tot l'any.
Activitat 1.2. Grup de WhatsApp.
Resum: el grup de WhatsApp servirà per comentaris de caire més informal, i per noticies que
puguin arribar. Període: tot l'any.
Activisme
Objectiu 1: Seu social.
Activitat 1.1. Obrir el local.
Resum: donat que ja tenim el local aparaulat, i que estem esperant a que el buidin, quan
abans millor, es tractarà d'equipar-lo i obrir-lo als socis. Període: indeterminat.
Activitat 1.2. Altres activitats.
Resum: en funció de les propostes tan dels socis com de la junta directiva, es duran a terme
enquestes en base a les propostes i es desenvoluparan activitats pels socis a la seu social
(cinefòrums..etc.) Període: tot l'any.
Activitat 1.3. Convivència amb l'entorn.
Resum: per tal de no molestar als veïns de la seu social i buscant una convivència el màxim
de profitosa entre tots, es desenvoluparan tantes idees com sigui possible, tan a nivell de
reglament intern com a nivell d'infraestructures de la pròpia seu, intentant reduir tan com
sigui possible l'impacte que tindrà la seu social a l'entorn. Període: tot l'any.
Objectiu 2: Suport a les activitats que es proposin des de la CatFAC i el MCC.
Activitat 2.1. Tancar la seu social en dies indicats.
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Resum: per fomentar l'activisme entre els socis, la seu social romandrà tancada determinats
dies en els que hi hagi algun event reivindicatiu, com la marxa mundial, el sant canut i altres
que puguin aparèixer. Període: dates determinades.

Terapèutic
Objectiu 1: Desenvolupar el programa de la CatFAC.
Activitat 1.1. Visites Doctor.
Resum: l'associació seguirà el programa terapèutic de la CatFAC, i tots els socis terapèutics
hauran d'esser visitats pel Dr. Pares. Període: abans d'acceptar cada soci terapèutic.
Activitat 1.2. Seguiment.
Resum: tots els socis terapèutics hauran de participar del seguiment que pugui plantejar la
CatFAC. Període: sempre.
Objectiu 2: Informació a l'usuari.
Activitat 2.1. Estudis.
Resum: tota la informació referent a estudis sobre cànnabis terapèutic que obtingui
l'associació, tan si els seus socis son susceptibles de participar-hi, o no, serà enviada als
socis. Període: sempre.
Activitat 2.2. Mètodes.
Resum: es facilitarà l'accés a la informació dels diferents mètodes d'administració que es
poden fer servir pel cànnabis. I en la mesura del possible, l'accés als propis mètodes.
Període: sempre.
Objectiu 3: Prevenció de riscos.
Activitat 3.1. Activitats de prevenció de riscos.
Resum: es duran a terme dues activitats de prevenció de riscos del catàleg que ofereix la
CatFAC, s'enquestarà als socis per saber quines els interessen i se n'efectuaran dues.
Període: març i setembre.

Cultius
Objectiu 1: Cobrir la demanda dels socis.
Activitat 1.1. Revisió de l'estoc i de la previsió de distribució.
Resum: un cop s'acabi un cultiu, sabent l'estoc total de cànnabis que tindrà l'associació en
aquell moment, i la previsió de la quantitat que es repartirà els successius mesos, es
determinarà la data d'inici del següent cultiu. Partint de la base que per dur a terme un cultiu
es necessiten de 3 a 4 setmanes per l'arrelament dels clons, uns 3 mesos per executar el
cultiu i mínim un mes per assecar i curar la producció. Període: quan s'hagi acabat un cultiu.
Activitat 1.2. Enquesta sobre varietats.

Pàgina

70

Resum: abans d'iniciar cada nou cultiu s'efectuarà una enquesta entre els socis que tinguin
demanda de producció assegurada, per triar d'entre les varietats disponibles per esser
cultivades quines formaran part del següent cultiu, sempre respectant les limitacions que la
logística del propi cultiu ens imposi. Període: abans d'iniciar un cultiu.

Activitat 1.3. Cultiu.
Resum: Un cop arribi la data programada d'inici d'un cultiu, i es coneguin les varietats que es
cultivaran, es procedirà a l'execució del cultiu. Període: quan toqui.
Objectiu 2: Informació.
Activitat 1.1. Informe de l'estat del cultiu i la producció.
Resum: per tal de tenir al dia els socis de l'estat del cultiu i la producció, s'enviarà un
informe mensual als socis on hi haurà, si n'hi ha un en marxa, un resum de l'estat del cultiu
que s'estigui efectuant, si hi ha hagut incidències, si tot va segons el previst...
A part, s'inclourà dins l'informe de l'estat del cultiu i la producció, les quantitats estimades
d'estoc de producció d'anteriors cultius.
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Amb aquestes dades, es podrà informar de quan es durà a terme el següent cultiu. Període:
cada mes.

Associació de Cultivadors y Usuaris de Cànnabis

Objectius generals que us marqueu pel 2015:


Promoure la participació ciutadana, conscient i critica amb els
assumptes socials



Reforçar l'estructura associativa



Organització econòmica



Comunicació i Difusió



Recolzament Moviment Socials



Cànnabis Terapèutic, atenció al socis i sòcies



Incrementar millores qualitatives i productives al cultiu

Objectiu 1: Promoure la participació ciutadana, conscient i critica amb els assumptes socials
Activitat 1.1: Som Harmonia
Resum: Sant Andreu de Palomar ha canviat molt en els darrers anys, aquests canvis es
poden veure com una amenaça o com una oportunitat. Com associació Cannàbica volem
sumar-nos a tots aquells col•lectius que també somien amb un equipament cultural a Sant
Andreu de Palomar, definit pels col•lectius del seu entorn i gestionat pels propis usuaris i
usuàries.
Fa tres mesos van contacta han aquesta organització ciutadana per col•laborar amb els
diferents esdeveniments que realitzant, aquet any crearen un grup de socis/es perquè
assisteixin a les assemblea i puguem implementa la nostre participació a nivell personal i
econòmic. Període: Aquesta activitat es realitzarà durant tot l’any i començarà amb la
adhesió de la associació a la Assemblea General de Som Harmonia que es realitzarà la
segona quinzena de Gener.
Activitat 1.2. Entitats al Carrer.
Resum: Des de fa mes de dos anys las entitats del Barri organitzen bimensualment una
jornada al carrer per apropa a els veïns i veïnes les activitats que des de les entitats,
organitzacions o associacions es desenvolupant al Barri.
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Aquet any volem participa a aquestes jornades i pogué dona informació sobre la alternativa
que suposant les associacions Cannàbicas, han una societat cada dia mes informada,
responsable i critica. Període: Les jornades es celebrant cada dos mesos i comencen a
mitjans del mes de Febre i finalitzant a les festes del barri del mes de Novembre.

Objectiu Reconeixement administracions
Activitat 2.1. Ajuntament Sant Andreu
Resum: Aquet any volem inicia els contactes amb las administracions del Districte de Sant
Andreu, per presenta al nostre projecte y oferí la nostre col•laboració han el àmbit de salut
publica i prevenció de riscos amb el consum de drogues. Aqueta acció la volem desenvolupà
conjuntament amb la federació i organitzacions que treballen han aquet àmbit. Període: Las
pròximes eleccions municipals a Barcelona es celebraran la última setmana de Maig, per el
que aquet accions es començarà a desenvoluparà durant el mesos de Juliol i Setembre.
Objectiu CatFAC
Activitat 3.1. Col•laboració amb la federació.
Resum: Con fa ja dos anys continuarem donant el nostre suport a la gestió organitzativa de
la Federació han la participació Activa de dos integrants de la Associació, també incentivarem
la participació de socis/es amb el grups que conformen la CatFAC, sumant esforços per
arriba a un objectiu comú. Període: Aquesta acció es realitzarà durant tot l’any i s’implantarà
la participació del socis amb totes les assemblees que es realitzin.
Objectiu 2: Reforçar l'estructura associativa
Activitat 2.1. Vocals
Resum: Incloure als socis i sòcies que mes participant a la associació con vocals als estatuts,
perquè puguin assistí a totes les reunions organitzatives que as realitzant i puguem tindre
mes pluralitat amb les accions que realitzem. Període: A la assemblea general del mes de
desembre es proposaran els nous vocals una vegada acceptades, es realitzarà la inscripció
de la nova junta directiva al registre de associacions. Es preveu que pel mes de Marc a juny
tot tindria que esta enllestit
Objectiu 2.2 Formació de Grups
Activitat 2.2.1 Grups de treball especialitzats
Resum: creació de un llistat con las activitats que des de la associació se realitzen i las
gestiones que en la actualitat no tenen activitat. Animant a los socis i es realitzen i les
gestions que en l'actualitat no té activitat. Animant als socis i sòcies a participar en les quals
més afinitat tinguin o temps de disponibilitat tinguin. Amb aquesta activació pretenem poder
gestionar d'una forma correcta i efectiva totes aquelles tasques que no es gestionen o
necessiten una gestió més professionalitzada. Període: Gener realització del llistat, Abril
gestió els voluntaris/es
Objectiu: 2.3. Presa de decisions
Activitat 2.3.1. Votació via Google
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Resum: Opció que ja hem posat han practica l’any 2014, veien la gran participació del socis i
sòcies utilitzant aquesta eina, aquet any implantarem moltes de les qüestions utilitzant aquet
mètode de participació, aixos mai substituirà les assemblea Generals, però serà un valor
afegit
per determina algunes compres, decisió de Genètiques o
organitzà llistes
d’assistents. Aquesta opció es portarà a votació amb la primera assemblea del 2015 i es
tindran que inclourà al regiment intern i estatus. Període: Es presentar a la assemblea de
desembre i es portarà a votació el mes de Marc .

Activitat 2.3.2. Gestió interna
Resum: Aquet any volem que la Junta directiva es reuneixi una vegada al mes, per
consensua i analitza les activitats que es proposen durant las assemblees, també realitzarem
una assemblea extraordinària cada tres mesos perquè els socis i sòcies puguin esta
informats de les accions que es proposin realitza i busca la implicació amb les mateixes.
Període: La primera reunió es realitzarà el mes de Gener i s’aniran convocant cada mes
segons la possibilitat de participació del màxim nombre de integrants de la Junta directiva.
Objectiu 3: Organització econòmica
Objectiu 3.1: Contacte Laboral
Activitat 3.1.1. Pressuposta al cost un contracte Laboral
Resum: Es calcularà el cost econòmic de realitzà un contracte laboral un membre de la
associació que pugui garantí la gestió de documentació y apertures de la seu social, han
principi es destinarà mitja jornada, però abans de finalitzà l’any es proposà un contracte que
permeti gestionà tota la documentació de la associació i augmenta els dies d’apertura de la
seu social. Període: Es calcularà el cost durant el mes de Gener i es porta a votació a la
assemblea de març, una vegada sigui aprovat es tramitarà la documentació necessària per
fer el contracte abans del mes de Juliol.
Objectiu 3.2 Programa de gestió
Activitat 3.2.1. Desenvolupà programa informàtic
Resum: crea programa informàtic adaptat a la gestió de ACUC per les quotes dels socis i
sòcies, amb el que puguin consulta al crèdit del que disposen i es pugí realitzà l’estoc de
varietats i gestió de la regulació trimestral de consum dels socis/es. Període: Aquet
programa sanat provant aquet últim trimestre del 2014, ara falta duna els últims canvis, per
posar-lo han funcionament el mes de Febre, donat tres mesos per corregir possibles erros o
amplia recursos. Es creu que per el mes de Juny es pugui fe servi amb exclusiva aquet
format y elimina l’excel utilitzat fins a les hores.
Objectiu 4: Comunicació i Difusió
Activitat 1.1. Grup Comunicació
Resum: Des de fa un temps varis socis de ACUC estan col•laborant amb la comunicació de
CatFAC, aprofitant aquet grup de voluntaris, volem implementa els medis de comunicació
que contem a ACUC, con son Twitter, FaceBook o el Blog. També volem desenvolupà una
nova imatge per el bloc privat dels socis/es i implementa la informació que es facilita des de
aquet servei. Període: Inici el mes de Marc on es repartiran les diferents xarxes socials
segons els interessos dels integrants del Grup.
Objectiu 5: Recolzament Moviment Socials
Activitat 5.1. Grup Activisme

Pàgina

Aquet any torna a establir-se con una prioritat i per aquet motiu es crearà un grup que
busqui llocs i accions que puguin realitzà tots i totes els socis. S’estableix realitza una
activitat fora de la seu social cada dos mesos. Les activitats es proposaran amb un mes
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Resum: Un dels objectius de ACUC sempre a sigut la creació d’activitats per els integrants de
la associació, buscant llocs on interactuar y compartir lluint de la seu social. L’any 2014
aquests activitats han quedant a un segon pla, donat els canvis que en realitzat tan han la
junta directiva, con de seu social.

d’antelació i es portaran a votació mitjançant els qüestionaris Google que ja hem utilitzat han
anterioritat. Les propostes sempre seran a nivell cultural o que permetin la participació del
integrants de la associació sense importa la edat o condició física. Període: Inici de les
activitat mes de Febre, abril, juny, agost, octubre, desembre
Activitat 5.1.2. recolzament al moviment Cannàbic Català (MCC)
Resum: Les accions reivindicatives sempre a sigut uns del pilars de la associació i aquet any
continuaren posant molt del nostre esforç a la participació activa a les accions que des de el
MCC es desenvolupant durant tot l’any. Apart dels recursos personals, aquet any tindrem
una partida econòmica per desenvolupà les accions i incentiva la participació dels Socis/es.
Període: Les activitats comença al mes de Gener amb Sant Cannut i continuen amb la Milions
Marihuana March BCN al mes de Maig.
Activitat 5.1.3. Marxa Mundial Marihuana Madrid
Resum: Aquet any volem que els socis/es assisteixin a la MMMM2015 i amb aquet objectiu
disposem d’una partida econòmica per subvenciona els costos del viatge i ajocament.
Període: Primera setmana de Maig.

Objectiu 6: Cànnabis Terapèutic. Atenció al socis i sòcies
Activitat 6.1. Grup terapèutic
Resum: Es crearà un grup de socis Voluntaris per que col•labori activament amb el grup
terapèutic de CatFAC i pugen posa el nostre granet amb el desenvolupament de la atenció al
usuaris terapèutics de les associacions. Període: Aquesta acció es realitzarà durant tot l’any i
s’implantarà la participació del socis amb totes les assemblees que es realitzin.
Activitat 6.1.2. Genètica CBD
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Resum: després realitzat la valoració amb els nostres socis i sòcies de les varietats amb
ràtio amb alt contingut en CBD, per aquest any buscarem varietats que continguin un ràtio
més elevat de CBD, aquesta acció es portés conjuntament amb el grup de cultius que porta
més d'un any a la recerca d'aquesta va objectivar. Període: es preveu tenir llest per a
dispensació el mes de maig

Objectiu 7: Incrementar millores qualitatives i productives al cultiu
Objectiu 7.1. Costos i qualitat
Activitat 7.1.1. Costos de cultius
Resum: l’objectiu es reduir els costos de cultius i per aixos es treballarà conjuntament amb
finances per analitza la gestió de productes i espais de cultius, aquet any en baixant el cost
de producció però encara suposa quasi un 70% de les despeses que genera la associació.
Volem reduir aquesta quantia fins un 50% a 40%, per poder dedicar recursos econòmics a
altres grups de la associació. Període: S’estudiarà durant els mesos previs al cultiu d’estiu i
es maximitzés la producció d’exterior amb la qual volem cobrir el 80% o 90% de les
necessitat del socis/es.
Activitat 7.1.2. nous sistemes de cultiu
Resum: Buscar sistemes de cultiu o productes que maximitzin la producció i redueixin els
costos de producció. Durant aquesta any ja s'han posat en pràctica alguna d'aquestes noves
opcions, encara que els resultats no han estat els esperats, per la qual cosa s'ha de realitzar
un nou replantejament de les condicions de producció i espais de cultiu.
Aquesta acció pot suposar augmentar els costos derivats del cultiu en els inicis, però s'espera
amb el condicionament es millori la rendibilitat de les zones de cultiu en propers cultius
ajudant-nos a minimitzar els costos finals de producció. Període: Febre, marc
Activitat 1.3. noves genètiques CBD
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Resum: Durant tot l'any 2014, s'han anat buscant noves genètiques que equilibrin el ràtio
THC,CDB. Aquesta cerca ens a portat a buscar col•laboració amb diversos bancs de llavors i
algun intercanvi de genètiques amb associacions Cannàbiques, en l'actualitat comptem amb
tres mares que poden complir les necessitats que busquem i mancant la realització d'un
cultiu i posterior anàlisi, s'estan establint noves col•laboracions per augmentar les
genètiques de l'associació. Període: Maig-Juliol

Associació Cannàbica Catalana 4.20

Objectius generals que us marqueu pel 2015:


Crear un servei d'atenció al soci, on pugui expressar
les seves queixes i reflexions



Mantenir reunions periòdiques amb ajuntament i
partits polítics per tal de fer incidència i seguiment a
la proposta de regulació del govern.

Mantenir bimensuals amb la federació i reunions
mensuals amb la junta directiva i coordinadors de
grups de treball, reunions setmanals amb els voluntaris d'aquest grup.




Mantenir reunions amb representants d'altres associacions.

ACC4.20 inicia l'any amb molta força, amb un projecte ambiciós per fer 9 mesos que va ser
constituïda, però després del esforç i les recompenses donades al 2014 ens comprometem a
consolidar l'estructura i la base per enfortir l'associació en aquet 2015.
L'any2014 a servit per poder estudiar i avaluar les millors possibilitats d’organització, a
l'hora que em pogut avaluarà el treball necessari que fa falta i les millors maneres de fer-lo,
fet que fa començar el 2015 amb la força redistribuïda en grups de treball i un camí clar a
seguir.
l'any 2015 es l'any del desplegament i enriquiment de l'associació.
•
mantenir el nostre grau d'incidència política per tal de ser decisius en el procés de
regularització de la nostre activitat per part de la generalitat, a traves de la federació CatFAC
•
millorar el grau d'incidència política local, per poder col•laborar en la proposta de
regularització de les associacions cannàbiques
•
millorar la participació i el funcionament en tots els grups de treball de l'associació i
els q formen part dels grups de treball de la federació, així com fer el seguiment dels
objectius del projecte d'aquest any
•
millorar la forma de associacionisme i participació així com l'especifica amb l' àmbit
dels cultius
•
millorar els exercicis de transparència a través dels peritatges agrícoles, la memori i
l'avaluació del compliment del codi de bones pràctiques
•
seguir implementant i fer mes accessible el servei terapèutic així com participar en
estudis científics que puguin ser positius en el món cannàbic en general
•
fer-nos mes presents i visibles en el teixit associatiu general. buscar relacions i fer
xarxa amb altres moviments socials ,i seguir promocionant els actes cannàbics de rellevància
com ara el sant canut, la marxa mundial,... tenir relacions amb tots els sectors cannàbics.
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1. Assemblea general, comissió tècnica i representació

Objectius pel 2015:
•

coordinar el calendari general

•

definir els processos de treball de acc 4.20

•

vetllar pel compliment del reglament de l'associació acc 4.20

•

vetllar pel compliment del reglament de la federació CatFAC

•

vetllar pel compliment del projecte 2015

•

millorar la participació i l’ assistència en les assemblees

•

millorar el dinamisme de les reunions i condicions de treball

•
pla de formació Inter continu pels treballadors o voluntaris i la junta i coordinadors
de grups de treball.
•

Col•laborar entre entitats locals, comarcals o del país.

•
Col·laborarà entre els diferents grups de treball, facilitant informació ,contactes,
eines necessàries.
com ens organitzem:
•
esta format pels membres de la junta directiva i ens organitzem amb assemblea
mensual i presencial
•

amb reunions extraordinàries quan calguin

•

comunicació del grup

•

ens comuniquem mitjançant washap, email, xarxes socials, drive ,googlegroups,...
2. Activisme

objectius pel 2015:
•contribució a la normalització del moviment cannàbic
•representació de l'associació a sant canut, global march a Barcelona o la marxa mundial a
Madrid
•la presencia en copes i en fires canabiques
•coordinació de campanyes davant intervencions policials
•torneig de futbol anual de CatFAC
•participar amb les entitats locals i actes de la localitat.
com s'organitza el grup:
•mitjançant assemblees periòdiques, 1 cada mes, i tenen q ser presencials i assemblees
bimensual amb la federació CatFAC
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•calendari anual d'actes cannàbics

comunicació del grup:
•ens comuniquem via email, washap, xarxes socials i drive
projecte pel 2015:
•informar periòdicament a l' associació i els seus socis dels esdeveniments cannàbics de
rellevància
•posar en pràctica campanya de donació d' aliments
•col•laboració amb CatFAC, moviment cannàbic català
•sortir en vídeos, entrevistes de rellevància cannàbica
3. Finances
Qüestions a millorar en relació a l` activitat de 2014.
•Millorar el coneixement de l’economia d Acc4:20.
•Fer que els treballadors tinguin contracte laboral i cumplir amb la prevenció de riscos
laborals.
•Fer que tots els voluntaris tinguin signat el pacte de voluntariat.
•Pressupostos millor elaborats i intentar anticipar-nos als problemas
Objectius previstos pel 2015
Intern
•Fer que Acc4:20 sigui sostenible.
•Augmentar i potenciar la productivitat del grup de finances.
Externs
3-Trobar i desenvolupar mètodes de finançament alternatiu.
Objectiu General 1: Fer que A.c.c.4:20 Sigui sostenible.
Objectiu especific1.1 Conèixer la realitat econòmica de Acc4:20
Activitat1.1.1 Incloure al registre de comptabilitat de Acc4:20 totes les despeses del grup de
treball.
Resum: S`han de tenir comptabilitzades i processades totes les despeses que genera
l`associació i que aquesta se n`hauria de fer càrrec. Mitjançant fulls de despeses i
conscienciar i obligar tan els treballadors com els voluntaris.
Tan si l`associació es fa càrrec de les despeses com si se n fan càrrec els voluntaris. En
aquest últim cas contemplant-les com donacions i introduint-les al registre. Data: Gener.

Serà responsabilitat de cada coordinador dels grups de treball fer aquesta tasca, internament
dins el grup. I del coordinador de finances fer aquesta tasca a nivel general de l`associació.
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processar totes les dades i fer que aquest sistema sigui àgil.
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Activitat1.1.3 Millorar la comunicació interna entre tresoreria i els diferents grups de treball.

Data: Gener.
Activitat 1.1.4 Avaluació continua de les necessitats de cada grup de treball.
Resum: Cal revisar i actualitzar periòdicament les necessitats i la situació de cada grup de
treball, per poder anticipar-nos i preveure qualsevol problema que pugui sortir. Mitjançant
els coordinadors de grups, efectuant reunions si cal per poder actualitzar i revisar els
pressupostos i la seva execució periòdicament per adaptar-los als moments de cada grup.
Això també servirà per poder crear uns millors pressupostos per anys posteriors. Data: Cada
mes.
Objectiu especific1.2 Millora l’eficàcia de l`associació.
Activitat 1.2.1 Cobrir les despeses dels voluntaris.
Resum: L`associació necessita moltes hores de feina, i la gran majoria la fan els voluntaris,
el que no es gens bo , és que a mes, aquests voluntaris els suposi unes despeses extra el fet
de treballar com a voluntaris a l`associació. Les despeses d`aquests han d`esser cobertes
per l`associació Data: A mida que es pugui.
Activitat 1.2.2 Situació regular dels treballadors i voluntariat.
Resum: Es tracta de tenir les mínimes situacions irregulars. Intentar tenir el màxim de
treballadors en situació de contacte, els voluntaris amb el pacte de voluntariat, contractes de
serveis en matèria de prevenció de riscos laborals. Totes aquestes coses que milloren l`estat
en que es troben els treballadors i voluntaris fan que aquests es trobin millor amb les
tasques que desenvolupen. les realitzin de manera més eficaç. Data: A mida que es pugui.
Objectiu General 2: Augmentar i potenciar la productivitat del grup de finances.
Objectiu específic 2.1:Assambees de grup
Activitat2.1.1 Assemblees grup de treball
Resum: Es farà una assemblea mensual dels grups de treball per valorar la situació. Data:
Cada mes.
Activitat2.1.2 Assemblea ordinària al juny
Resum: Es realitzarà una assemblea de finances al Juny per veure l`estat del pressupost que
s’està executant durant l`any. Data: El mes Juny
Activitat 2.1.3 Assemblea ordinària al Novembre.
Resum: Fer una assemblea ordinària al mes de Novembre per veure com a anat l`any , el
pressupost executat i analitzar com a anat el projecte. Crear el projecte de l`any següent,
discutir pressupostos i el sistema de quotes. Data: El mes de Novembre.
Objectiu específic 2.2 Grups de treball específics.
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Resum: Per desenvolupar idees o projectes dins el grup de finances, es crearan grups de
treballs específics. Supervisats pel coordinador de grup, aquests grups es crearan per a una
única finalitat específica. I es dissoldran quan l`hagin assolit. S`en crearan durant l`any
tants com en faci falta. Data : Quan sigui necessari.
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2.2.1 Crear grups de treball interns específics.

Objectiu específic 2.3

Millora de capacitats.

Activitat 2.3.1 Contractes laborals, presentació de models d`impostos….etc.
Resum: Per tal de reduir despeses i millorar el funcionament és qüestió d’aprendre a fer
totes les tasques administratives que requereixi l`associació, com tema de les nòmines,
contractació(quan n`hi hagin) presentació del model 111…etc. Amb la finalitat d estalviar al
màxim en gestoria. Data: Indeterminada.
Objectiu general 3:Trobar i desenvolupar mètodes de finançament alternatiu.
Objectiu específic 3.1 Contactes amb possibles patrocinadors i finançadors.
-Activitat3.1.1 Reunions.
Resum:
Sempre que hi hagi l`ocasió
s`efectuaran reunions amb empreses,
fundacions...etc. que puguin veuràs beneficiades d`establir un conveni de col·laboració amb
A.c.c.4:20, que ens reporti ingressos extra. S`establiran tants contactes com sigui necessari
a fi d`obtenir tants ingressos extra com sigui possible. Data: Tot l`any.
Objectiu específic 3.2 Projectes de finançament alternatiu.
Activitat 3.2.1 Desenvolupament de propostes.
Resum: Es tracta d`agafar idees i proposes que vagin sortint en matèria de finançament
alternatiu (loteria, sortejos....etc.) donar-los forma i presentar-les bé, sabent quan ens
costarien i quant en podríem treure, per tal que l’assemblea general pugui decidir quines es
duen a terme i quant. Data: Tot l`any.
4. Terapèutic
objectius pel 2015:
•

mantenir i actualitzar les dades dels usuaris terapèutics

•
fomentar, posar a practica i formació continuada en material de reducció de riscos i
Salud i benestar
•

defendre i promoure els drets dels usuaris terapèutics

•
fomentar les relacions d'entitats del sector salut, entitats d’infermetats que sigui
pal·liatiu o curatiu el cànnabis, entitats de reduccions de riscos, entitats que puguin
fomentar un bon funcionament ,així com els organismes oficials interessats/implicats
•

coordinar grup terapèutic i les visites amb el dr. Joan pares

Com ens organitzarem:
•

amb una agenda de cites prèvies, mitjançant correu electrònic o telèfon

•
assemblea mensual del grup terapèutic de l’associació i assemblea bimensual amb el
grup terapèutic CatFAC i altre bimensual amb el grup terapèutic RR i SB de CatFAC
•

fitxer de seguiment dels usuaris terapèutics

ens comuniquem via email, washap, telèfon, xarxes socials,...
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com ens comuniquem:

•
fer les reunions i visites que calguin ,creació d'un espai sense fum on poder atendre
les visites dels usuaris amb el Joan pares i on poder dona ponència de reducció de riscos
associats al consum de cànnabis
•
crea una xarxa de comunicació i participació entre l'associació, la federació, les
associacions federades així com entitats del sector cànnabis, reduccions de riscos com ara
ICEERS , CatFAC, Energy control, creu roja,
•
creació d'un protocol amb entitats diverses per poder organitzar xarrades amb l’
àmbit de reducció de riscos i d'informació.
•

incloure vaporitzadors al local social.

activitats previstes pel 2015:
•
•

realitzar 2 xerrades mínim a l'any de reducció de riscos
realitzar 2 xerrades de salut i benestar a l'any

•
estar al dia de les activitats de la federació i associacions federades amb l’ àmbit
terapèutic
•
•
•

xerrades i excursió a dolça revolució
tallers de massatges: reflexoteràpia, quiromassatge i fisioteràpia
visites a territori: dolça revolució, conferencies ,ponències, etc..

5. Cultius
objectius previstos pel grup de cultius per al 2015
•

gestionar i consolidar el grup de cultius

•

coordinar les tasques derivades del propi grup

•

realitzar els peritatges agrícoles als cultius de l'associació

•

organitzar jornades formatives

•

treballar en el projecte CBD

•

consolidar banc de genètica

•
realitzar analítiques als cultius de l'associació microbiològics( vida de bacteris i fongs)
i cromatografia de gasos( poder avaluarà les seves concentracions de CBD, CBG, THC,...)
•

carnet de fitosanitaris(pels treballadors/voluntaris que treballin amb la planta viva)

•
carnet de manipulador d'aliments(pels treballadors o voluntaris que treballin amb el
producte o els seus derivats)
com ens organitzem:
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•
el grup de cultius té com a representant Miguel Martínez de l'associació ACC
4.20,amb la participació dels socis voluntaris d'aquest grup. ens reunim 1 cop al mes de
manera presencial i sempre q sigui necessari es convocarà assemblea extraordinària.

com ens comuniquem:
•

les eines de comunicació del grup seran washap, email ,assemblees i trobades
reunions externes:

•

es preveu fer reunions externes amb federació

•

perit agrícola

•

representants de productes i entitats

quins projectes ens marquem pel 2015:
•
banc de genètiques: projecte a consolidar, per poder donar el millor servei i producte
als socis, com tindre un producte distingit per usuaris terapèutics i lúdics, s'aniran estriant,
analitzant i guardant les genètiques mes interesants amb continguts de CBD, CBG, THC i
terpens
•
projecte CBD: recerca de marihuana amb molt contingut en CBD i escàs amb THC,
mitjançant encreuaments de genètiques i o seleccionar del mercat existent.
activitats a organitzar:
•

taller de creixement i selecció del genotip

•

taller de floració i prevenció de plagues

•

taller d' extraccions(aprofitant les restes de la collita)

•

taller pràctic amb xaquim acosta sobre peritatges agrícoles

6. Representació
Objectius previstos pel 2015:
•

col•laborar entre entitats locals, comarcals o del país.

•
Col•laborarà entre els diferents grups de treball, facilitant informació ,contactes,
eines necessàries.
•

planificar la incidència política a nivell local i parlamentari català.

•

representar a ACC4.20 davant la premsa o medis de comunicació

•
promoure els drets de les persones usuàries de cànnabis, i difondre la situació de
vulnerabilitat i desigualtat que pateix el col•lectiu d'usuaris de cànnabis.
com ens comuniquem:
mitjançant el correu electrònic, washap, mòvil ,drive i xarxas socials
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Amb responsables polítics de diferents partits així com a institucions, amb els departaments
relacionats amb la nostra activitat: interior, salut i justícia. També ens trobarem amb
diputacions i consells comarcals si calgués. I enfortir les nostres relacions amb les
federacions d’on som part ,CatFAC i FAC així com el moviment cannàbic català o altres que
sortissin o fossin interessants.
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Previsions de reunions externes:

Club Tastadors de Cànnabis

Objectius generals que us marqueu pel 2015:

• comoditat en el local social
• plantació adequada a les necessitats
• participació en 5 copes Cannàbicas
• treure llicència d'activitats de l'ajuntament

Objectiu 1: Buscar socis que s'impliquin en les diferents activitats de la federació

Activisme
Objectiu 2: Intentar que la gent participi per sant canut o la MMMM

Terapèutic
Objectiu 3 : Fabricació d'olis, compra de vaporitzadors … i repartiment de fullets de Energy
Control

Cultius
Objectiu 4 : Plantar 140 plantes en exterior
Activitat 1.1. compra de tres hivernacles

Objectiu 5 : Administratiu activitat
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Activitat 1.1 treure llicència del ajuntament

Societat d´Usuaris de Cànnabis Selecte

Objectius generals que us marqueu pel 2015:





Nomenar delegats voluntaris com a representants
externs i tenir més representació.



Formar part del teixit associatiu del barri.



Dinamitzar l’ associació i fomentar la participació dels
socis/voluntaris.



Perfilar protocols de funcionament intern.



Liquidar el deute pendent.

Incrementar millores qualitatives i productives al cultiu.

Objectiu general 1: Nomenar delegats voluntaris com a representants externs.
Per l´exercici del 2015 es preveu tenir més representació a la federació CatFAC. Per aquest
motiu es nomenaran delegats o representants per a cada grup de treball i es participarà de
manera més activa en cada grup.
La CatFAC està duent a terme una feina representativa molt important per la regulació de les
associacions. És imprescindible que SUCS en formi part activa i estem presents en aquest
procés.
Objectiu específic 1.1 : Trobar socis que vulguin assolir el projecte.
Activitat 1.1.1 : Designar a cada voluntari el grup a representar.
Resum : Es tracta de trobar el perfil adient per a cada persona i grup, i posar al dia tan a
nivell projecte, com a compromisos a assolir. Data : Gener.
Activitat 1.1.2 : Comunicació i planificació d´equips de treball.
Resum : Una vegada trobats els delegats d´equip, s´estableix una metodologia de
comunicació i treball tant a nivell intern com amb les relacions externes. Data : Gener.
Activitat 1.1.3 : Creació d´informes mensuals dels equips de treball.
Resum : Cada mes es reuniran els grups de treball i s´analitzaran les propostes i els
objectius. La intenció es generar un resum i poder analitzar les millores a realitzar. Data :
Cada mes.

Objectiu específic 1.2 : Formar part del teixit associatiu del barri.

Pàgina

85

Activitat 1.2.1 : Treball de recerca informativa al barri.

Resum :Es pretén fer una recerca d’ associacions del barri d’àmbit cultural i alternatiu, així
com de col·lectius artístics amb la intenció d’establir relació amb el teixit associatiu del barri.
Data : Febrer.
Activitat 1.2.2 : Relacions externes comercials.
Resum : També es preveu mantenir llaços amb el Gremi de Growshops de Catalunya. Es
concertaran reunions amb el responsables o junta directiva per establir metodologies de
col·laboració i contactes comercials.
Creiem que els Growshops formen part d´aquest procés i han estat una peça clau durant
tots aquest anys. Data : Febrer.
Activitat 1.2.3 : Relacions externes d´àmbit associatiu.
Resum : Es pretén fer un estudi i recerca d’altres associacions cannàbiques del barri que
mantinguin uns criteris adequats o similars al funcionament del Codi de Bones Pràctiques
establert per la federació.
Es farà una visita a l´associació Dolça Revolució de Balaguer, per mantindré relació i adquirir
coneixements sobre les plantes i la medicina alternativa. Data : Per concretar.
Activitat 1.2.4 : Relacions externes amb l’administració.
Resum : Hem de concretar una reunió amb el cap o coordinador del Centre d´Atenció
Primària i amb el Regidor de Salut del nostre ajuntament. Creiem necessari donar a conèixer
la figura associativa que representem, així com els programes de reducció de riscos i
l´atenció al soci terapèutic i lúdic que realitzem a la nostra associació. Data : Inici contactes
al gener.
Activitat 1.2.5 : Relacions externes amb mitjans de comunicació.
No creiem adient mantenir relació amb mitjans de comunicació d’àmbit general. Pensem que
se’ns podria interpretar com apologia al consum de drogues.
En cas de ser algun mitjà el interessat en posar-se en contacte amb nosaltres, estudiaríem el
projecte en concret.
Objectiu general 2 : Dinamitzar l’ associació i fomentar la participació dels socis/voluntaris.
SUCS actualment celebra una Assemblea General, i es preveu una més extraordinàries per
acabar de definir objectius del projecte 2015, i acomplir amb els mínims que proposa la
federació.
La junta directiva manté comunicació constant. Es reuneix un cop al mes, a banda de les
juntes extraordinàries que es celebren per determinar temes de caràcter urgent.
La junta directiva, mitjançant el president gestiona, supervisa i dinamitza l´equip de Sucs.
La organització de l´arxiu, així com les tasques del local i d´ingrés i atenció al soci, són
realitzades per l´equip de treballadors de SUCS seguint els protocols establerts.
Objectiu específic 2.1 : Fomentar la participació per part dels socis.
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Resum : Actualment trobem mancança de voluntaris o propostes participatives per part dels
socis. Trobem que és un punt a treballar. Per dinamitzar aquesta feina es pretén fer servir
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Activitat 2.1.1 : Recerca de tallers formatius.

les eines que tenim al nostre abast, com poden ser tallers formatius a Torre Jussana per una
banda, i fent una crida als nostres socis als taulells de la nostre seu per altra. Data : Gener.
Activitat 2.1.2 : Aplicació de les tècniques de dinamització.
Resum : Aplicar les tècniques de dinamització apreses als cursos amb l´equip de Sucs i els
seus voluntaris. Data : Durant l´exercici 2015.
Objectiu específic 2.2 : Millorar protocols de funcionament intern.
Activitat : Tot i que els protocols generals estan ben organitzats, creiem que sempre es
possible perfilar aquests en alguns aspectes. Per aquest motiu es mantenen revisions
contínues per després incloure les millores o modificacions.
Objectiu General 3 : Com a objectiu principal del 2013/14, s´havien d´assumir unes
despeses generades pel canvi de domicili de la nostre seu social.
Aquestes despeses no es podien afrontar amb l´economia ordinària que genera l’associació,
que estan composades de quotes de socis i aportacions. La junta directiva va proposar a
l’Assemblea General el préstec sense interès de la quantitat necessària per a poder dur a
terme el projecte. Aquest préstec s´ha registrat a la Generalitat de Catalunya i s´han
acordat uns plaços flexibles per a ser retornats.
Objectiu específic 3.1 : Liquidar deute préstec.
Activitat 3.1.1 : Retornar la totalitat del préstec generat degut a el canvi de domicili de la
seu social.
Resum : Durant l´exercici 2013/14, l´objectiu principal de SUCS era poder canviar de local.
L´espai del que disposàvem no complia amb la normativa vigent. Aquest motiu ens va
generar un deute que s´ha de retornar dins els plaços fixats. Els pagaments finalitzen entre
març/abril, i a ésser possible, s´intentarien ajustar al màxim per poder liquidar la totalitat
del préstec dins els terminis establerts ja que es un préstec a cost zero. Data : Abril.
Activitat 3.1.2 : Fer “merchandaising” de Sucs.
Resum : Una proposta per obtenir ingressos extraordinaris és fer samarretes de SUCS. Molts
socis ja ens les demanen. La intenció és fer un pressupost real, amb una primera tirada
ajustada, per poder posar un preu popular. D´aquesta manera ens servirà per no tenir un
stock immòbil i generar ingressos extres. Data : Maig.
Activitat 3.1.3 : Estalvi imprevistos i partida climatització en l’apartat de millores de
l’acondiciament del local.
Resum : Es preveu començar a fer un estalvi per partides d´imprevistos i partides
d´acondicionament i climatització. Ja s´han sol·licitat pressupostos i es farà l’estudi i
negociació dels mateixos. Data : Abril.
Comunicació
Comunicació interna :
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La comunicació interna de l´associació a través de la qual enviem notificacions i actes es
continuarà fent a través de mails
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Dins els objectius anuals marcats es contempla tenir un representant voluntari de SUCS en
matèria de comunicació, que sigui la veu de l’associació fora de l´associació, en events
d´àmbit cannàbic com puguin ser fires, col·loquis, exposicions, xerrades…

dirigits als socis, així com missatges SMS al seu móvil. També s´iniciarà un grup privat de
facebook.
Comunicació externa :
Actualment disposem de pàgina web i som presents a Facebook. Un dels objectius del 2015
és convertir el facebook en un grup privat només per a socis així com acotar la informació de
la web de SUCS només i exclusivament per socis.
Tal i com venint fent, la comunicació amb la CatFAC es farà via googlegrups o mail.
Respecte a la participació al butlletí de notícies de la Federació, tal i com hem desenvolupat
al punt primer del projecte, es participarà en la mida del possible en tots els grups de treball
i en tot allò que aconteeixi. Esperem que el quan sigui aviat, sobre tot en aquelles activitats
que poguem organitzar i que sigui d’interès general per a tots els federats.
Activisme :
No considerem la participació activa en fires, si no són d’àmbit cannàbic, doncs, com ja hem
explicat pot ser causa de veure´ns com un problema de salut pública i apologia del consum.
Tenim previst d´assistir a San Canuto al gener, a la Marxa Mundial que es convoqui el 2015,
i aquelles en les que podem reunir un grup de socis per representar l’associació.
A nivell federatiu SUCS veu com una activitat divertida i que farà pinya com és la
organització d’un concurs de paelles entre associacions federades.
Objectiu específic 4.1 :
Activitat 4.1.1 : Celebració San Canuto.
Resum : Es tracta que el grup d´activisme promogui la activitat per tenir màxima
assistència. Data : Gener.
Activitat 4.1.2 : Celebració Marxa Mundial.
Resum : Coordinació del grup d’activisme i divulgació per a tenir màxima assistència. Data :
Per concretar.
Activitat 4.1.3 : Concurs de paelles de la Federació.
Resum : Es tracta d’organitzar un concurs de paelles on participin les associacions federades
que vulguin, amb la intenció de fer una activitat divertida, que farà pinya. El grup
d´activisme s´encarregarà de l´organització i divulgació així com de presentar proposta al
grup d´activisme de la federació. Data : Juny.
Activitats internes :
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Un altre activitat que teníem moltes ganes de fer, i que tornarem a repetir, va ser el primer
sopar de germanor de SUCS. Aquesta activitat ens va servir per fer un apropament entre
socis perquè degut al canvi de seu social molts socis que composaven SUCS eren del barri on
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En el transcurs del 2014 s´han anant generant tot tipus d´activitats a nivell intern, algunes
d´aquestes activitats s´han proposat a través de la junta directiva i d´altres han sigut els
propis socis que ens han fet propostes, com poden ser actuacions en acústic, monòlegs,
sessions de Dj, i el nostre Espai Artístic que es configura com un espai que cedim a la nostre
seu per a fer exposicions per promoure l´art. En cada nova exposició que s’inaugura es fa
una presentació de l´artista i la seva obra. També ens encarreguem de gestionar la venta de
l´obra de manera altruista.

teníem l´antiga seu i molts d´aquests socis no han volgut formar part del projecte, i ara per
ara no continuen formant-ne part. Per altre banda, la integració al barri nou ens a aportat
una sèrie de socis nous que de mica en mica anem coneixen a fons. Aquest tipus d´activitat,
com el sopar de germanor, ens ha fet veure que existeix la possibilitat de trobar socis que
tinguin ganes de col·laborar amb el projecte de SUCS. Es per això que hem decidit fer un
clam, mitjançant els taulells informatius que tenim a la seu de voluntariat.
Terapèutic :
Al 2015 tenim previst programar una xerrada amb el doctor de la federació, tal i com vàrem
fer aquest any, i que va tenir molt bona acollida. També està previst fer una recerca de
documentació sobre reducció de riscos, com puguin ser documentals i d´altres per a fer-ne
divulgació periòdica.
En la vessant terapèutica, a l´associació sempre estan a disposició dels socis tintures en
base d´oli d´oliva d´ús sublingual, crema i alcohol, ambdós per a fer fregues. També hi ha
herbes amb rati 1:1 i 1:2 de CBD, així com un apartat del cultiu de I+D per seguir
implementant les millors varietats possibles en l’àmbit medicinal.
Aquestes varietats de CBD es preveuen compartir amb totes les associacions de la federació
que les vulguin incloure al seu programa de cultiu, vessant terapèutica, de forma altruïsta.
Objectiu específic 5.1 :
Activitat 5.1.1 : Xerrada amb doctor Joan Parès.
Resum : Ens posarem en contacte amb l´equip terapèutic per a programar el dia a
concretar. Data : Per concretar.
Activitat 5.1.2 : Curs per l’elaboració de cremes amb contingut cannàbic terapèutic.
Resum : Es tracta de fer una jornada didàctica per tal d’instruir en la metodologia d’ elaborar
cremes per a fregues. Data : Per concretar.
Cultiu:
L’associació organitzarà jornades informatives amb suport audiovisual (fotos, vídeos al
projector del local) de l’estat i desenvolupament de la collita i varietats cultivades.
Tenim previst realitzar 4 cultius anuals, un cada tres mesos, sempre comptabilitzant
producció segons els número de socis actius que tinguem.
Les eines de millora que tenim de cara als cultius són tenir previsió de socis actius, i constant
comunicació amb l’equip de cultivadors. També tenim contacte amb ingeniers agrònoms i
assessorament de professionals cannàbics.
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Volem fer èmfasi en l’apartat de cultiu de la nostra secció de I+D, en la que s’estan
desenvolupant varietats amb ratio 1:1, i amb ratio 1:2. Com hem dit més amunt aquestes
varietats estaran a disposició de manera altruista per tots aquelles associacions de la
federació que les necessitin per al seus socis terapèutics.

Asociación Terapéutica de Investigación Cannàbica

Objectius generals que us marqueu pel 2015:


Incentivar a los socios a participar de forma activa
en las 3 asambleas generales anuales.



Fomentar la interacción entre los asociados.



Asesorar e informar a los socios tanto a nivel
jurídico como terapéutico.



Concienciar a los asociados sobre la importancia

de un consumo responsable.


Mantener a los asociados informados sobre los actos relacionados con la asociación y
el movimiento Cannábico.

Objetivo general 1: Incentivar a los socios a participar de forma activa en las 3 asambleas
generales anuales.
Actividad 1.1- Promover mediante correos electrónicos y de viva voz, que los socios
participen en las asambleas generales de una forma proactiva.
Periodicidad: Durante el año (con un mes de antelación).

Objectiu general 2: Fomentar la interacción entre los asociados.
Actividad 2.1- Realización de 2 catas ordinarias anuales.
Dos veces al año reunimos a los socios con el objetivo de degustar las nuevas variedades
del cultivo colectivo. Periodicidad: En otoño y verano.
Actividad 2.2- Realización de la "Cánnabis Cup" anual.
Se realiza una cata de aquellas variedades recibidas para tal evento y que posteriormente
deben ser evaluadas. Periodicidad: Una vez al año.
Actividad 2.3- Cena de Navidad.
La asociación organiza cada año una "cena de traje", en la que cada miembro colabora
aportando algo de comida y/o bebida. Periodicidad: Una vez al año.
Actividad 2.4- Aniversario de ATIC.
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Conmemorando la fecha de apertura de Atic, la asociación dispone de un cátering para
celebrar tan señalada fecha.
Ello sirve también para integrar a los nuevos socios.
Periodicidad: Cada 18 de Mayo.

Actividad 2.5- Actividades lúdicas (play station, cine, fútbol, documentales...).
La asociación dispone de espacios en los que realizar actividades de carácter lúdico como la
sala de play station, sesiones de cine (fines de semana), partidos de fútbol cuándo se de la
ocasión y pases de documentales. Éstas actividades permiten a los socios tener una mayor
interacción entre ellos e integrar a aquellos que acaban de formar parte.
Periodicidad: En el caso de la play se pueden organizar torneos o por el contrario los socios
pueden jugar libremente. El cine se organiza con antelación según la programación que haya
en el plus (normalmente se les avisa 1 semana antes, pues las emisiones suelen ser en
Sábado). Los documentales se emiten según programación (se avisa con antelación), suele
ser en fin de semana. Actividad 2.6- Talleres de manualidades (expresión y creatividad).
Los talleres los organizan los propios socios según demanda, es decir, cada socio que tiene
una habilidad se le permite que organice un taller para mostrar a los miembros que quieran
formar parte la misma.
Periodicidad: El socio nos comunica la intención de realizar el taller y nosotros nos
encargamos de enviar mail al resto con fecha y hora.
Objetivo general 3. Asesorar e informar a los socios tanto a nivel jurídico como terapéutico.
Actividad 3.1- Charlas informativas terapéuticas a cargo de la psicóloga. Periodicidad: no hay
un tiempo estipulado, ya que las charlas se realizan demanda del socio de forma individual.
Actividad 3.2- Charlas a cerca de lo que nos va comunicando nuestro abogado.
Periodicidad: Las llamadas telefónicas al abogado son muy frecuentes, cada 2 semanas,
dependiendo de la problemática a consultar. Se comunica a los socios todo aquello que sea
vinculante mediante el correo electrónico y divulgación en la misma sede social.
Objetivo general 4: Concienciar a los asociados sobre la importancia de un consumo
responsable.
Actividad 4.1- Informar a los socios sobre los varemos de su consumo y actitudes para con la
asociación. Periodicidad: Se atiende los casos de forma individual, especialmente la persona
responsable de dispensación.
Objetivo general 5. Mantener a los asociados informados sobre los actos relacionados con la
asociación y el movimiento Cannábico.
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Actividad 5.1- Se informa a los socios mediante correo electrónico, panel informativo
disponible en la asociación, facebook y verbalmente. Periodicidad: en función de las
actividades que se realicen a lo largo del año.

Actividad 2.6- Talleres de manualidades (expresión y creatividad).
Los talleres los organizan los propios socios según demanda, es decir, cada socio que tiene
una habilidad se le permite que organice un taller para mostrar a los miembros que quieran
formar parte la misma.
Periodicidad: El socio nos comunica la intención de realizar el taller y nosotros nos
encargamos de enviar mail al resto con fecha y hora.

Objetivo general 4: Concienciar a los asociados sobre la importancia de un consumo
responsable.
Actividad 4.1- Informar a los socios sobre los varemos de su consumo y actitudes para con la
asociación. Periodicidad: Se atiende los casos de forma individual, especialmente la persona
responsable de dispensación.
Objetivo general 5. Mantener a los asociados informados sobre los actos relacionados con la
asociación y el movimiento Cannábico.
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Actividad 5.1- Se informa a los socios mediante correo electrónico, panel informativo
disponible en la asociación, facebook y verbalmente. Periodicidad: en función de las
actividades que se realicen a lo largo del año.

Cannamitch moviment associatiu

Objectius generals que us marqueu pel 2015:


Nombrar delegados para las actividades de representación
tanto a nivel externo como a nivel federativo.



Refuerzo del asesoramiento jurídico de nuestros socios.



Incidencia política municipal.



Cambio de sede Social.



Refuerzo y soporte para las actividades
prevención de riesgos.



Proyecto usuarios terapéuticos.



Jornada de convivencia.



Nuevas infraestructuras para nuestro local de cultivo

en el ámbito de

Representación
Objetivo 1: Nombrar delegados para
federación.

la representación en los grupos de trabajo de la

Actividad 1.1. Asamblea extraordinaria para nombrar delegados para la representación.
Resumen: Nos centraremos en buscar los perfiles adecuados de cada delegado para cada
grupo de Trabajo de la federación. Actualmente solo contamos con 2 delegados para todos
los grupos y esto nos impide involucrarnos como nos gustaría a nivel federativo. Periodo:
Enero
Actividad 1.2. Formación y asesoramiento para los delegados de representación.
Resumen: Una vez nombrados los delegados de representación, trataremos de dar formación
y asesoramiento de la materia de su grupo de Trabajo. Para complementar la formación
tenemos previsto asistir a los talleres “Comptabilitat per a entitats i associacions” , “Com fer
el pla de participació de l’associació” , “Obligacions Fiscals de les Associacions”, etc.. de Torre
Jussana. Periodo: Durante todo el año y según periodo de inscripción.
Actividad 1.3. Creación de informes de cada grupo de Trabajo.
Resumen: Trataremos de poner en común nuestras opiniones, volcando toda la información
de las asambleas de cada grupo y creando informes mensuales que avalen el Trabajo
realizado por cada uno de los delegados. Periodo: Mensual.
Objetivo 2: Incidencia Política Municipal.
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Resumen: Se trata de hacer un Trabajo de investigación a nivel de nuestro ayuntamiento,
intentaremos estrechar lazos con el tejido asociativo del pueblo y presentaremos nuestro
proyecto tanto a la Regidora como a la jefa del CAP de Ripollet. Periodo: Marzo, Abril, Mayo,
Junio.
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Actividad 2.1. Trabajo de incidencia política municipal.

Actividad 2.2. Representación ante los medios de comunicación.
Resumen: Como ya hemos echo anteriormente nos mostraremos participativos y
trasparentes ante los medios de comunicación, siempre con previo aviso y consentimiento de
nuestros abogados. Periodo: Anual
Organización interna
Objetivo 1: Fomentar la participación de los socios en las asambleas generales.
Actividad 1.1. Dos asambleas generales al año.
Resumen: Hasta ahora en CannaMitch hemos celebramos una asamblea general al año, a
partir de 2015 prevemos hacer mínimo 2 AG, como marca el código de buenas practicas.
Periodo: Mayo y Noviembre
Actividad 1.2 Asambleas Generales más participativas.
Resumen: En la actualidad contamos con una asistencia del 15 %. Durante el 2015 debemos
trabajar para conseguir una mayor participación por parte de estos, para llevarlo a cabo
hemos propuesto unas jornadas de convivencia. Periodo: Durante el año 2015
Objetivo 3:

Refuerzo de asesoramiento jurídico a nuestros socios.

Actividad 2.1. Charla de Asesoramiento jurídico.
Resumen: Charla informativa a cargo del Letrado Daniel Ferrer sobre los cambios de
legislación actual, nos explicará lo que conlleva la nueva LEY MORDAZA. Período: Febrero
Objetivo 3 Cumplir con los plazos de entrega de documentación.
Actividad 3.1 Cumplir los plazos de entrega para el peritaje agrícola.
Resumen: En enero de 2014 nuestra AG decidió hacer el peritaje agrícola, durante este año
2014 sufrimos daños irreversibles en 2 de nuestros cultivos principales y esto a llevado al
delegado del grupo de Cultivos Marcos Tudela a no cumplir los plazos de entrega de los
cuadernos de campo y correspondiente peritaje. Nos proponemos para este 2015 entregar
todos los documentos a tiempo y asistir a las máximas asambleas posibles del grupo.
Período: Durante todo el año 2015
Actividad 3.2 Cumplir con los plazos de entrega del proyecto y la memoria de actividades.
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Resumen: Tanto el proyecto como la memoria de actividades de Cannamitch se han
entregado fuera de plazo, esto es debido a la falta de delegados voluntarios para los grupos
de trabajo. Prevemos para cuando estén formados los grupos de trabajo cumplir con todos
los plazos de entrega. Período: Durante todo el año 2015

Objetivo 4: Jornadas de convivencia
Actividad 4.1 Jornada de Convivencia fuera de la sede Social.
Resumen: A petición de los socios promoveremos una jornada de convivencia fuera de la
sede social, el proyecto está aun por definir pero se trata de buscar un día para disfrutar
todos juntos lejos de la urbe y aprovechar para estrechar lazos a nivel asociativo.
Objetivo 5: Reuniones de Junta directiva
Actividad 5.1 Asambleas de Junta Directiva semanales.
Resumen: Durante el año 2015 seguiremos celebrando una asamblea semanal de Junta
Directiva. Período: Semanal
0bjetivo 5: Cambio de sede social.
Finanzas
Actividad 1.2. Cambio de domicilio de la sede social.
Resumen: Actualmente nuestro emplazamiento es a menos de 50 m de un colegio, contamos
con la aprobación vecinal y del ayuntamiento pero evidentemente gran parte de nuestro
presupuesto tiene que destinarse a un fondo creado para cambiar de sede lo antes posible, y
cumplir con normativa de a regulación del Ayuntamiento de Barcelona. Período: Durante el
año 2015.
Objetivo 3 Contratos laborales.
Actividad 3.1 Altas régimen General de la Seguridad social.
Resumen: Durante el primer trimestre del 2015 se darán de alta en el Régimen General de la
Seguridad Social a 2 trabajadores. El coste mensual previsto para cada contrato p.extras
incluidas es de 990,68


Salario Bruto Mensual 752,85



Salario Neto Mensual



Pago tc 1 Mensual

286,01



IRPF

15,06

689,61

IRPF

2,00%
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Período: Enero

Comunicación
Objetivo 1 Comunicación Interna.
Actividad 1.1 Herramientas de comunicación
Resumen: La comunicación interna de la asociación se seguirá haciendo como anteriormente,
somos un club muy pequeño y activo y la herramienta más eficaz de comunicación son los 2
grupos de whats app CANNAMITCH I con 45 participantes y CANNAMITCH II con más de 30
participantes, también seguiremos la comunicación vía e-mail. Período: Diariamente
Actividad 1..2 Acceso a las actas y al material de la asociación
Resumen: Las actas de las asambleas y todo el material relativo a la asociación se seguirá
archivando en la sede para el fácil acceso de los socios, las actas se continuarán colgando en
el tablón de anuncios.
De la misma manera seguiremos volcando toda la información de actualidad cannabica en la
sede social con Prensa, noticias CAT-FAC y biblioteca.
objetivo 2 Comunicación Externa
Actividad 2.1. Herramientas de comunicación externa.
Resumen: La comunicación externa la continuaremos llevando a través de nuestra página de
Facebook e Instagram, http://www.facebook.com/CannaMitchMovimentAssociatiu
Las publicaciones en nuestras redes sobre temas relacionados con el movimiento son casi
diarias.
Actividad 2.2 Comunicación con la Federación CatFAC
Resumen: La comunicación con la federación se hará a través de e-mail, Whats App, Google
Drive, teléfono y asistencia a las asambleas.
Activismo
objetivo 1 Activismo cannabico
Actividad 1.1 Celebramos San Canuto y cerramos la sede.
Resumen: Como cada 19 de enero cerramos la asociación para incitar a todos los socios a
desplazarse a Barcelona para apoyar el manifiesto por la libertad de nuestros derechos.
Participamos de manera activa y continuaremos haciendo esta labor activista dentro de
nuestras posibilidades. Período: Enero
Actividad 1.2. Spannabis 2015
Resumen: Como cada año asistiremos a la feria cannabica más importante del mundo
Spannabis 2015.
La junta directiva de Cannamitch se ofrece voluntaria para cubrir stand de la federación si
fuese necesario.Período: Marzo

objectiu 3 Otras Actividades
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Resumen: Coordinación y divulgación para una máxima asistencia para la celebración de la
Million Marihuana March 2015 Período: Por decidir
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Actividad 1.3. Million Marihuna March

Actividad 3.1 Primera liga cannabica Cannamitch
Resumen: En la pasada asamblea celebrada en el mes de noviembre se aprobó la creación
de 4 equipos de fútbol para la primera liga de futbol sala Cannamitch, la propuesta se podrá
llevar a cabo gracias a la cesión del campo a cargo del ayuntamiento de Ripollet.
En el mes de Abril tenemos prevista la celebración de la entrega de premios con una comida
de hermanamiento. Período: Enero, Febrero, Marzo, Abril
Actividad 3.2. Concurso de pinchos
Resumen: En la última AG se aprobó el primer concurso de pinchos, constará en preparar 10
pinchos de gastronomía por persona, se formarán grupos de 10 personas para que todos
seamos participantes y jurado. Período: Marzo
Actividad 3.3. Visita a los Invernaderos de la Dolça Revolució
Resumen: La actividad de visita guiada a los invernaderos de la Dolça Revolució ya se está
convirtiendo en tradición, un año más, cuando llegue la primavera , nos desplazaremos a
Balaguer para deleitarnos con las palabras de Josep Pàmies Período: Mayo
Actividad 3.4 Primera Cannabis Cup CannaMitch
Resumen: En la última AG se aprobó la primera cannabis cup entre socios, más de 12 socios
auto cultivadores impulsarán esta propuesta cuando lleguen fechas de recogida de
exteriores. Período: Por decidir

Objetivo 6: Refuerzo y soporte para las actividades en el ámbito de prevención de riesgos.
Terapéutico
Actividad 1.1. Soporte en el ámbito de prevención de riesgos.
Resumen: Refuerzo y más soporte asociado a la prevención de riesgos.
Actualmente contamos con una socia terapeuta que puede impartir talleres de esta materia,
prevemos hacer 3 talleres al año a Cargo de Silvia Albiñana. Período: Marzo, Septiembre,
Noviembre.
Actividad 1.1.1 Taller; Pensament Positiu.
Resumen: Taller a cargo de la terapeuta Silvia Albiñana, que trata sobre el principio básico
para estar saludable. Período: Septiembre
Actividad 1.1.2 Taller; Como reducir los riesgos Asociados al Cannabis.
Resumen: Taller a cargo de la terapeuta Silvia Albiñana, trata la prevención de riesgos desde
un punto de vista muy personal. Período: Marzo, Noviembre
Actividad: 1.1.3 Charla a cargo del Doctor Joan Parès

Actividad 2.1 Enlace con el CAP de Ripollet.
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Resumen: Charla informativa en materia de prevención de riegos a cargo del Doctor Joan
Parès. Período: Durante el año 2015

Resumen: En nuestra licencia de actividades viene adjunto un expediente de la Regidoria de
Salud Pública. Protecció de la Salud , firmado por la Cap de salud pública Monserrat Mas
Carrillo.
Es un informe muy favorable sobre nuestra actividad, durante este año 2015 nos retamos
para conocerla personalmente y poder empezar a dar forma a un nuevo proyecto para las
personas con enfermedades que puedan ser tratadas con cannabis. Período: Durante el año
2015
Actividad 2.2 Elaboración de derivados.
Resumen: Actualmente ya contamos con una gama de derivados naturales de cannabis, a
raíz de ofrecer estos productos notamos el incremento de socios terapéuticos. La eficacia de
estos productos naturales es muy notable y queremos poder dar más respuesta disponiendo
de una nueva cepa medicinal de ratio 1-1 THC-CBD, para la elaboración de estos. Período:
Mensual
Actividad 2.2.3 Análisis de cannabinoides.
Resumen: Tanto el presiente como la secretaria de Cannamitch son técnicos de laboratorio.
En la sede disponemos de un laboratorio profesional de Alpha-CAT con el que se realizará un
análisis periódico de cannabinoides con la técnica TLC (Cromatografía en capa fina). Todas
las variedades de flor, resinas, y derivados serán analizadas y certificadas por Alpha-CAT.
Período: Mensual

Objetivo 7: Nuevas infraestructuras para nuestro local de cultivo
Cultivos
Actividad 1.1. Ampliación y medidas de seguridad del cultivo
Resumen: Solo hace 6 meses que nos cambiamos de local de cultivo, todavía hace falta
incrementar mejoras para la ampliación de este y poder hacer frente a nuestra demanda.
Una parte muy importe del presupuesto de cultivos se destinará a las medidas de seguridad.
Alarma, cambio de puertas y cerraduras…Período: Enero
Objetivo 1 Selección de Genética
Actividad 1.1. Nueva Sala para selección genética
Resumen: Nueva sala en el local de cultivo, constará de 2 luces de 600 W, donde se
germinarán 50 semillas de la misma variedad y un apartado con fluorescentes para
mantener los clones de las 50 semillas germinadas. Período: Creación de la Sala Enero,
selección de genéticas mensual.
Objetivo 2 Autocultivos
Actividad 2.1. Charla de incicio al autocultivo.
Resumen: Daremos una charla a cargo de David García Pedraza “Fundador de Cannabis
Café” sobre como iniciarse en el autocultivo para principiantes. Período: Abril
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OBJETIVO 3 Estudio de cultivo de exterior con clones y semillas

Resumen: Daremos crecimiento a 20 clones en sala de interior, a final de enero o principio
de febrero los trasladaremos a una sala de exterior, aprovechando las 8 horas de luz de esa
época del año pretendemos conseguir una buena floración. Período: Enero, Febrero, Marzo
Actividad 3.2 Cultivo de semillas auto florecientes
Resumen: El segundo y cuarto cultivo de exterior del año 2015 se ejecutará con semillas
auto florecientes. Período: Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio / Septiembre, Octubre, Noviembre
Actividad 3.3 Cultivo de semillas regulares
Resumen: El tercer cultivo de exterior del año 2015 se hará con semillas regulares. Período:
Julio, Agosto, Septiembre, Octubre
Objetivo 4 taller de extracciones
Actividad: 4.1 Taller de Extracciones al aire libre.
Resumen: Se trata de un taller de extracciones con gas a cargo de Marcos Tudela, el lugar
para realizar esta actividad está por concretar, buscamos un emplazamiento privado y al aire
libre. Período: Por concretar
Objetivo 5 Mantenimiento de genéticas medicinales.
Actividad 5.1 Sala de genéticas medicinales
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Resumen: Intentaremos mantener un foco de 600 W durante todo el año, solo para la
conservación de las genéticas medicinales que nuestros socios terapéuticos necesitan.
Período: Durante todo el año 2015

KAYA Associació d’usuaris/es de Cànnabis

Objectius generals que us marqueu pel 2015:



Torna a Obrir



Recuperar l’activitat

Representació
Activitat 1.2. Xarrades de prevenció
Activitat; 1.3 Participació als grups de treball de CatFAC.
Resum: tot el possible.
Activitat; 1.4; relació amb altres associacions Cannàbiques o d'altres àmbits
Resum.: Tot el que sigui possible
Organització interna
Activitat; 1. Assemblees Generals
Resum: es realitzaran dos assemblea amb el transcurs de la any
Activitat 2: Reunió Junta directiva
Resum: Cada quinze dies.
Comunicació
Activitat 1: Comunicació
Resum: ens comuniquem per Whassap
Activitat: Comunicació als socis
Resum: Con hem fet els ultimis anys
Activitat: Comunicació CatFAC.
Resum: per correu electrònic
Activitat: les noticies de la CatFAC
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Resum. Les fem arriba als socis/es per Correu electrònic

Activisme
Activitat: participació de L’associació en tires, manifestacions, actes reivindicatius tan locals
com a nivell català i estatal.
Resum: tot el que sigui possible
Terapèutic
Activitat: reducció de riscos o de l’àmbit general terapèutic
Resum: tríptics informatius, assessorament i productes derivats del Cànnabis.
Cultius
Activitat: tallers formatius en L’àmbit deis cultius
Resum: con fa dos anys.
Activitat: Planificació Cultius
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Resum. Realitzarem cultiu interior espaiats amb el temps i no realitzarem cap exterior.

Associació terapèutica i social d’investigació cannàbica i medicines alternatives.

Objectius generals que us marqueu pel 2015:


Pagar el deute pendent d’inversió inicial



Poder afrontar
mostres



Millorar les eines d’organització interna

els

costos

d’anàlisi



Dinamitzar les TIC



Dinamitzar més tallers, xerrades i activitats per als socis



Promoure la participació dels socis



Crear un calendari d’activitats fixes



Continuar treballant el servei terapèutic i millorar el servei d’assessorament.



Filar més prim en les varietats amb CBD i fer un recull de dades.



Treballar i fer feina conjunta amb associacions de la zona



Aprenentatge i relacions entre associacions



Continuar i millorar la participació en els diferents àmbits de la CatFAC



Mantenir l’actual cultiu i crear una sala de creixement vegetatiu

de

Representació
Objectiu 1. Treballar en conjunt amb associacions de Sants- Les Corts
Activitat 1.1. Participació amb la Maca
Resum: Participar en conjunt amb associacions del districte, com la Maca, en les diferents
reunions o diàlegs amb els regidors de zona, per tal de trobar un emparament legal. Període:
A partir de febrer
Activitat 1.2. Definir i detectar objectius en comú
Resum: Fer un ‘projecte de districte’ en comú per tal de poder treballar-ho en les futures
reunions. Període: A partir de febrer
Objectiu 2. Continuar i ampliar les relacions i aprenentatges amb l’associació Basthet i noves
associacions
Activitat 2.1. Continuar relacions amb l’associació Basthet
Resum: Relacions d’intercanvi amb olis i tintures, solució de dubtes i consells. Període: Tot
l'any
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Activitat 2.2. Possibles contactes i relacions amb noves associacions

Objectiu 3: Continuar i millorar la participació en els actuals grups de treball de la CatFAC.
Activitat 3.1. Continuar participant als grups de treball i augmentar la participació
Resum: Millorar els grups de treball i buscar més participació amb possibles socis
interessats. Període: (es parlarà en la propera assemblea al Desembre 2014)
Organització interna
Objectiu 1: Implementar un mínim de 2 assemblees generals l’any
Activitat 1.1. Tancar un calendari anual amb les dates previstes.
Resum: Consensuar dos cites l’any amb els socis per tal de fer l’assemblea més participativa
i poder ressaltar la seva importància Període: Tot l’any. Consens a la propera assemblea al
Desembre 2014
Objectiu 2. Implementar la reunió de la Junta Directiva cada 15 dies si escau
Activitat 2.1. Tancar dates de reunió de la Junta Directiva.
Resum: Continuar amb les reunions quinzenals ( dos dimarts del mes) Període: Tot l’any
Objectiu 3. Millorar l’actual sistema d’Excels de control de socis
Activitat 3.1. Actualitzar el sistema contínuament i detecció d’errors Resum: Polir el sistema
per tal de poder tenir un millor control de dades (ex: pagament quota, control de consums,
etc...) Període: Gener i revisar cada 2-3 mesos
objectiu 4. Poder implementar el sistema informàtic Cannaso
Activitat 4.1. Comprar el programa Cannaso
Resum: Assumir els costos e implementar aquest sistema. Període: Per determinar
Objectiu 5. Participació de socis voluntaris per impartir diferents tallers.
Activitat 5.1. Promocionar la participació del socis i fer demanda d’idees
Resum: Tallers proposats pels socis per als socis, de caire informatiu i amb intenció de
compartir coneixements. Període: Segons disponibilitat dels socis voluntaris, demanarem
informació a l'assemblea general.
Finances
Objectiu 1. Pagar el deute d’inversió inicial
Activitat 1.1. Continuar augmentant paulatinament el número de socis actius.
Resum: La nostra intenció és ser un nombre reduït de socis actius que formen part del cultiu
col·lectiu, aquest nombre depèn exclusivament de l’únic cultiu compartit. Període: Durant tot
l’any
Activitat 1.2. Reduir la factura de la llum

Activitat 1.1. Previsió de finançament mensual a llarg termini
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Resum: Estudi de la instal·lació elèctrica per tal d’estalviar consum Període: Per determinar

Resum: A llarg termini, incloure dintre de les despeses fixes mensuals. Període: A llarg
termini.
Comunicació
Objectiu 1. Dinamitzar les TIC
Activitat 1.1. Crear un mailing quinzenal per als socis
Resum: Informar d’activitats noves, recordatoris, noticies, convocatòries, etc.... Període:
Gener i tot l’any
Activitat 1.2. Continuar dinamitzant Facebook ‘Asoma Bcn’
Resum: Com a eina principalment informativa: Noticies, butlletí de la CatFAC, etc.... Període:
Tot l’any
Activitat 1.3. Comunicació continuada amb mail i telefonia.
Resum: Continuar amb la comunicació constant via mail o telèfon mòbil tant amb la CatFAC
com amb qualsevol àmbit de l’associació. Període: Tot l’any
objectiu 2. Més transparència associativa
Activitat 2.1. Penjar o donar accés a documents informatius importants per als socis
Resum: Penjar al suro de l’associació diferents documents informatius importants per als
socis com actes de les assemblees, reunions de la junta directiva, estat de comptes, etc.....
Període: Gener
Activisme
Objectiu 1. Dinamitzar tallers, xerrades, activitats i torneigs per als socis
Activitat 1.1. 'Xerrada ‘Regulació i Cànnabis’
Resum: Actualització regulació del cannabis, propostes de regulació, emparament legal,
etc... Període: Gener i actualitzacions
Activitat 1.2. Exposicions d’art, poesia i fotografia
Resum: Durant tot l’any els socis i artistes d’Asoma s’ofereixen per exposar les seves obres,
poesies o fotografies. Període: Tot l’any
Activitat 1.3. Torneig de Pàdel
Resum: 2on Torneig de Pàdel Asoma Període: Per determinar
Activitat 1.4. Torneigs de Jocs de Taula
Resum: Torneigs de Risk, Piko-piko i/o diferents jocs d’estratègia i atzar Període: Tot l’any
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Resum: Petits homenatges a directors i actors. Temàtica mensual escollida pels socis, una
pel·lícula cada dilluns, en total, quatre pel·lícules del mateix director o actor al mes. Període:
Tot l’any
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Activitat 1.5. Cine

Activitat 1.6. Actualització laboral
Resum: Segons la demanda dels socis, fem un taller d’actualització laboral, recerca de feina i
disseny de currículum. Període: Maig
Activitat 1.7. Cata de varietats
Resum: Fer una cata amb diferents varietats Període: Per determinar
Objectiu 2. Participar en els events i marxes vinculats al món del Cànnabis
Activitat 2.1. Participar i ajudar a dinamitzar el ‘dia de Sant Canut’
Resum: Participar activament juntament amb els socis Període: Gener
Activitat 2.2. Participar i ajudar a dinamitzar la Marxa Mundial de la Marihuana.
Resum: Igual que l’any passat, participar en aquesta marxa que defensa els nostres drets i
busca el nostre emparament i la no criminalització de la planta. Període: Abril
Terapèutic
Objectiu 1. Estudi de les varietats, en especial de les varietats Índiques.
Activitat 1.1. Buscar fonts fiables sobre els estudis de les diferents varietats índiques i les
seves indicacions terapèutiques específiques.
Resum: Mentre busquem el finançament, podem analitzar els estudis existents sobre
aquestes varietats en concret i les seves indicacions o recomanacions terapèutiques Període:
Gener
Activitat 1.2. Crear un qüestionari sobre les diferents varietats índiques oferides
Resum: Crear una fitxa d’auto experiència de cada varietat índica tant per socis terapèutics
com no. Període: Gener i tot l’any
Activitat 1.3. Possibilitat de visita a Asoma Bcn del Dr. Parès
Resum: Xerrada, taller, dubtes i recomanacions als usuaris Període: Per determinar
Objectiu 2. Formar e informar, prevenir i educar
Activitat 2.1. Formació, ‘Taller Educació Cannàbica’
Resum: Explicació i resum de les diapositives divulgades pel SEIC sobre generalitats del
sistema cannabinoide i la seva fisiologia. Període: Febrer i diferents mesos
Activitat 2.2. Grups d’ajuda mútua
Resum: Diferents GAM’s segons demanda dels socis. Molts d’ells espontanis e improvisats. Es
tracten temes proposats pels socis que ens preocupen o ens fan pensar. Un problema comú
amb diferents punts de vista que busquen una solució. Període: Tot l’any
Objectiu 3. Serveis terapèutics per als socis
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consum, reducció de riscos, etc.... Període: Tot l’any
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Activitat 3.1. Servei de psicologia un cop a la setmana

Activitat 3.2. Servei de quiromassatge per als socis
Resum: Tenim a disposició dels socis el servei de quiromassatge amb olis cannàbics. Un
servei relaxant i reconfortable que la nostra quiropràctica ofereix per als socis tant lúdics
com terapèutics. Període: Tot l'any
Cultius
objectiu 1. Tallers d’auto cultiu, aprenentatge i esqueixos
Activitat 1.1. Iniciació a l’auto cultiu.
Resum: Taller per a principiants, consells bàsics e iniciació. Període: Abril
Activitat 1.2. L’auto cultiu II
Resum: Fases del cultiu. Creixement, floració i assecat Període: Maig
Activitat 1.3. Els esqueixos
Resum: Taller sobre els esqueixos, dubtes i cultiu Període: Juny
Objectiu 2. Mantenir el cultiu
Activitat 2.1. Continuar amb les eines que hem fet servir fins el moment per al cultiu, un únic
cultiu d’interior cada 3 mesos.
Resum: Fins el moment estem abastint als socis sense problema, continuar amb canvi de
varietats cada 3 mesos, tot i mantenir algunes varietats a demanda dels socis. Període: Tot
l’any.
Objectiu 3. Nou cultiu vegetatiu
Activitat 3.1. Crear una sala de creixement vegetatiu
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Resum: Una sala de creixement vegetatiu ens permetrà adequar-nos als temps més idonis.
Tenir un metre quadrat del cultiu per llavors índiques, recomanades a nivell terapèutic amb
ràtio de CBD 1:2 Període: Per determinar

Movimiento Asociativo Cannábico de Autoconsumo
Objectius generals que us marqueu pel 2015:



Abastecimiento de los socios durante todo el año a
través de nuevos proyectos



Mejorar la imagen del local y mantener un nivel de
actividades.



Mejorar la administración y una
económica de la situación actual.

recuperación

La MACA o Movimiento Asociativo Cannábico de Autoconsumo pretende que los
consumidores de cannabis tanto lúdicos como terapéuticos tengan acceso a él de una
manera legal, excluyendo así la práctica del mercado negro y todos los inconvenientes y
peligros inherentes al mismo. Una de las bases de la MACA es la prevención de riesgos y la
información veraz, creemos que utilizando estos dos factores correctamente es como se
puede luchar contra los problemas derivados del consumo abusivo de cannabis.
Representación
Objectiu 1Presidencia de la CatFAC.
Actividad 1.1. Presidencia de la CatFAC, cohesión.
Resum: Para este año pretendemos mejorar la cohesión interna entre las asociaciones y
profundizar en las relaciones que estas tienen entre ellas. Para ello queremos visitar todas
las asociaciones federadas de nuevo este año. Període: Todo el año.
Actividad 1.2. Presidencia de la CatFAC, incidencia política.
Resum: Continuar con los contactos políticos ya sea en los Ayuntamientos, Diputaciones o
en la Generalitat. También intentamos mantener contactos con ONG's, fundaciones y
asociaciones, donde podemos expresar nuestra opinión sobre los problemas para la sociedad
y los usuarios que generan la prohibición del cannabis y analizar que posibles consecuencias
tendría la regulación del cannabis. Període: Todo el año.
Objectiu 2. La defensa y representación jurídica en los siete procesos penales que tenemos
abiertos en la asociación por cultivar cannabis.
Activitat 2.1. Unificación de los procesos judiciales.
Resum: Para este año y debido a la imputación de toda la Junta Directiva por asociación
ilícita esperamos que se haga efectiva la acumulación de todas las causas en una sola,
continuamos trabajando en ello pese al empezinamiento de algún estamento judicial,
sobretodo fiscalia. Període: Todo el año
Objectiu 3. La representación ante los medios de comunicación y la sociedad.
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Activitat 3.1.

Organización interna
Objectiu 1: Nuestro objetivo principal es mejorar la comunicación con los socios y la creación
de comisiones de trabajo a través de estos mismos o de voluntariado.
Activitat 1.1 Reuniones Informativas
La asociación convocarà una reunión informativa el tercer miércoles de cada mes con la
intención de que el socio esté permanentemente iniformado de todo lo que sucede en
nuestra asociación así como en el mundo cannábico, actualidad política, etc. Període:
Mensual
Activitat 1.2. Asamblea General Ordinaria
En el mes de marzo siempre en sábado la MACA convocará la asamblea general ordinaria, en
la que se trata todo el año, memoria, proyectos. Període: Anual
Objetivo 2: Otro de nuestros objetivos principales es la organización interna de la asociación
para hacer que funcione de la mejor forma posible y de un buen servicio para el confort de
los socios
Activitat 2.1 Reuniones de la Junta Directiva
Con el fin de que la junta esté al corriente de todo lo que acontece, nos reuniremos una vez
al mes. Període: Mensual
Activitat 2.1. Reuniones de los Trabajadores
El segundo martes de cada mes con el fin de organizar la asociación y definir las tareas de
cada trabajador para asegurar este buen cumplimiento y funcionamiento los trabajadores se
reúnen y se evalúa la situación actual, donde debemos mejorar, que nuevas tareas hacer,
donde se preparan las reuniones informativas.
Para este nuevo año hemos decidido no continuar con las comisiones de trabajo con
voluntarios dado que no funcionan y nos repartiremos las diferentes tareas entre los
trabajadores. Període: Mensual, salvo si fuera necesario hacer una extraordinaria.
Objetivo 3: Mejora del Local
La mejora del local se hará mejorando las carencias que actualmente tenemos, que
dividiremos en tres grupos: Limpieza, Decoración y Otros.


Actividad 3.1 Limpieza



Limpieza a fondo tres veces por semana



Lavabos limpieza diaria



Cristales cada quince días

Estas funciones las desempeñarán los trabajadores que dependen directamente del àrea de
administración.

Pintar local de blanco y algunas zonas en colores corporativos.



Mes a mes ir haciendo pequeños cambios de mobiliario.



Parquet en la zona lúdica
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Activitat 3.2: Decoración


-

Aparcamiento hecho de palets para bicis
Periodo: Durante 2015

Activitat 3.3 Otros


Terminar lavabo de minusválidos



Arreglar la màquina de aire / calefacción

Período: cuando el presupuesto lo permita.
Finances
Objectiu 1 : Como objetivo principal para este año nos marcamos una lenta recuperación
económica, con planes de recortes e intentando recuperar las bajas de los socios sufridas
durante 2014 un total de más de 300.
Activitat 1.1. Proyección económica
Se suspende la evaluación de una proyección económica los dos primeros años de 2015
debido a la gran falta de ingresos y la necesidad de recuperar la parte final de 2014. Període:
De marzo
Activitat 1.2. Regularización de las nóminas
La principal prioridad para los trabajadores es devolver las nóminas a su situación normal,
debido a la gran cantidad de deudas que seguimos acumulando y que no finalizaremos de
pagar hasta 2019 , uno de los planes de contención del gasto fué reducir las nóminas al
mínimo legal con el fin de pagar el mínimo de impuestos lo que hace que la asociación se
ahorre un promedio de 3500 € mensuales, el objetivo era estabilizarlo en 2014 pero
económicamente ha sido imposible. Període: Primer semestre de 2015
Activitat 1.3. Cambio de entidad Bancaria
Tenemos la necesidad para seguir aumentando el plan de recorte y estabilizar la economía lo
antes posible de cambiar de entidad bancaria, en la actual entidad nos han capado una serié
de servicios que nos permitían tener los ingresos por cajero sin necesidad de introducir
tarjetas bancarias y sin mayor coste alguno. Ahora nos obligan a utilizar datafono por el cual
ellos se llevan unas comisiones o hacer transferencias bancarias lo que nos impide que los
ingresos sean del 100 % telemáticos. Con el cambio de entidad bancaria creemos solucionar
este problema y volver a funcionar como en el pasado y además disponer los ingresos en
tiempo real. Además de todos los inconvenientes económicos que tenemos no podemos
permitirnos tener que destinar dinero de los presupuestos para enriquecer a una entidad
bancaria. Període: Primer semestre 2015
Objectiu 2 Con el plan de recortes y la esperada subida de los ingresos se prevé destinar
una parte de estos para nuevos proyectos de cultivo
Activitat 2.1. Inversión Cultivos
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Una de las necesidades económicas y de las que más dependemos es a través de todos estos
planes de recortes, poder invertir en nuevos proyectos de cultivos y asegurar que el 100 %
de los ingresos serán para la asociación. Període: Primer semestre de 2015

Presupuestos 2015
Los ingresos de la asociación únicamente provienen del ingreso de las cuotas anuales y las
cuotas diarias , quincenales o mensuales de los socios en función de la previsión de cultivo
que firmaron en el día de su entrada.
Comunicació
Objectiu 1 Mejorar la comunicación interna con los socios tanto a nivel interno como externo,
entendemos que la comunicación con los socios es un punto dèbil que hay que corregir.
Activitat 1.1. Comunicación a través del correo electrónico y la web
Para establecer mayor comunicación en primer lugar enviaremos semanalmente al menos un
correo con información de actividades, convocatoria para las reuniones informativas, talleres
que se puedan realizar etc, de forma que la comunicación con el socio de alguna forma sea
continua.
Todos los usuarios podrán entrar en la web y en tiempo real poder estar informados de las
noticias del mundo cannábico así como entrar en la parte interna y poder ver nuestros
servicios, la carta del día y toda aquella información que solo sea para Asociados. Enlace:
http://www.lamacabcn.org Període: Semanal, mensual
Activitat 1.2. Redes Sociales
Nuestros socios también podran estar informados de forma externa a través de nuestras
redes sociales, eventos, manifestacions, etc, estos son nuestros en laces Enlaces:
www.facebook.com/lamacabcn www.twitter.com/lamacabcn Período: Diario
Activisme
objectiu 1 Nuestro objetivo común de cada año en el campo del activismo es que se
reconozca la legalización del cánnabis para los usuarios consumidores de esta sustancia sea
por la causa que sea, lúdica, terapéutica, así mismo fomentar las actividades tanto a nivel de
prevención de riesgos como lúdicas, como instructivas entre los socios para fomentar el
activismo cannábico.
Activitat 1.1.Participación y Colaboración en Manifestaciones
Vamos a colaborar y participar en la organización de los siguientes eventos :


San Canuto



Marcha Mundial de la Marihuana



Spannabis

Període: Primer Semestre de 2015
Activitat 1.2. Participación en la CATFAC

Finanzas / David



Cultivos / Nora



Terapéutico / Jaume



Representación / Jose
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Activamente vamos a participar en los diferentes grupos de trabajo de la CatFAC:



Activismo / Ana



Presidencia / Jose

Període: Todo el año
Activitat 1.3. Calendario actividades 2015
Vamos a desarrollar una actividad mensual durante todo el 2015, este año con la novedad
que planteamos realizar actividades lúdicas festivas de forma externa:


San Canuto (Enero)



Taller de Cocina (febrero)



Actividad Externa, merendero (Marzo)



MMM2014 (Mayo)



Charla Jurídica (Junio)



Actividad Lúdica, Coctails sin alcohol (Agosto)



Taller Extracciones (Noviembre)

Període: Todo el año

Terapèutic
El Objetivo principal es mantener una continuidad en la prevención de riesgos de cara al
socio de todos los medios posibles, desde panfletos informativos, talleres y charlas sobre
prevención.
Activitat 1.1. Gestión de Placeres
Desde el gabinete terapéutico de Catfac el doctor Joan Parés nos darà unes charlas de como
gestionar el consumo y los placeres de éste. Període: Enero y Diciembre 2015
Activitat 1.2. Prevención de Riesgos
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Energy Control colabora desde hace años con MACA y la CatFAC y dos veces al año vendrán
a hacer una charla sobre consumo y prevención de riesgos, Període: Junio y Diciembre 2015

Cultius
Nuestro objetivo principal para este 2015 es intentar cultivar el 100 % del cánnabis que
distribuimos a nuestros socios, en diferentes proyectos así como implantar algunos talleres
específicos de cultivo.
Activitat 1.1. Cultivos y Emplazamientos
Cultivos de Interior:
4 Emplazamiento
Període: Todo el año.
Cultivos de Exterior:
1 Emplazamiento
Període: primavera y verano
Activitat 1.2. Taller Cultivos
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Desde el área de cultivos este año queremos enseñar a los socios algunos aspectos de
cultivos a través de un taller que consistirá en esquejado, semillas y trasplantes.. Període:
Abril 2015

Associació d’Estudis Cannàbics de la Garrotxa

Objectius generals que us marqueu pel 2015:


El màxim de discreta possible i defugint la divulgació en tot moment en la comarca.



Com un espai el màxim de segur, privat, particular i sense ànim de lucre.



Destinat a persones majors de 23 i que admeten ser fumadors previs.



Adherint-se al codi de bones pràctiques desenvolupat per la CatFac.



Intentar unificar criteris de funcionament amb les altres associacions de la CatFac.



Aïllar persones consumidores de menors, família o persones influenciables.



Aconseguir unir el camí terapèutic de consum amb el consum propi de l’addicte, en
un gran camí que porti a un consum mínim possible, i mínim perjudicial per a les
persones.



Que l’AECG sigui sostenible econòmicament.



Trobar un local per poder tenir un cultiu peritat i regulat.

Sabem que serà un camí llarg i difícil, més en la localització particular de la Garrotxa, però
tenim uns ideals que van mes enllà de materialismes concrets.
Sabem que no està regulat el consum ni la tinença de cànnabis però creiem en que es
respecta més i millor aquesta llei, i més s’ajuda a tota la societat, portant-lo a un lloc privat i
controlat com la AECG .
Sabem que el pròxim any hi ha eleccions municipals i sabem que cap polític voldrà posar-se
en un tema tant espinós en aquest moment, però en totes les conquestes humanes hi ha uns
pobres puntes de llança que pateixen tots els mals de ser els primers en explorar un nou
camp. Volem ser aquest il•lusos que donaran a les noves generacions un millor coneixement
i informació sobre els objectes de coneixement humà, per tant, mirem més enllà de
moments històrics concrets i caminem els primers passos que algú altre seguirà en un futur,
portant-nos al coneixement de l’entorn humà i no a la prohibició.
Però en general, al ésser molt novells, volem seguir poc a poc tots els passos, fent-ho al
màxim de bé possible dintre l’economia de cada moment de l’AECG.
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Referent al local actual intentarem mantenir-lo tot i saber que no podrà ser el local definitiu
de la AECG per les seves reduïdes dimensions i difícil actualització en cas de haver de fer
obres que demani l’Ajuntament. A més, del fet de tenir veïns just a sobre. S’ha parlat amb
els veïns i no hi posen impediment a la nostra activitat, fins hi tot han visitat el local, però
mentre no es portin problemes i no hi hagi molèsties. Tot i això els socis preferim un lloc
sense veïns i on a la llarga es pugui desenvolupar amb tranquil•litat de molestar, en el lloc
actual no podem actuar-hi gaire per condicionar-lo millor degut a la seva antiguitat i
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Any 2015: Respecte a la regulació general intentarem apretar cap a la legalització dels clubs
cannàbics com el nostre, primarem les associacions idealistes petites com la nostra, el model
de associació de barri adreçada a la societat que l’envolta i la comunitat que pertany, no
estem d’acord amb grans clubs amb moltíssims usuaris i amb uns moviments de material i
diners molt grans, estem a favor de petits clubs integrats al territori i amb simbiosi amb
l’entorn social aportant-li coses. Locals dispersos i situats en llocs discrets i estratègics per
poder ser útils a la població i no un reclam de màfies i problemes.

problemes ja de base i construcció antigua. Com per exemple: que el comptador d’aigua es
compartit en 3 i la llum està donada en trifàsic i màxima potencia que no necessitem degut
al taller de maquinaria que hi havia, abans amb tota la xarxa elèctrica de dimensions massa
exagerades per a nosaltres, i amb el conseqüent cost i manteniment elevat.
Intentarem en lo possible col•laborar amb la CatFAC i els seus moviments a tots nivells i
adequar-nos a un funcionament unificador de les associacions, però intentarem mantenir
l’anonimat respecte a la població general a la nostra zona fins que no haguem pogut
observar una millora de la consciència social i política.
Intentarem que a la Garrotxa hi hagi alguna població que ens admeti i ens vulgui regular,
primarem situar-nos al lloc on trobem comoditat si no arriben a bon port les negociacions
amb l’Ajuntament d’Olot.
Intentarem mantenir la distància amb la policia mentre sigui possible, l’experiència de les
altres associacions ens diu que no ens podem fiar del que diuen, ells només volent treballar i
treballar però sempre a lo fàcil. Sinó és així i ens veiem obligats a reunir-nos amb ells,
seguirem els consells del la CatFAC i dels Advocats.


Intentarem que tots els socis redueixin els seus consums habituals.



Intentarem establir programes de control de riscos per als socis.



Intentarem contactar i tenir relaciones d’ajut i suport amb associacions pròximes.

Representació
Com diem abans, tenim interès en estar representats on puguem ajudar però evitar la nostra
zona fins que no estigui més regulat a nivell general i més acceptat per la societat. Preferim
mantenir la AECG a un mínim de visibilitat per part del ciutadà. Tot i que si poguéssim entrar
en alguns grups terapèutics o de control de riscos de la zona, o trobéssim alguna associació
que pogués ser tolerant amb les nostres pràctiques, mantenint la nostra procedència secreta
però podent ajudar, sí que voldríem col•laborar amb qui fes falta.
També buscarem entre els polítics locals quin podria estar obert a escoltar-nos i no fos
totalment prohibicionista.
Objectiu 1: Col•laboració principal a la CatFAC. En tots els grups en què es pugui anar
entrant o hi hagi socis disposats a fer-se’n responsables.
Objectiu 2:Contactar amb altres associacions pròximes, prioritàriament altres associacions
de pobles o ciutats properes.
Objectiu 3: Establir relació amb algun polític de la zona, sigui del grup que sigui, però que no
sigui totalment prohibicionista i estigui obert a escoltar-nos.
Organització interna

Objectiu 2:Plantejar assemblees: L’AECG fa assemblea cada primer dijous de mes. Farem el
màxim possibles d’assemblees generals perquè estem en un moment molt crucial de la
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Objectiu 1:Aconseguir crear grups de treball dins l’AECG per els apartats principals, fent
grups iguals als proposats en la CatFAC: finances, cultius i moviment cannàbic primers:
entitats i comunicació segons.
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De moment l’organització interna es basa en la gestió voluntària per part del president i
seguirà així fins que no hi hagi més involucració dels socis, seguirà així fins que no es tingui
un model clar de funcionament, que això porta un temps, i després es pot traspassar la
informació a altres voluntaris.

nostra Associació i degut als pocs socis que la formem ens és molt fàcil agrupar-nos tots en
assemblea per prendre part de tots aquests canvis.
Activitat 2.1: Establir reunions periòdiques de la junta directiva
assemblea de Gener es decidiran dates concretes

Període: En primera

Activitat 2.2: Establir reunions de la junta amb els voluntaris dels grups de treball. Període:
En la primera assemblea de gener es decidiran dates concretes
Objectiu 3:Crear un bon arxiu de documentació per als socis fàcil de consultar segons temes.
Període: Es va muntant progressivament i a partir del gener serà una carpeta a disposició
dels socis on estaran classificats els diferents temes i hi haurà els documents més
interessants i perennes.
Objectiu 4: Canvi de vicepresidenta per algú que es pugui involucrar molt més.
Finances
Objectiu 1: Estabilitat i sostenibilitat econòmica
Activitat 1.1: Replantejament de quotes tant de soci com de consums. Període: a partir del
gener de 2015
Objectiu 2: Estudi de despeses per crear un autocultiu
0bjectiu 3: Fulls amb els comptes clars, penjats a la taula de notificacions de l’AECG
Comunicació
El tema comunicació fins que no trobi algun soci que realment sàpiga de crear cartells o
gràfiques, o algun soci que remeni bé el pc i la creació de vídeos per ordinador o tenim difícil
per poder fer gaire en aquest tema.
objectiu 1:Crear pagina web AECG:
Estem preparant una pàgina web, però dins l’associació no hi ha cap persona prou preparada
per crear-la i mantenir-la, per tant, ho hem deixat aparcat per quan un soci pugui fer-se’n
càrrec o per quan l’AECG tingui suficient marge econòmic per pagar un dissenyador.
Objectiu 2: Whatsapp associació AECG:
Al ser una associació amb tants pocs socis hem creat un grup de Whatsapp i sempre que hi
ha alguna noticia o algun recordatori (assemblees, trobades... ) el president, que és
l’administrador del grup, envia una nota a tots els socis.
Objectiu 3: Crear una pissarra d’anuncis per als socis, actualitzant-la per setmanes de les
activitats o assembles i tot el que tingui ocurrència pròxima i sigui d’interès per el soci.
Activisme
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Degut a la particularitat tancada de la gent de la nostra comarca els socis prefereixen que
l‘activisme es focalitzi fora de la nostra comarca, ja que no volem que es faci ressó entre la
ciutadania general la nostra associació. Però per actes a fora de la comarca estem oberts a
qualsevol activitat en que puguem col•laborar.

Objectiu 1: Sant Cannut
Activitat 1.1: Sortida a BCN:Sortida abans de dinar, dinar per el camí o a BCN. Visita al
Hemp Museu. Pati llimona, Plaça Sant Jaume. Tornada cap a Olot. Els socis que vulguin
poden apuntar-se a la llista fins el 20 de gener per baixar a Sant Cannut. Ja veurem si amb
cotxes propis o amb autocar, depèn dels que siguem. Període: 24 de Gener de 2015
Objectiu 2:Farem una mini cànnabis cup entre els socis
Activitat 2.1: Cànnabis cup: es farà una cata de cànnabis amb els socis de les varietats que
cadascú porti, es decidirà mitjançant votació secreta quina és la millor. Serà una tarda de
febrer però a petit comitè. Període: Febrer
Objectiu 3: Sortida d’excursió cap de setmana. Detalls a concretar.
Objectiu 4: Xerrades sobre la legalització per als socis. Són xerrades que fem als socis cada
vegada que hi ha alguna noticia rellevant referent al tema de la legalització. També a petició
d’algun soci nou que vol informar-se de alguna situació concreta. Tot i que sempre es fa una
presentació per a socis nous de tot en general.
Terapèutic
Objectiu 1: Reducció de riscos
Activitat 1.1: Xerrada sobre reducció de riscos: contres de l’addicció al cànnabis.
Període: 19 de gener
Activitat 1.2: Xerrada de reducció de riscos: Addicions i mals hàbits. Període: 17 abril
Activitat 1.3. Activitats per a la reducció de riscos: Tècniques de consum menys nocives
Període: 19 maig
Objectiu 2: Parlar amb algun metge de la comarca. Primer s’haurà de preveure bé tots els
detalls de qui pot ésser el contacte correcte i avaluar tots els aspectes a voler tractar amb
ell.
Activitat 2.1: Trobar un metge receptiu a les nostres premisses Període: durant el primer
trimestre 2015
Objectiu 3: Preparar un programa i un dossier informatiu per a possibles socis terapèutics en
funció de la patologia que tinguin. Ens em posat en contacte amb el CASG per tal que ens
posin en contacte amb altres associacions respecte aquest tema.
També tenim informes/fullets/recomanacions a disposició de tots els socis.
Tot i que actualment no tenim cap soci de caràcter terapèutic, ens interessa a tots els socis
moltíssim aquests temes.
Activitat 3.1: Parkinson. Període: Primer trimestre.
Activitat 3.2: Chron. Període: Segon trimestre.
Activitat 3.3: Fibromialgia, artritis i artrosis. Període: Tercer trimestre
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Activitat 3.4: Càncer Període: Quart trimestre

Cultius
Objectiu 1: Crear autocultiu de l’AECG
Activitat 1.1: Trobar local adequat per autocultiu compartit entre els socis. El primer pas es
trobar-lo, que consisteix en que tots estem al cas de coses que puguin sorgir i de les
gestions que fa el president a la recerca de tal contactant amb apis i propietaris varis. El
segon pas serà adequar el local. El tercer pas demanar als socis les varietats predilectes i
preparar la primera plantació en regim d’auditoria i de previsió de cultiu segons el socis
d’aquell moment. També preparar un grup de dos socis encarregats del cultiu, seran
juntament amb l’òrgan de govern, els que prendran les decisions finals respecte a la forma i
tipus de cultiu escollit; tant la modalitat de plantació, com els tipus, com tots els processos
que implica: la germinació, el creixement, la recollida i el secat. Període: a partir de 1 de
gener de 2015
Activitat 1.2: Fer peritar el cultiu, tot hi que hi ha reserves entre els socis de si s’ha de
mantenir en secret o fer-ho conèixer a terceres persones mentre encara no està regulat del
tot; ja s’anirà discutint i es prendrà la decisió en una assemblea en el seu moment.
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Període: Febrer-Març

Associació cannàbica catalana d’autoconsum i ajuda terapèutica

Objectius generals que us marqueu pel 2015:


Mantener la actividad de la sede



Colaborar con la federación

Representació
Objectiu 1:Representacion en la federacion
Activitat 1.1. Responsable del grupo de territorio
Resum: Divulgar el proyecto de la federacion Període: Todo el año
Activitat 1.2. Reuniones comision tecnica
Resum: Asistir y colaborar en las reuniones de la comision técnica Període: cada lunes de
2015
Objectiu 2:Relacion con otras asociaciones federadas
Activitat 2.1. Reuniones y asesoramiento
Resum: Asesorar y compartir conocimientos con otras asociaciones federadas Període:
permanente
Organització interna
Objectiu 1: Reuniones de la JD
Activitat 1.1: reuniones
Resum: la junta directiva se reune para organizarse Període: semanalmente
Finances
Objectiu 1: Llevar la contabilidad
Activitat 1.1: Pasar las cuentas
Resum: Se pasan las cuentas al libro de contabilidad Període: semanalmente
Comunicació
Objectiu 1: Divulgar el proyecto de la CatFAC y la FAC
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Resum: Compartir la noticies de las federaciones Període: Permanente

Activisme
Objectiu 1: Participar en los actos del movimiento cannábico y la federación
Resum: Colaborar y participar en los actos propuestos por el grupo de activismo de la
CatFAC Període: Cuando se celebren los actos
Terapèutic
Objectiu 1: Ayudar e informar a todos los socios terapéuticos
Activitat 1.1: Charlas personalizadas a los usuarios terapéuticos
Resum: Se les explica y se les facilita información para cada caso Període: permanente
Activitat 1.2: Charla terapéutica
Resum: Se realiza una charla sobre todo lo relacionado con el uso terapéutico Període: Sin
determinar
Cultius
Objectiu 1: Mejorar el cultivo
Activitat 1.1: Informarse y aplicar métodos más ecológicos
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Resum: Mejorar el cultivo para que sea lo más beneficioso para la salud de nuestros socios
Període: permanente

Associació Cannàbica d’Autoconsum Pachamama

Objectius generals que us marqueu pel 2015:


Millorar la gestió interna de l’Associació.



Enfortiment de les vies de comunicació, (internes i externes)



Potenciar el funcionament i la simbiosis entre les comissions de
l’Associació.



Adequar el local a les exigències que la Administració ens
demana.

Representació
Objectiu 1 : Fomentar les relacions amb l’Administració del Barri.
Activitat 1.1 Establiment de dues visites amb la presidenta del Consell Municipal de la Vila
de Gràcia, Isabel Ribas.
Resum: La regidora Isabel Ribas pertany al Grup d’IeV. Treballa en l’àmbit de Salut, i es la
Presidenta del Consell Municipal de la Vila de Gràcia, una de les seves responsabilitats es
fomentar les relacions de l'ajuntament amb la ciutadania i les entitats del districte i informar
als administrats de l'activitat municipal mitjançant els corresponents òrgans de participació.
L’hi plantejarem dos visites a l’any. La primera per presentar-li la nostre memòria i projecte
pel 2015, i la següent a finals d’any per fer un repàs de la situació de l’associació i
compliment del Projecte 2015. Període: Març 2015 i Desembre 2015
Activitat 1.2. Establiment de dues visites amb la gerent del districte de Gràcia, Montserrat
Filomeno.
Resum: La Sra. Filomeno s’encarrega de la gestió de tota la part mes tècnica i relativa a
llicencies del Ajuntament de la Vila de Gràcia. Ja ens hem reunit una vegada amb ella i
volem que hi hagi una continuïtat per tal de fer-la partícip de la situació que patim dia a dia
amb l’associació i saber si tenim problemes amb el veïnat o simplement demanar-li consell a
l’hora d’actuar en front als requeriments per a les llicencies de csc’s a Barcelona. Període:
Febrer 2015 i Novembre 2015
Activitat 1.3. Participació en els actes per entitats que es promoguin des de l’Ajuntament de
la Vila de Gràcia.
Resum: A l’Ajuntament de la Vila de Gràcia hi ha tres òrgans de participació ciutadana,
aquest any, el nostre objectiu es participar-hi al màxim en tots aquests espais:
El Consell Ciutadà del Districte és el màxim òrgan consultiu i de participació del districte. S'hi
integren representants de les entitats i associacions, de la resta de consells sectorials de
participació del Districte, i també ciutadans i ciutadanes a títol individual. Hi ha mecanismes
de incidència ciutadana que en cas de veureu necessari utilitzaríem.
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Es reuneix de forma bimensual.

L'audiència pública de l'estat del Districte té per finalitat potenciar la comunicació periòdica
entre el Consell del Districte i la ciutadania i de servir com a instància d'interrelació
permanent. S'ha de convocar cada dos mesos com a mínim. Està obert a tota la ciutadania i
s'hi pot tractar qualsevol tema, per a la qual cosa cal que les persones i les entitats ho
sol•licitin per escrit abans que comenci la sessió i que facin constar a la sol•licitud el nom de
la persona o entitat i el tema o contingut de la intervenció.
Període: Assabentar-nos de com participar, parlarem amb els nostres contactes del
ajuntament per que ens assessorin en com participar i amb el OAC de la Vila de Gràcia.
Les comissions de treball, els consells sectorials i els consells d'equipament són altres òrgans
de participació que tenen per finalitat realitzar estudis, activitats i seguiment d'aquestes en
àmbits de districte, barri, sector o equipament.
Període: Assabentar-nos de com adherir-nos a totes les comissions que veiem adients pel
nostre àmbit, parlarem amb els nostres contactes del ajuntament per que ens assessorin en
com participar.
Objectiu 2: Enfortir el teixit associatiu i les relacions personals amb els veïns i comerciants,
del districte de la Vila de Gràcia
Activitat 2.1. Adhesió a l’associació de Veïns i Comerciants del Carrer Diluvi
Resum: Al carrer Diluvi, (carrer perpendicular al de l’associació) s’està conformant una
associació de Barri, de veïns i comerciants. Des de l’associació col•laborem amb ells
activament i assistim a les assemblees, la nostre idea es adherir-nos quan abans millor per
tal de poder crear xarxa amb tots els actors humans del barri i donar recolzament sempre
que el necessitin. Període: Adhesió al gener i participació en tots els esdeveniments que
vagin sortint.
Activitat 2.2. Foment de les relacions personals amb els veïns de l’escala de l’Associació.
Resum: Degut a l’objecte de la nostre associació, creiem necessari, enfortir els vincles amb
tots els veïns i veïnes de l’escala, creiem que anar a parlar amb ells i elles ,explicar-los que
fem i oferir-les ajuda en qualsevol tasca que fomenti el bon-veïnatge serà molt positiu per
l’enfortiment de les nostres relacions. Període: Tot l’any.
Objectiu 3: Reforçament de les relacions amb entitats vinculades al Moviment Cannàbic.
Activitat 3.1. Treball i participació directe amb la CatFAC
Resum: A través de la delegada en representació de la associació a la Federació,
continuarem participant a la Comissió Tècnica, al grup de peritatge (si tingués una
continuïtat) ,participació a les comissions d’activisme, comunicació , terapèutic, territori i
peritatge i a les assemblees generals. Període: Calendari de treball establert per cada
comissió a la CatFAC.
Activitat 3.2. Treball i participació directe amb la FAC
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Resum: La CatFAC participa activament a la FAC, aquest any la AG es desenvoluparà al llarg
del Spannabis, a la qual assistirem com a associació Federada. A més a més, participarem i
col•laborarem en els debats que es creïn a través de les rets 2.0. Període: Març 2015 i al
llarg de l’any.

Activitat 3.3. Enfortiment de relacions amb altres associacions Cannàbiques del barri.
Resum: Fer una recerca i un mini cens de les associacions que hi ha al barri, i intentar anar a
visitar-los per que es federin. Si mes no a veure quin tipus de funcionament tenen. Període:
Tot l’any.
Activitat 3.4. Aproximació a les botigues de cultiu del Barri.
Resum: Degut a la gran floració de comerços d’aquest tipus al barri, veiem necessària la
sinergia entre ambdós, els “grow-shops” complementen la nostre acció i nosaltres aboquem i
apostem per l’auto cultiu, així donçs, nosaltres complementem la seva. Al llarg d’aquest any,
anirem a presentar-nos als grow-shops, per tal de aconseguir descomptes per els nostres
socis i sòcies. Període: Al llarg de l’any.
Objectiu 4: Consolidació del missatge i les línies de treball de l’associació.
Activitat 4.1. Creació d’un dossier de presentació de l’associació amb el nostre projecte 2015
i la memòria 2014 i un text introductori.
Resum: Un cop tinguem enllestits ambdós documents, els maquetarem junt amb un text
introductori, que elaborarem entre tota la Comissió Tècnica de l’Associació i consensuarem i
aprovarem en Assemblea extraordinària del març, per tal de poder començar a entrevistarnos i reunir-nos amb tots els agents abans esmenats. Període: Març 2015.
Activitat 4.2. Formacions als col•laboradors de Pachamama.
Resum: Tots els col•laboradors de Pachamama, apostem per un missatge cohesionat i
formació continua en referencia al moviment cannàbic. Representació coordinarà 5
formacions al any en referencia a temes relatius a l’associació. Ho farà cercant formacions
que vinguin de les diferents entitats de l’Ajuntament de Barcelona, CJB, CAB, i altres entitats
del 3er Sector social com ara Energy Control, Xarxa Perifèrics i altres. Període: Febrer, abril,
juny, setembre i novembre.
Activitat 4.3. Informes representació mensuals.
Resum: Des de la comissió de representació s’elaborarà un informe mensual en el que es
reflectirà tot el que s’hagi fet al llarg del mes, en relació a la comissió. Període: A la
Assemblea de CT de cada mes el dijous previ a la Assemblea Extraordinària mensual.
Organització interna
Objectiu 1: Esdevenir com a Associació Cannàbica un referent en quant al compliment del
CdBP.
A ACA Pachamama volem, dia a dia, millorar el nostre funcionament. Veiem que encara
tenim deficiències que s’han de millorar, i que poc a poc, polint-les i treballant-les, podem i
volem arribar a ser, un exemple a seguir en quant a funcionament, criteri i treball humà.
Activitat 1.1 Seguiment mensual del compliment del CdBP a l’associació.
Resum: creació d’un calendari anual on ens fiquem dates límits per adequar aquelles
mancances que encara no tinguem cobertes i que estiguin reflectides al CdBP. Període: Es
farà a la primera reunió de JD de cada mes.
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Resum: Crearem cada comissió la redacció dels protocols de tot el que es refereixi al
funcionament de l’associació, per tal d’assegurar la seva continuïtat i perdurabilitat en el
temps.
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Activitat 1.2. Creació del dossier de protocols de funcionament de l’Associació.

Període: Cada setmana s’elaboraran les fitxes de protocol individuals relatives a cada procés
que es dugui a terme a dins del funcionament de l’associació.
Activitat 1.3. Re-elaboració del Règim Intern de l’Associació.
Resum: S’obrirà un procés participatiu amb la finalitat de re-elaborar el Règim Intern de
l’associació, per tal de que reflecteixi el model a seguir i les normes i deures de l’associació,
dels nostres associats, de la CT, de les comissions, i que sigui un document sobre el qual
podem treballar a diari.
Període: S’aprovarà a finals d’any i es començarà treballar al Març.
Objectiu 2 Consolidació dels mecanismes de funcionament de l’associació.
Activitat 2.1. Recolzament al model de comissions.
Resum: Estem complimentant el model de comissió a l’associació, de tal forma que podem
repartir les tasques per àmbits. Hi ha un responsable per cada comissió i aquesta consta dels
seus voluntaris, la seva missió es complir el projecte i assegurar el bon funcionament del
grup.
La idea es poc a poc anar ensenyant als responsables de grup com funciona el model CatFAC
per tal de poder implementar-lo i que els traspassos de documentació i la feina sigui molt
mes senzilla i eficaç. Període: Quan una comissió tingui una necessitat, se la recolzarà.
Activitat 2.2. Assemblees extraordinàries mensuals amb “cata”.
Resum: Per tal de poder generar un espai on els associats puguin dir la seva i establerta on
poder donar informació mensual oberta en totes les direccions a l’associació, establirem un
calendari mensual de assemblees extraordinàries on es tractaran tots els temes relatius al
funcionament de l’associació i on els socis podran participar sempre que vulguin. El ultim
dilluns de cada mes serà el dia de l’A.E. Es convocarà amb dos setmanes d’antelació i es
passarà adjunt amb el email de convocatòria, la proposta d’ordre del dia, tots els assistents a
l’assemblea desprès tindran dret a “cata” a l’associació.
Període: 26/1 – 30/3 – 27/4 – 25/5 – 29/6 – 27/7 – 28/9 – 26/10 – 28/12
Activitat 2.3. Assemblees Generals semestrals.
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Resum: Per tal d’acatar el Reglament Intern de la CatFAC establirem dos dates d’assemblees
Generals, per tal de tancar els temes mes rellevants de l’associació, com ara pressupostos,
comptes, memòria, projecte i altres qüestions que es considerin de rellevant importància.
L’ordre del dia s’enviarà amb la convocatòria dues setmanes d’antelació i aquesta inclourà la
proposta d’ordre del dia. Període: 23/2 – 30/11

Activitat 2.4. Assemblees setmanals de la JD
Resum: La JD de Pachamama es seguirà reunint cada dilluns a la tarda per xerrar i coordinar
tot lo relatiu a la setmana i per portar un seguiment de tots els acords als que s’arribin en les
mateixes. La presa d’actes serà correlativa i es portarà un arxiu de les mateixes. Es rellegirà
cada setmana, l’acta de la sessió anterior. Període: Cada dilluns (excepte festius acordats)
Objectiu 3 Organització del Arxiu físic i digital de l’associació.
Activitat 3.1. Organització de tots els documents que hi ha al ordinador i crear un sistema
de nomenclatura d’arxiu estable.
Resum: Amb l’ajuda de la comissió de comunicació es farà un repàs dels continguts de
l’ordinador, es farà una posada al dia i es netejarà i re nombrarà tot, per tal de tenir un arxiu
actualitzat. S’utilitzarà el Google Drive com a sistema d’arxiu per a que tots els components
de l’associació puguin accedir a tota la documentació de l’associació. Període: Al llarg de
l’any es dedicarà 2 dies de cada mes a aquesta tasca.
Activitat 3.2. Revisió i organització de tot l’arxiu físic de Pachamama
Resum: Es revisaran tots els arxius físics, i es nomenclaturarem tots els arxius i per ordre de
data d’antiguitat endreçarem els arxius en caixes per tal de endreçar tot i posar tota la
documentació al dia. L’objectiu es salvaguardar tota la documentació física de l’associació.
Període: Es dedicarà 1 dia de cada setmana a aquesta tasca.
Activitat 3.3. Implementació de la LOPD
Resum: Organització de tots els arxius i salvaguarda dels mateixos amb les directrius que
estableix la LOPD. Implementació de tot el que reflecteix la Llei i adequació de tots els
mecanismes de l’associació a la mateixa. Període: Gener 2015.
Finances
Objectiu 1 Portar una comptabilitat acurada de l’associació.
Activitat 1.1. Posada al dia de tota la comptabilitat de l’associació i aprovació dels comptes
en Assemblea General.
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Resum: Gràcies a l’ajuda de dos sòcies s’implementaran mecanismes comptables, per tal
d’assegurar el bon funcionament i la transparència a l’associació. Es passaran tots els
comptes al llibre físic, i s’endreçaran per anys i afegiran a les memòries pertinents. Es
presentarà un informe mensual de compliment de pressupostos, a l’AE mensual. Període:
Gener – Febrer 2015

Activitat 1.2. Presentació dels pressupostos pel 2015.
Resum: Elaboració d’uns pressupostos realistes per el 2015, i establiment d’una comissió de
seguiment per els mateixos. Cada mes es revisarà que s’estiguin complint els mateixos i si
no el per que no, i veure si s’han d’aprovar ampliacions. Es presentarà un informe mensual
de compliment de pressupostos, a l’AE mensual. Període: Febrer 2015 – Presentació
pressupostos, informes mensuals.
Activitat 1.3. Adaptació al PGC.
Resum: La nova llei de fiscalitat pretén que totes les entitats incloses les sense lucre, estaran
obligades a presentar els seus comptes al impost de societats i hauran de portar la
comptabilitat sota el règim del PGC. El nostre propòsit es adequar-nos per ja tenir-ho fet.
Període: Final adequació Desembre 2015.
Comunicació
Objectiu 1 Recursos de comunicació
Activitat 1.1. Adquisició d’un hosting pel bon funcionament de l’associació.
Resum: Les activitats que s’estableixen des de comunicació per aquest 2015, necessitaran
de l’adquisició de material i recursos informàtics per a la seva correcta utilització, aquesta
acció serà coordinada entre el grup de comunicació conjuntament amb el grup de finances,
per a poder comprar o llogar les ferramentes necessàries per a la seva correcta
implementació
Recursos: Hosting Web.
Període: Febrer o quant abans millor.
Objectiu 2 Identitat Corporativa
Activitat 2.1. Creació de comptes d’emails per a totes les comissions.
Resum: Amb la intenció de crear una homogeneïtat a les adreces de contacte de Pachamama
i obtenir un millor flux de la informació, es crearan els correus necessaris per els diferents
grups de treball o integrants de l’associació. Cada coordinador de grup serà responsable de
la correcta utilització del mateix.
Amb això ens referim a que ja sabem que tenim emails però no son homogenis per variats
motius, un d’ells, es que apareix gmail a les adreces i això no hauria de ser així. La solució
ve amb l’objectiu nº1 plantejat en aquest mateix projecte. (aplicació del @pachamama).
La 2ª cosa que hauríem d’adequar son els noms dels correus, quan arribin des de activisme
surti ACTIVISME i no el nom personal del coordinador. Període: gener/febrer 2015
Activitat 2.2. Signatures corporatives.
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Resum: Creació de signatures de email per els integrants dels grups i correus de l’associació.
Aquestes signatures respectaran els colors i formats decidits per la comissió de Comunicació
i seran incorporats des de el moment de la seva creació als correus que es realitzin des de
els correus de Pachamama i quan es tingui l’objectiu 1 complert, ja que es necessari per
allotjar aquestes imatges si es treballa des de gmail. Període: Febrer, abans si l’objectiu 1 es
compleix.

Activitat 2.3. Fitxes Tallers
Resum: Creació d’una fitxa amb la imatge corporativa, per que els socis i sòcies que tinguin
alguna activitat per a realitzar a l’associació puguin comptar amb una eina de fàcil us i que
millorarà l’organització del grup d’activisme. Aquesta fitxa comptarà amb camps d’obligat
compliment en els que s’estipularà dia, hora, activitat, resum i materials necessaris per a la
seva realització. Aquestes fitxes son obligatòries en cas de necessitar material i cartells per
la correcta organització del grup d’activisme.
La fitxa ha d’arribar abans de 20 dies naturals al grup de comunicació, per a poder donar
temps a organitzar els grups necessaris per el taller i crear els cartells. Període: Gener.
Activitat 2.4. Cartells Tallers
Resum: Amb la finalitat de iniciar una imatge fàcilment reconeixible per els socis i sòcies de
Pachamama, es duran a terme l’edició dels cartells informatius de les activitats que es
realitzaran per les sòcies i socis. Aquesta activitat es durà conjuntament amb activisme que
tindrà que comunicar les activitats que es duran a terme amb un mínim de 20 dies
d’antelació. Esmenat al punt 2.3 Període: Segons vagin arribant les fitxes.
Objectiu 3 Informació sòcies i socis
Activitat 3.1. Fitxes varietats
Resum: La informació als socis i sòcies de Pachamama es un dels pilar principals del grup de
comunicació aquest any 2015, amb aquest objectiu iniciem la creació d’unes fitxes
informatives de les varietats que es troben en el nostre cultiu compartit. Aportant la
informació necessària per que els associats estiguin informats i siguin 100% conscients del
que consumeixen. En les esmenades fitxes es reflectirà, el nom de la varietat, el fenotip,
genotip, percentatges de CBD i THC i mitjà de cultiu. Amb aquestes fitxes es pretén realitzar
un consum mes responsable i adequat a les necessitats de cada sòcia i soci.
Aquestes fitxes seran de dos tipus les físiques, que seran unes plantilles plastificades a
l’abast dels usuaris i en format digital sempre i quan es compleixi el punt 3.2 Període: Febrer
– Març 2015
Activitat 3.2. Blog Privat Pachamama
Resum: Amb la finalitat de que els socis i sòcies de Pachamama comptin amb una eina àgil i
dinàmica de informació de les activitats, assemblees i accions que es duguin a terme des de
Pachamama, es proposa la creació d’un blog PRIVAT on s’estableixi tota la informació
necessària per a la participació activa dels associats. Aquest blog començaria amb una
aplicació mínima, encara que l’objectiu seria anar ampliant la informació.
Volem plantejar un concurs de dissenys per tal d’elaborar el esmenat blog i per tal de fer
partíceps a tots aquells i aquelles sòcies que ho vulguin. La duració del mateix seria de 3
mesos. Període: Començar al juny – juliol o finalitzar a setembre – novembre.
Activitat 3.3. Concurs Blog
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Es farà una convocatòria al març i es donarà tres mesos per presentar una proposta, en cas
de no presentar-se cap, comunicació faria una proposta i es presentaria en l’assemblea de
juliol. Període: De març a Juliol
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Resum: El concurs serà l’oportunitat als socis de poder participar en el disseny del blog.

Activisme
- Fomentar la integració i cohesió entre els socis amb la finalitat de promoure una xarxa
interna que cobreixi l´intercanvi de serveis mutus entre els socis
-L´adquisició d´una cultura cannàbica mitjançant tallers de formació que permeti al soci/a
obtenir les eines necessàries per aplicar la prevenció de riscos en el seu entorn.
- La utilització de l´espai de ACA Pachamama per fomentar la cultura mitjançant tallers
d´estimulació cognitiva i unes relacions personals basades en l´altruisme.
-Promoure una visió acord al concepte de salubritat física i mental de manera activa
mitjançant la combinació d´activitats esportives i l´adquisició de coneixements de medicina
natural.
-Fomentar les relacions exteriors amb entitats del tercer sector social.
Objectiu 1 La utilització de l´espai de ACA Pachamama per fomentar la cultura mitjançant
tallers d´estimulació cognitiva i unes relacions personals basades en l´altruisme.
Activitat 1.1. Taller d´estimulació cognitiva. Torneig d´escacs
Resum: Amb aquesta activitat es busca que el soci tingui Pachamama com una opció cultural
i lúdica a l´hora de gaudir del seu temps lliure.
El format del torneig, tothom tindrà que jugar amb tothom, fa que la seua durada sigui de 3
mesos i mig, es pot veure alterada en funció dels horaris/compromisos dels participants.
Cada participant jugarà una partida a la setmana, triant ells el dia que millor convingui
Les normes bàsiques de la partida com ara el temps d´espera entre tirada, es faran en base
a un acord previ entre els participants.
El material necessari seran dues taules d´escacs; ja disposem d´una per lo que nomes farà
falta una altre .El preu d´una taula es de 8€
Aquesta activitat es extensible als socis terapèutics. En tot cas la col•laboració de la comissió
terapèutica de ACA Pachamama seria imprescindible.
Període: Començarà segona setmana de gener, día 5, fins a l´última setmana d´abril, dia
30.
Activitat 1.2. Taller de guitarra: Aprenentatge i acompanyament
Resum: Amb aquesta proposta neix la possibilitat d´un intercanvi mutu de coneixements de
manera altruista per part del soci. Es genera un espai on les persones interessades poden
aprendre les lliçons bàsiques de guitarra per part del soci que prepara les classes.
Es tracta de dues vesprades al mes, en les que el soci/a que tingui un instrument, qualsevol
adaptable a un espai com Pachamama i les seves limitacions, pot portar-lo i ajuntar-se amb
i els demés per fer o aprendre música.
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En lo referent al material, disposem d´un amplificador de guitarra de manera temporal, es a
dir, tenim tot el necessari.
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Les finalitats d´aquesta activitat es la utilització de l´espai de ACA Pachamama per fomentar
la cultura mitjançant la música i unes relacions personals basades en l´altruisme.

L´horari de finalització dels tallers no superarà les 9:00 de la vesprada i el volum de la
música no deu causar molèstia a la resta de persones presents. Període: El començament del
taller serà el 19 de Gener, la segona sessió el 2 de febrer i així consecutivament, la duració
de les classes serà d´una hora i mitja
Objectiu 2 L´adquisició d´una cultura cannàbica mitjançant tallers de formació que permeti
al soci/a obtenir les eines necessàries per aplicar la prevenció de riscos en el seu entorn.
Activitat 2.1. Taller d’extraccions
Resum: Fer coneixedors als socis i sòcies d’aquesta nova extracció de resina de Hash i
conscienciar sobre les possibles intoxicacions i metodologia d’extracció per minimitzar els
danys associats al seu consum i elaboració.
Un nou esglaó està arribant als consumidors, es anomenat Butane Hash Oil (BHO) amb
aquest mètode d’extracció de Cannabinoids tindrem entre les nostres mans un concentrat
amb els mes alts continguts de THC que poden variar entre un 40% i un 90% sens dubte un
dels Hash mes potents .
Material necessari per l’activitat: Pantalla per projectar, P. Point explicatiu. La resta de
materials els aportarà el ponent del taller. Període: Març
Objectiu 3 Fomentar la integració i cohesió entre els socis amb la finalitat de promoure una
xarxa interna que cobreixi l´intercanvi de serveis mutus entre els socis
Activitat 3.1. Rutes culturals i/o esportives per la ciutat: Sortides a museus, visualització
de projeccions, senderisme
Resum: Aquesta activitat aporta al soci la possibilitat de conèixer la ciutat a partir de
esdeveniments culturals i gratuïts o en el seu defecte a un preu accessible.
La finalitat d´aquesta activitat es fomentar la relació entre els socis en un escenari diferent
al local de Pachamama, aprofitant els esdeveniments culturals que es produeixen a la ciutat.
Un altre punt d´aquesta activitat son les sortides a la muntanya per fer senderisme; degut al
notable coneixement de la zona per part del soci, es proposen rutes de senderisme amb la
possibilitat de aprofitar el dia fent un sopar en qualsevol lloc públic.
Amb aquest punt es reforça un estil de vida saludable que concorda amb l´objectiu de la
prevenció de riscos. Per tant, dins d’aquesta activitat s’inclouen els socis terapèutics, ja que
són els primers que precisen aquesta reducció de riscos vinculada a la Salut i el benestar de
la persona.
El material necessari seran les targes de transport públic que necessitem per anar i tornar de
l´activitat.
ACA Pachamama es farà càrrec del transport de les persones que s´hagin apuntat amb
antelació a les sortides.
Les sortides sempre començaran en el local de ACA Pachamama.
Llistat de museus per les sortides de ACA Pachamama:

Museu Marítim de Barcelona Avda. de les Drassanes, s/n 08001, Barcelona.
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Museu Picasso Montcada, 15-23 Barcelona.
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Museu d'Història de Barcelona (MUHBA) Plaça del Rei, s/n Barcelona.

La Virreina - Centre de la imatge La Rambla, 99 Barcelona.
Disseny Hub Barcelona Pl. de les Glòries Catalanes , 37-38 08018 Barcelona
Museu de Ceràmica Palau Reial de Pedralbes Av. Diagonal, 686 Barcelona
(El

diumenge esta obert fins les 18h )

Museu de la Música L'Auditori c/ Padilla, 155 Barcelona
Museu de Ciències Naturals de Barcelona Pg. Picasso, s/n Barcelona
Jardí Botànic Dr. Font i Quer, 2 Montjuïc, Barcelona
(El diumenge esta obert fins les 19h)
Museu Frederic Mare Pl. Sant Iu, 5-6 Barcelona
Museu-Monestir de Pedralbes Baixada del Monestir, 9 Barcelona
Hemp museum -C/Ample 35, Barcelona
Període: La primera sortida als museus esta programada per al diumenge 1 de febrer al
Museu Picasso. Tots els museus anomenats abans, tenen un horari gratuït de 15:00 a
20:00h.
La primera sortida de senderisme serà el diumenge 22 de febrer per Montjuic al parc dels
cactus i el Tibidabo.
Objectiu 4-Promoure una visió acord al concepte de salubritat física i mental de manera
activa mitjançant la combinació d´activitats esportives i l´adquisició de coneixements de
medicina natural:
Activitat 4.1. Difusió
diverses patologies.

dels diferents remeis naturistes al

servei de la

curació de molt

Resum: En aquest taller s’impartiran els coneixements necessaris per poder tractar amb total
eficàcia diverses patologies (grips, refredats, cistitis etc.) de manera naturista.
Amb aquesta finalitat es farà una introducció al món de la fitoterapia, de les sals de schüssler
i dels olis essencials

Capítol 1 Introducció a la Fitoteràpia, les Sals de Schüssler i els Olis Essencials.

–

Capítol 2 Patologies Sistema Respiratori

–

Capítol 3 Patologies Sistema Gastrointestinal

–

Capítol 4 Patologies Sistema Urinari

–

Capítol 5 Patologies Sistema Cardiovascular

–

Capítol 6 Plantes Immune estimuladores

Període: Per definir.
Activitat 4.2. Calendari de partits de futbol 7
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El taller es divideix en 6 capítols:

Resum: Aprofitant el torneig de futbol 7 de la CatFAC del passat mes de Juliol es crea una
xarxa de contactes amb les diferents associacions participants amb la finalitat de establir un
calendari de partits per a l´hivern. Actualment coneixem 2 camps de futbol 7 que tenen preu
de 70€/h, un està en LA PAU( metro ) i l´altre en MUNDET ( metro ).
Des de ACA Pachamama es fomenta una visió mixta de l´esport, en aquest cas amb la
consecució d´un equip mixt de futbol. Període: El 22 de gener ACA Pachamama y 420 (
Vilanova ) jugaran un partit de futbol 7 al camp de Mundet a les 18:00 pm.
Terapèutic
Objectiu 1 donar a conéixer el servei terapèutic de les associacions als C.A.P's dels barris i
associacions de malalties susceptibles de tractar amb cànnabis.
Activitat 1.1. Reunions C.A.P’s
Resum: Amb aquesta finalitat es planificaran reunions/entrevistes amb els responsables del
C.A.P’s i de les associacions de malalties afins amb el tractament del cànnabis. Al calendari
estan organitzats per data.
Llistat de CAP’s
cap pare claret
cap vallcarca
cap gotic
cap barceloneta
cap casc antic
cap drassanes
cap consell de cent
cap passeig sant joan
cap roger de flor
Activitat 1.2. confecció d’un flyer informatiu
Resum: Requereix confeccionar un flyer informatiu a càrrec de la comissió de comunicació d’
ACA Pachamama dels diversos aspectes a tenir en compte:
a) Quins P.A. actuen en cada Patologia i quins símptomes la milloren
b) Descripció de les diverses formes d'administració:
Olis, Tintures, Extractes
Flors: Infusions, Fumades: Vaporitzadors, Porros, Inhaladors
c) Efectes Secundaris
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És essencial el treball inter associatiu en el fet de col•laborar en la configuració d’aquest
flyer. Ens posarem en contacte amb la CatFAC per informar i convidar a qui vulgui participar.
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d) Contraindicacions

Objectiu 2 donar a conéixer el servei terapèutic d’aca pachamama i de les altres associacions
a les diverses associacions de malalties susceptibles de ser tractades amb els p.a. del
cannàbis
Activitat 2.1. En aquesta finalitat es concertaran entrevistes amb els responsables de les
diferents associacions.
Llistat d’associacions:
Associació dret a morir dignament Catalunya
As. Espanyola contra el càncer
Gais positius Barcelona
Grup Agata Ass. Cat. Dones afectades càncer de mama
Activitat 2.2. Confecció un flyer informatiu
Resum: Requereix confeccionar un flyer informatiu a càrrec de la comissió de comunicació d’
ACA Pachamama dels diversos aspectes a tenir en compte:
a) Quins P.A. actuen en cada Patologia i quins símptomes la milloren
b) Descripció de les diverses formes d'administració:
Olis, Tintures, Extractes
Flors: Infusions, Fumades: Vaporitzadors, Porros, Inhaladors
c) Efectes Secundaris
d) Contraindicacions
El treball Inter associatiu en el fet de col•laborar en la configuració d’aquest flyer és
essencial. Ens posarem en contacte amb la CatFAC per informar i convidar a qui vulgui
participar.

Objectiu 3 Foment del treball Inter associatiu entre els responsables dels Grups Terapèutics
de cada associació federada i els terapeutes que formen els respectius equips. L’objectiu és
cohesionar les dues comissions creades aquest 2014 per a treballar de la mà, saber-ne de
l’actualitat cannàbica que ens afecta i com podem optimitzar aquell catàleg per a poder
assolir l’activitat entre terapeutes des d’un model Inter associatiu i activament col•laborador.
Foment i consolidació d’un parell d’activitats formatives/jornades/trobades (anuals) relatives
al món cannàbic medicinal adreçades als responsables dels Grups terapèutics i integrants així
com als terapeutes que tenim al catàleg de la Comissió Terapèutica de CatFac de RR i SiB
(Reducció de riscos i Salut i Benestar).

Activitat 3.2. Taller Farmaciola Naturista
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Resum: Dedicar una de les dues jornades en fer un dels tallers que hi consta al catàleg,
aquest seria el “dia dels terapeutes”; on ens mostren els seus serveis des d’una perspectiva
més pràctica per així gaudir i consolidar la circulació dels terapeutes per les màximes
associacions possibles. Incloc psicòlegs, preventolegs, treballadors socials i tota entitat
vinculada al tercer sector social i amb Salut, prevenció i Benestar.
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Activitat 3.1. Execució de un dels tallers, del catàleg de tallers.

Resum: Aquest taller té com a objectiu la difusió dels diferents remeis naturistes al servei de
la curació de diverses patologies.
Durant el taller s’impartiran els coneixements necessaris per poder tractar amb total eficàcia
diverses patologies (grips, refredats, cistitis etc.) de manera totalment naturista.
Activitat 3.3. Taller De Dietètica I Nutrició
Resum: Aquest taller està dedicat a instruir com alimentar-nos aprofitant els Principis actius
dels aliments.
Amb aquesta finalitat es proporcionarà informació sobre la planificació de menjars saludables
i confeccionarem diversos menús, i aprendrem les quantitats correctes d'ingesta diària d'
hidrats de carboni, fibra i proteïnes.
Activitat 3.4. Xerrada Informativa: Flors De Bach
Resum: Què són?, quan cal prendre-les?, com ens poden ajudar? A càrrec d’una de les
sòcies de Pachamama, gaudirem de la possibilitat d’accedir a una tècnica naturista.
Objectiu 4 Ampliació de la informació terapèutica als socis i sòcies de PACHAMAMA.
Activitat 4.1. Actualització de les notícies
Resum: Dedicar l’altra jornada formativa a l’actualització de les notícies que hagin fet més
impacte per a comentar-les i fer reflexió. Lo ideal seria que ens reuníssim cap a finals d’any
per a poder fer un recull anual per a començar a disposar d’una hemeroteca per el 2015 la
qual podem anar configurant i enriquint durant l’any. Aquesta jornada es realitzarà en el
segon semestre de l’any, per a poder fer una bona recaptació així com un anàlisi més
exhaustiu. La intenció d’aquesta jornada és poder aprofundir més enllà de les 4 notícies
establertes a comentar en les assemblees del Grup Terapèutic de la CatFac. Jornada inscrita
en el calendari.
Cultius
Objectiu 1 Formalitzar les eines per a assegurar el bon funcionament del Grup i per garantir
la transparència, la seguretat dels usuaris i col•laboradors.
Activitat 1.1. Peritatge
Resum: Un any més, realitzarem el peritatge de tots els nostres cultius, creiem que és una
eina de màxima transparència tant per els socis com per a l’administració. Període: Gener Febrer
Activitat 1.2. Anàlisi
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Resum: Per tal de donar les màximes garanties de qualitat i bon fer als socis, es realitzaran
un mínim de 4 analítiques anuals, de diferents lots. On analitzarem pesticides, metalls
pesants, fongs, THC/CBD Període: Al llarg de tot l’any

Objectiu 2 Protocol•litzar el Grup de cultius.
Activitat 2.1. Protocol•litzar encara mes el sistema de transport.
Resum: El transport és un punt molt delicat donada la inseguretat jurídica en la que ens
trobem. A més,
les persones que fan els transports exigeixen seguretat i serietat.
Realitzarem un protocol de transport encara més ajustat del que fins al moment hem estat
utilitzant per tal de millorar-ne les condicions així com l’eficàcia. Període: Març.
Activitat 2.2. Elaboració del protocol de prevenció/actuació de riscos en els cultius.
Resum:
-

Protocol davant de persones alienes al cultiu, robatoris o altres.

-

Protocol davant d’afectacions fitosanitàries.

Període: Maig- Juny
Objectiu 3: Millora del funcionament del Grup de Cultius - Professionalització
Activitat 3.1. Formar una persona per que s’uneixi al grup.
Resum: Per tal de millorar la comunicació entre cultius i la seu social es formarà una persona
perquè pugui realitzar totes les tasques derivades del propi local i atenció al soci. Període:
Maig
Activitat 3.2. Obrir línia de producció interior
Període: Per tal d’assegurar l’abastiment necessari i no haber de fer una gran producció
anual centralitzada, es realitzaran petits cultius de interior Resum: Gener
Activitat 3.3. Diversificar emplaçaments i responsabilitats
Resum: Per motius de seguretat necessitem dividir les zones de cultiu en diversos
emplaçaments. És per això que buscarem de noves localitzacions de cultiu. D’aquesta
manera evitem focalitzar la totalitat de la producció en un únic punt amb lo qual aconseguim
a més de diversificar-ne els cultius alleugerar la responsabilitat al principal soci cultivador.
Període: Abril – Maig
Activitat 3.4. Establir punts de contacte amb empreses del sector i entitats
Resum: Per tal de tenir els millors productes i serveis s’establiran contactes amb les
empreses del sector. Període: Tot l’any
Objectiu 4: Donar als socis i sòcies a través de productes de la terra una cultura ecològica.
Resum: Facilitar l’accés a productes agroecològics del camp, a tots els socis i sòcies. Ja fa
temps que alguns socis de manera irregular i puntual ens ofereixen els seus productes
agroecològics ( Herbes remeieres i derivats, verdura, ous i pollastres...)
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Doncs fixarem un sistema per tal de que la oferta pugui ser més continua. Data: A partir de
Març.

Associacio Cannabica Nou9vilannabis

Objectius generals que us marqueu pel 2015:


Canviar la seu social.



Delegar responsables per les diferents comissions de CatFAC.

Representació
objectiu 1 Canvi de seu social
Activitat 1
Resum: La actual seu de l’associacio no te la capacitat d’acollir a tots el associat. Es buscara
un local on podem realitzar la nostre activitat, el qual te que ser gran, sense veins, amb
ampli aparcament, i que no estigui aprop de escoles ni centres medics.
Aquet local necesitara mes treballador per tindre un funcionament opitim.
Període: en el trancus del 2015
objectiu 2 delegar responsables per les diferents comissins de catfac
Activitat 2
Resum: El creixement de l’associacio a forçat a escollir delegats per representarnos en les
diferent comisions de CATFAC.
Període: gener 2015
Organització interna
objectiu 1 Assembles generals i juntes directives
Activitat 1.1 assembles generals
Resum: volem realitzar com a minim 2 assembles general una a comensamet d’any i una
altre a la finalitzacio del mateix. En el cas que es necessites, es realitzarien les que facin falta
per acordar tot, aquesta seria de caire extraordinari
Període: 2015

Període:2015
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Resum: Realitzarem juntes diariament, per un bon funcionament de la entitat.
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Activitat 1.2. junta directiva

Activisme
objectiu 1 activitats 2015
Activitat 1.1. san canut
Resum: Participar a la manifestacio de san canut.
Període: gener
Activitat 1.2. concurs fotografia
Resum: tots els participats podran presentar una fotografia relacionada amb la planta de
cannabis, aques saprofitaran per decorar l’associacio
Període: octubre
Activitat 1.3 campionat Cars
Resum: s’organitzarà una sortida al carting de castell oli.
Període: abril
Activitat 1.4. Hemp Musseum
Resum: anirem d’escursio al hemp musseum de barcelona.
Període: juny
Activitat 1.5. Sopa germanor
Resum: preparar un sopar un tots el socis puguin participar, aquet ayudara a millorar la
coesio del grup
Període: juliol
Terapèutic
OBJECTIU 1 xarrada
Activitat 1.1. Xarrada terapeutic
Resum: intentarem contactar amb algun expert, per que realitzi una charrada al socis.
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Període: juny o juliol

Acció Cannàbica (Associació d'usuaris de cànnabis d'Igualada)

Objectius generals que us marqueu pel 2015:





Normalitzar el cànnabis per ús terapèutic i
recreatiu a nivell local.
Garantir una alternativa al mercat il.legal.
Fomentar el treball en xarxa a nivell local de
l'associacionisme i l'autogestió.
Fomentar la implicació i participació dels socis a
l'associació.

Organització interna
objectiu 1: Aprovar un nou document de Règim Intern.
Activitat 1.1. Dinàmica de reunions de la CT + presentació de la proposta AGO.
Resum: La CT es reunirà setmanalment per consensuar una proposta del document.
Període: 01/02/15 fins al 10/03/15
objectiu 2. Coordinació de l'associació
Activitat 2.1. Reunió mensual + Informes dels grups + seguiment d' acords.
Resum: Es realitzarà una reunió de la CT , on es presentaran els informes de cada comissió i
es farà un seguiment dels acords establerts.
Període: Primer dimarts de cada mes
Activitat 2.2. Reunió de treball de la CT
Resum: Cada setmana es programa una reunió on es treballarà en funció de les necessitats
de la nostra associació o d'alguna comissió en concret.
Període: Una vegada a la setmana
Activitat 2.3. Convocar les assemblees que aquesta cregui necessàries.
Resum: La CT té delegades les funcions de la junta directiva, per tant el deure de convocar
les assemblees que aquesta cregui necessàries.
Període: AGO: Finals de març/ AGE: Quan sigui necessària.

Activitat 1.1. Sessió de treball
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objectiu 1. Portar al dia el llibre de comptes i les previsions d'ingressos i despeses
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Finances

Resum: S'extreuran les dades del programa de gestió, es contrastaran i es volcaran al llibre
de comptes.
Període: Un dia a la setmana.
Activitat 1.2. Sessió de treball
Resum: Realització d'un informe de la previsió d' ingressos i despeses.
Període: Un dia a la setmana.
objectiu 2. Elaboració del pressupost anual 2015-2016 per aprovació a la AGO.
Activitat 2.1. Dinàmica de reunions entre el grup de finances i la CT.
Resum: S'elaborarà el pressupost tenint en compte de fer una millora en els pressupostos
de cada comissió.
Període: Un dia a la setmana.

Disseny
objectiu 1. Millorar la imatge gràfica de l'associació
Activitat 1.1. Carnet de Soci 2015
Resum: Re-dissenyar el carnet d’Acció Cannàbica establint una diferència entre el soci lúdic i
el soci terapèutic i imprimir-lo a mesura que els socis vagin pagant la quota anual.
Període: Carnet definitiu (Gener) – Impressió dels carnets (al llarg del 2015)
Activitat 1.2. Extractes en oli i alcohol
Resum: Dissenyar les etiquetes dels extractes d’oli i alcohol i imprimir-les cada cop que es
produeixin nous extractes.
Període: Disseny i impresió (Febrer)
Activitat 1.3. Butlletí Mensual
Resum: Com ja es porta fent des de mitjans del 2014, Acció Cannàbica ofereix un butlletí
mensual sobre les notícies de l’entorn del cànnabis i de representació de l’associació, les
activitats mensuals que es duen a terme a la seu social, les impressions de la comissió
tècnica i el calendari mensual. Aquest grup s'encarrega del del disseny i el muntatge
d'aquest.
Període: Mensual
Activitat 1.4. Xarxes Socials
Resum: Disseny i posterior renovació de la imatge de l'associació a les xarxes socials.
Període: 2015
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Resum: Imprimir una tirada de tota la papereria d’Acció Cannàbica, tan les noves sol·licituds
d’entrada a l’associació, com les targetes de representació; ja dissenyades el 2014.
Període: Impressió (Febrer)
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Activitat 1.5 . Papereria

Activitat 1.6. Vestuari
Resum: Plantejar l’estampació de samarretes amb el logotip d’Acció cannàbica i
opcionalment, un lema identificatiu, per els integrants de la comissió tècnica. També es farà
una proposta per realitzar venta de samarretes als socis.
Període: De Març a Maig.
Activitat 1.7. Pàgina Web
Resum: Re-Dissenyar i Programar la pàgina web d’Acció Cannàbica
Període: De Març a Desembre

Social
objectiu 1 Difondre el missatge d'acció cannàbica
Activitat 1.1. Ponència pública sobre el cànnabis i la nostra associació.
Resum: Organització d'una ponència sobre usos terapèutics del cànnabis, reducció de riscos i
regulació. A càrrec de Dr. Parés, Energy control, Dep. de Salut Aj. Igd i Acció Cannàbica.
Període: 2on trimestre.
Activitat 1.2. Mantenir les relacions i treballs ja començats al 2011 amb el Departament de
Salut de l'Ajuntament d'Igualada.
Resum: Preparar i presentar al departament de Salut la proposta de la ponència pública. La
proposta per establir un protocol més formal per la derivació dels casos de consums
problemàtics cap a l'area de prevenció del dep. La proposta per realitzar un programa de
formació per als professors, pares i mares dels instituts.
Període: Les reunions son en funció de la necessitat. La elaboració de les propostes
començarà treballar-se a principis de març i es presentaran a mitjans de maig.
Activitat 1.3. Ús de les xarxes socials
Resum: Aprofitar aquestes xarxes per difondre el nostre missatge al màxim nombre de
persones. Pàgina web, correu, twitter, facebook, watzapp.
Període: setmanalment
Activitat 1.4. Participar en els diferents esdeveniments del teixit associatiu local.
Resum: S'anirà participant en les activitats igualadines per tal de crear vincles i noves
relacions.
Període: tot l'any
objectiu 2: Participació en la CatFAC i la FAC
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Activitat 2.2. Participació en els actes de la federació.
Resum: Es participarà als actes que ogranitza la federació durant l'any 2015. Marxa mundial,
San Canut, etc.
Període: tot l'any
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Activitat 2.1. Participació en diferents grups de treball de la federació.
Resum: Es participarà activament als grups de representació, activisme, cultius, finances i
terapèutic
Període: tot l'any.

objectiu 3:
Activitat 3.1. Incentivar la participació dels socis.
Resum: Organitzar tallers, activitats i xerrades d'interès per al soci. Un cop al més dos
d'aquests tallers aniran destinats a cultiu i terapèutic respectivament.
Període: setmanalment.
Terapèutic
objectiu 1:Donar a conexier els usos terapèutics del cànnabis en l'ambit mèdic local i crear
vincles amb aquest.
Activitat 1.1. Oranitzar ponència al CAP-nord d'Igualada.
Resum: S'organitzarà una rèplica de l' anterior ponència al CAP impartida per el dr. Joan
Parés i Acció Cannàbica.
Període: Es comença a treballar al gener amb el Departament de Salut de l'Ajuntament.
S'espera realitzar la ponència al segon trimestre del 2015.
Activitat 1.2. Participació en la ponència pública que organitza el grup de social.
Resum: Organització d' una ponència sobre cànnabis a càrrec de Dr. Parés, Energy control i
Acció Cannàbica.
Període: Es comença a treballar al gener amb el Departament de Salut de l'Ajuntament.
S'espera realitzar la ponència al segon trimestre del 2015.
objectiu 2: Realitzar una bona gestió de l'arxiu i les dades dels usuaris terapèutics.
Activitat 2.1. Protocol protecció de dades.
Resum: El responsable del grup terapèutic vetllarà per el cumpliment del protocol terapèutic
de protecció de dades de la CatFAC.
Període: en tot moment.
objectiu 3: Enllaç entre els usuaris, l'associació i la federació.
Activitat 3.1. Adhesions al grup terapèutic.
Resum: Recepció i atenció de les sol.licituds rebudes d'usuaris terapèutics.
Període: Quan sigui necessari.
Activitat 3.2. Acompanyament a l'usuari del grup terapèutic.
Resum: Seguiment i acompanyament via telèfon, correu electrònic o presencialment dels
usuaris terapèutics associats.
Període: Durant tot l'any.
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Activitat 4.1. Participació a la Federació
Resum: El responsable del grup participarà al grup terapèutic de la CatFAC i les seves
activitats.
Període: Quan sigui necessari.
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objectiu 4: Treball en xarxa

Cultius
objectiu 1. Ampliació i millora del cultiu interior
Activitat 1.1. Treball a les instal•lacions
Resum: Muntatje de làmpades, millora del reg i acondicionament de les instal•lacions
Període: fins al 30 març.
Activitat 1.2. Procés concursal per a la incorporació d'un nou col.laborador.
Resum: Informar als socis i realitzar entrevistes.
Període: Fins al 28 febrer.
Activitat 1.3. Crear un protocol i un procés per la realització de noves extraccions.
Resum: acondicionar la zona per a la elaboració de BHO i extraccions amb aigua.
Període: fins al 30 maig.

objectiu 2. Remodelació del sistema informàtic de gestió del cultiu
Activitat 2.1. Realització del programa informàtic.
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Resum: Utilitzant zoho, crear un programa que realitzi automàticament el quadern de camp
amb les dades introduïdes diàriament.
Període: Fins al 30 abril.

Associació Vallesana d'Autoconsum Cannabic
Objectius generals que us marqueu pel 2015:



Objetivos.

3.1. Objetivos generales estatutarios.
3.2. Objetivos generales anuales.
3.3. Objetivos específicos.





Organización.



Proyectos 2015.



Presupuesto 2015.

Entidad responsable.

1. Objetivos.
3.1. Objetivos generales reflejados en los estatutos.
1.- Informar i promoure entre els socis, i a la societat en general, si així ho desitgen,
d’adoptar una alimentació sana, equilibrada i ecològica, com a primera mesura de prevenció
de malalties, així com per interessar-se per les teràpies naturals.
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3.- L'estudi sobre les plantes medicinals i en especial del cànnabis i les seves possibles
aplicacions culturals, científiques i terapèutiques. En especial de les seves possibles
aplicacions curatives, pal·liatives, científiques, incloent la creació d’espais per realitzar els
esmentats estudis i per a l’intercanvi d’experiències entre les associades, i sense que de cap
de les maneres es pretengui realitzar apologia o fomentar el seu ús, doncs es tracta
d’actuacions dins l’esfera de la llibertat d’informació i d’expressió i en relació a la llibertat
individual de les persones en relació a conductes que afecten única i exclusivament la seva
esfera íntima i personal. En cap cas es pretén portar a terme cap conducta de les tipificades
com a delicte en el Codi Penal.
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2.- Informar, investigar, aplicar, organitzar tot tipus d’activitats culturals, divulgatives,
preventives, etc. facilitant als socis i a la societat les informacions científiques, polítiques,
legals i socials, sempre amb informació objectiva i contrastada,
transmetent els
coneixements i avenços científics relatius a les teràpies naturals combinades amb les plantes
medicinals i d’ús alimentari; i especialment amb cànnabis i d’altres plantes que continguin
principis actius, per al tractament i/o prevenció o per a la curació de malalties comuns,
terminals, degeneratives i cròniques, o bé per paliar dolors greus o qualsevol tipus de
patiment que serveixi per millorar les condicions de vida i la qualitat de vida de les persones
adultes i responsables que així ho decideixin de forma individual, lliure i responsable.

4.- Evitar el perill per a la salut dels usuaris inherent al mercat il·legal de cànnabis,
mitjançant activitats encaminades a la prevenció de riscos associats a l'ús. Als usuaris
membres, siguin aquests lúdics o terapèutics, se'ls hi facilitarà l'accés al seu consum d'una
manera legal, controlada i responsable, amb caràcter personal i individualitzat. Als associats
se'ls aportarà informació del consum responsable del cànnabis, es posarà en valor la cultura
positiva, enriquidora i responsable d'aquesta substància. Es tractarà de prevenir i erradicar
els mals usos i aquells riscos que per a la salut pública pogués tenir el consum de cànnabis,
afavorint un espai de trobada amb l'objectiu de formar-se en les bones pràctiques i
experiències de consum.
5.- En aquest sentit es crearan espais privats per a persones fumadores d’ús i accés exclusiu
per a socis, locals degudament identificats amb una placa exterior indicant que l’accés es
troba restringit a persones sòcies i que aquestes han de ser majors de 21 anys,
consumidores de la planta cànnabis i que comparteixin els objectius establerts en aquests
estatuts, i comprometent-se formalment per escrit a respectar la legalitat vigent i els
compromisos adquirits al firmar el document de sol·licitud d’admissió de sòcia i el document
d’accés al club de fumadors que podrà ser el mateix document o bé ser per separat.
En aquests espais, degudament registrats, i amb l’obtenció de les pertinents llicències
municipals, es portarà a terme, adoptant les mesures de seguretat necessàries per
professionals qualificats en biologia i per expertes contractades, i amb total control i
transparència i plena col·laboració amb les Autoritats, el cultiu, distribució entre les socis, i
consum d’aquestes amb finalitat lúdica o medicinal, de plantes medicinals especialment
cànnabis i dels seus preparats o derivats, provinents dels cultius col·lectius de l’Associació.
Es durà a terme un cultiu compartit, sense ànim de lucre i en circuit tancat d'usuaris que
impedeixi l'accés a terceres persones, no sent objecte d'aquest cultiu la promoció, l'afavorir
ni el facilitar el consum il.legal de cànnabis. Aquest projecte estarà basat en el cultiu i ús
compartit, exclusiu i personalitzat dels associats de la substància cànnabis. Així l'associació
facilitarà el cultiu controlat, principalment mode interior, realitzant les altres tasques (secat i
curació) per al consum de la substància als associats en el domicili social de l'associació,
sempre de manera no indiscriminada, sinó personalitzada i atenent als preceptes legals i a la
jurisprudència existent fins a la data.
Els cultius col·lectius de l’Associació es trobaran degudament identificats amb cartells i seran
d’accés exclusiu als membres de la Junta Directiva i persones autoritzades expressament en
cada cas, i amb control d’accés i mesures de seguretat per evitar el coneixement i accés per
persones alienes al producte.
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Es crearan cultius ecològics i d’interior de plantes medicinals amb propietats nutritives,
regeneradores o protectores, amb finalitats científiques, així com per realitzar estudis
genètics, agronòmics i botànics, amb la finalitat de crear un banc de llavors de plantes
medicinals i esqueixos especialment de cànnabis, intentant arribar a desenvolupar aquelles
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Els cultius es crearan i dissenyaran en funció dels paràmetres marcats per un Informe
pericial de Previsió de cultius que haurà de realitzar-se per part de Llicenciats en Enginyeria
Agrícola o Biologia, i/o professionals qualificats, en què s’informarà de les necessitats
estructurals per a organitzar el cultiu necessari en funció de les necessitats del consum
responsable de les persones associades en cada moment. Els cultius col·lectius es crearan a
la prèvia necessitat, segons l’esmentat informe de previsió de cultiu i serà per subministrar
única i exclusivament el consum responsable de totes les sòcies inscrites en els cultius
col·lectius.
Es crearan espais amb cultius interiors amb tècniques de cultiu avançades, així com horts
ecològics degudament protegits, en els que es realitzarà, per part dels professionals, l’estudi
multidisciplinar sobre el cànnabis, i d’altres plantes amb propietats beneficioses per a la
salut, així com s’estudiaran les possibles aplicacions científiques i terapèutiques.

varietats genètiques que s’adaptin millor a les necessitats, gustos i preferències de les
associades, amb especial atenció cap a les usuàries medicinals.
Per integrar-se a l’associació cal presentar una sol·licitud per escrit SOL.LICTUD D’ADMISSIÓ
DE NOU SOCI, amb l’aval d’un membre, a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió
sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general
més immediata. En el supòsit de ser persones consumidores o usuàries de plantes naturals,
extractes de la mateixa o dels seus principis actius, es requerirà aportar proves que acreditin
ser consumidores de cànnabis o d’altres plantes amb propietats medicinals.
En el document de sol·licitud d’admissió de sòcia, la persona sol·licitant es compromet en
contracte privat a respectar la legalitat vigent, a realitzar un ús responsable dels serveis i
instal·lacions, i a dedicar part del cultiu col·lectiu única i exclusivament al seu consum
personal en l’àmbit privat i a respectar la legalitat vigent en cada moment, sent de la seva
obligació conèixer-la, i informant-se en l’esmentat document del contingut dels art.25 de la
L.O. 1/92 de Seguretat Ciutadana, art. 368 C.P., art. 19 L.O. 1/92 de Seguretat Ciutadana i
art. 18 C.E. i de la sanció d’expulsió de l’Associació en cas d’incomplir les obligacions a les
que es compromet en la sol·licitud d’ingrés de sòcia.
Es crearan espais privats com clubs de fumadors de tabac, i d’altres plantes, especialment
cànnabis i els seus derivats, així com d’altres plantes medicinals o aromàtiques, locals
degudament identificats amb una placa exterior, d’accés exclusiu a associats majors de 21
anys. A aquestes persones se’ls informarà periòdicament de les conseqüències negatives
associades al consum fumat de qualsevol matèria vegetal, dels greus perjudicis degut als
additius del tabac comercial, informant-los de
l’existència d’altres formes de consum com els mètodes de vaporització o en aquells en què
no existeix combustió. Especialment es farà menció en els usuaris medicinals en els que
s’informarà de les recomanacions dels professionals de la sanitat sobre la dosificació i les
formes eficients per evitar els efectes indesitjables. En aquests espais es respectarà la
normativa vigent en cada cas en relació a la normativa específica sobre el tabac i a cada una
de les plantes naturals.
6.- Promoure el debat social sobre la situació legal del cànnabis així com la del seus
consumidors. Promoure el debat sobre la necessitat d’una nova regulació legal del consum,
cultiu i comerç de les plantes medicinals entre persones adultes i lliures. En aquest sentit fer
valer i defensar els drets de què són titulars aquests i denunciar arbitrarietats que poguessin
cometre les Administracions, poders públics o qualsevol persona.
7.- Orientació jurídica als associats en relació al cànnabis, així com representació i defensa
dels associats davant la desinformació, els buits legislatius i polítiques criminalitzadores pel
que fa al consum d’algunes substàncies.
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9.- L'associació vol aconseguir una finalitat terapèutica important per a les persones malaltes
de càncer, escleròsis múltiple, glaucoma o qualsevol altra patologia de caràcter terminal; així
l'associació actuarà de plataforma informativa i facilitarà l'accés a la substància del cànnabis
a les persones que la requereixin per mitigar els seus mals. Les sòcies terapèutiques podran
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8.- En cap cas constitueix objecte i fi d'aquesta associació la promoció, l'afavorir ni facilitar el
consum il.legal de cànnabis o altra droga tòxica, estupefaent. Tampoc el fomentar ni difondre
cap tipus de substància. Tot el contrari, el model jurídic ha estat avalat per la Fiscalia i els
Tribunals en d’altres casos anteriors i en aquest sentit l’associació pretén ser un centre
impulsor d’accions encaminades a la reducció de riscos associats al consum de la planta
cànnabis i d’altres substàncies medicinals, i sempre amb el màxim respecte cap a la
legislació vigent i en col·laboració amb tot tipus d’ens siguin públics o privats.

rebre un tracte especial i individualitzat. Aquelles persones no consumidores que desitgin
consumir, que es trobin diagnosticades d’alguna patologia per la que s’hagi demostrat
l’eficàcia terapèutica del THC i altres substàncies naturals cannaibonids o d’altres plantes
naturals i plantes medicinals en combinació amb teràpies alternatives naturals, i que aportin
un certificat de no oposició mèdica al seu ús, tindran accés als serveis de l’associació.
10.- Col·laborar amb entitats de reducció de riscos i d’ajuda a persones amb risc d’exclusió
social o amb problemes d’addicció a substàncies naturals o sintètiques, des d’una perspectiva
multidisciplinar.
11.- En cap cas l'associació es crea amb ànim de lucre, ni amb la finalitat de promoure el
consum de cap substància. Totes les activitats respectaran escrupolosament la legalitat
vigent i es regirà pel principi de primar la funció social, amb total transparència i
col·laboració amb les administracions públiques.
12.- Desenvolupar el projecte d'associació d'ús compartit d'acord amb la jurisprudència
establerta pel Tribunal Suprem, per la que s'acull la impunitat del consum compartit per
persones que en siguin usuàries.

Pàgina

144

13.- La creació de vincles de col·laboració amb d’altres entitats i associacions, tant dins
l’àmbit nacional com internacional.

3.2. Objetivos generales para 2015
- Afianzar la estabilidad/independencia económica de la asociación.
- Devolver las deudas generadas hasta 2015.
- Afianzar la profesionalización de la asociación, permitiendo la autonomía de la misma.
- Continuar mejorando la sede social, y las actividades que en ella realizamos.
- En la medida de lo posible, hacer una fiesta conmemorativa del aniversario de la
asociación.
3.3. Objetivos específicos por áreas
Presidencia:
- Coordinar las diferentes áreas entre si.
- Representar los intereses de la asociación y los socios ante la administración y los medios
de comunicación.
Tesorería:
- Hacer cumplir y tener al día todos los pagos a realizar por cada uno de los socios.
- Realizar los estudios de viabilidad económicos que sean necesarios para los diferentes
proyectos que puedan surgir de las diferentes comisiones que componen la Asociación.
- Realizar el presupuesto anual.
Secretaría:
- Levantar, redactar y firmar las actas de Asamblea General y Junta directiva.
- Crear un calendario trimestral con las fechas de las reuniones de las comisiones.
- Redactar los escritos y permisos aprobados por la asamblea general.
- Actualizar las tareas pendientes de la asociación.
Representación:
- Asistir a las 10 asambleas de la CatFAC anuales, y a las asambleas de los grupos de
trabajo.
- Asistir a las asambleas del Moviment Cannabic Català, cuando el calendario lo permita.
- Organizar reuniones para dar a conocer la labor de AVAC a asociaciones de enfermos, para
los que el cannabis es una medicina según la IACM (International Asociation for
Cannabinoids as Medicin)
- Relacionarnos con otras asociaciones cannábicas, compartiendo experiencias.
- En caso necesario, organizar reuniones de contacto con los diferentes partidos políticos de
Barberá del Vallés, para dar a conocer a la asociación a aquellos grupos que no han formado
gobierno en la última legislatura.
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Comunicación:
- Realizar el contacto de la asociación con el socio.
- Permitir el acceso al socio de las actas, información y materiales de la asociación.
- Gestionar la presencia de la asociación en las redes sociales. Para difundir la actualidad de
la planta del cannabis.
- Reenviar el boletín CatFAC a los socios.
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Organización Interna:
- Convocar las 3/5 asambleas generales anuales (en función del día a día de la asociación)
- Convocar las reuniones de la comisión técnica. (Junta Directiva + Socios Colaboradores)
- Organizar a los socios colaboradores, dándoles la menor carga de trabajo posible.
- Organizar los archivos de la asociación, vía dropbox los archivos digitales.

Activismo:
- Coordinar la participación de los socios en las ferias, manifestaciones y actos revindicativos
del sector de cannábico.
- Organizar una charla anual del Dr. Parés, talleres de extracciones, materiales de reducción
de riesgos.
- Organizar las actividades lúdicas de la sede social, películas, eventos deportivos, etc.
Terapéutico:
- Encontrar un responsable para el grupo, a poder ser, del campo de la medicina o del
wellness.
- Organizar visitas de contacto con asociaciones de enfermos del Vallés, de las enfermedades
tratables según la IACM con cannabis.
- Programar las visitas de aquellas personas que lo soliciten con el Dr. Parés.
- Asisitir a las reuniones del grupo de trabajo del equipo terapéutico de la CatFAC.
4. Entidad responsable.
La entidad responsable del proyecto es la Associació Vallesana d'Autoconsum Cannabic,
AVAC, entidad sin ánimo de lucro inscrita en el Registro de Asociaciones de la “Generalitat de
Catalunya” con el número de inscripción 50061, con CIF: G-65838948, que está al día en sus
obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
AVAC se fundó como asociación el 31 de Mayo del 2012, está integrada por personas
usuarias responsables del cannabis, preocupadas por la defensa de sus derechos como
consumidoras de una sustancia que, debido a su situación legal, entraña riesgos higiénicosanitarios, sociales, jurídicos y económicos.
Los fines sociales que recogen sus estatutos son los reflejados en el apartado 'Objetivos
Generales'.
5. Organización.
A fecha 31 de diciembre de 2014, Oscar Ariño asume las responsabilidades de la presidencia,
conformando la Junta Directiva junto a Dionisio Reina Pérez asumiendo las responsabilidades
de la tesorería, Alejando Misas Mesas asumiendo las responsabilidades del secretariado.
Como la organización por comisiones del año 2014 no ha sido fructífera, puesto que la
participación del socio, salvo contadas excepciones, se limita por desgracia a acudir a las
asambleas y no quiere involucrarse en las diferentes comisiones que se puedan crear para la
gestión de la asociación y de sus actividades.
Proponemos que será la junta directiva en colaboración con los socios colaboradores que
disponga la asociación en cada momento, los encargados de las siguientes actividades o
tareas.

otras asociaciones.
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Junta directiva junto con socios colaboradores:
Gestionar la comunicación interna
Gestionar la comunicación externa
Coordinación de funcionamiento
Comunicación externa de la asociación con autoridades y
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Entenderemos los socios colaboradores aquellos que de manera altruista, dedican cierto
tiempo o esfuerzos en favor de la asociación, para consolidar el proyecto.

Desarrollar las actividades de auto-cultivo colectivo.
Dar los servicios a los socios en nuestro local social.
Gestionar acciones, actividades o campañas con otras asociaciones, específicamente las
federadas a la CatFAC
Coordinar la presencia de la asociación en actos y proyectos relacionados con el cannabis.
La Junta Directiva se reunirá junto a los socios colaboradores cada 15 dias en 2015,
redactando un acta de cada sesión.
Hasta la fecha las reuniones de Junta Directiva eran informales o mediante formas
telemáticas de comunicación, limitandose a las decisiones prácticas e/o inmediatas del día a
día de la asociación y a cumplir los mandatos establecidos en Asamblea General.
6. Proyectos 2015.
Proyecto Lobby Político:
Continuar colaborando activamente con la CATFAC con el objetivo de obtener una regulación
clara respecto la seguridad jurídica de los CSC, y de los usuarios de cannabis en general.
A nivel estatal también colaborar con la FAC para luchar contra la nueva ley de seguridad
ciudadana planteada por el Gobierno del PP.
A nivel local, establecer conversaciones con los partidos políticos de Barberá del Vallés, para
mostrar las demandas de los usuarios responsables de cannabis a la adminsitración local.
Proyecto Jardín:
Continuar produciendo cannabis para los asociados, en modelo de circulo cerrado y bajo
demanda. Asumiendo así la asociación toda la cadena de producción y distribución minorista,
evitando el mercado ilícito.
Como fracasamos en el alquiler de un local donde centralizar los cultivos, en 2015,
trataremos de peritar los microcultivos, así como intentar diversificar el mono-micro-cultivo
de 2014 en micro-cultivos para mitigar el fracaso puntual en algún ciclo de cultivo.
Proyecto Sede:
Acabar de adecuar la Sede social para el uso asociativo y realizar en ella los servicios
asociativos necesarios y los posibles talleres y otras actividades.
Proyecto Actividades sociales
Retransmisión de eventos deportivos, películas, series...
Talleres de reducción de riegos, de extracciones, formas alternativas y menos nocivas de
consumo.
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Proyecto Terapéutico
Continuar atendiendo mediante el servicio del Dr. Parès y a CatFAC, a aquellos pacientes que
llegan preguntando por el cannabis como medicamento. Esperamos programar 3 o 4 visitas
anuales para atender a 3 o 4 personas por visita.

Blow

Objectius generals que us marqueu pel 2015










Nombrar vocales
Adaptarnos al CBP de la CatFAC
Liquidar Deuda
Fomentar participación de los socios
Informar más a los socios
Seleccionar variedades ricas en CBD para socios
terapéuticos

Fomentar un consumo responsable
Reordenar el archivo interno de socios
Ser más transparentes

Representación
Para el próximo año Blow tiene la intención de obtener mas representación dentro la
Federación. Para ello intentaremos encontrar un vocal por cada grupo o dos grupos de
trabajo de la federación. El objetivo final es poder participar en todos los grupos de la
federación y fomentar la participación y información de los socios.
Selección de vocales
Para encontrar a los vocales buscaremos voluntarios. Y mediante una encuesta que
rellenarán
previamente,
donde
preguntaremos
inquietudes,
ideas,
propuestas,
predisposición… seleccionaremos a los socios que consideremos mas activos para estas.
La selección se intentara realizar durante el primer trimestre del año.
Reunión con vocales
Una vez seleccionados los vocales la idea es reunirse con ellos a final de mes, ponernos
todos al día de las decisiones tomadas mediante el acta del día, crear un dialogo constructivo
entre todos y generar propuestas de cara a la siguiente reunión de grupos de trabajo.
Contaremos con la presencia y opinión de todos los vocales descartados en el proceso de
selección si así lo desean y de cualquier socio que quiera involucrarse.
Prevemos vernos una vez a final de mes o a principio, antes de la asamblea general y
después de todos los grupos de trabajo.
Organización interna
Tener una organización solida dentro de la asociación, establecer protocolos de actuación y
gestionar todo lo mejor que podamos el día a día dentro de esta, para que sea un lugar
agradable, cómodo y donde se desarrollen actividades al gusto de todos los socios.
Reuniones semanales
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Las reuniones se producirán una vez por semana y estarán presentes la junta directiva,
todos los trabajadores y voluntarios.
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La junta directiva se reunirá con todo personal de la asociación, se les informara de la
actualidad cannàbica mediante el acta de las asambleas generales, se organizará el
calendario de actividades del mes, leeremos las propuestas de los socios y tomaremos
decisiones de funcionamiento interno.

Buzón de sugerencias
Crearemos un buzón de sugerencias para que todos los socios puedan hacer las suyas.
Abriremos el buzón en las reuniones semanales y las tendremos en cuenta a la hora de crear
el calendario de actividades mensual.
Finanzas
Incluir el libro de contabilidad y intentar liquidar una parte de la deuda del club.
Contabilidad
La junta directiva se reunirá una vez a la semana para revisar las cuentas de la asociación.
Repasaremos los movimientos bancarios, realizaremos las transferencias correspondientes y
haremos el cuadre semanal.
Desde el primer mes del año incluiremos un libro de contabilidad para ajustarnos al CBP.
Retorno de la deuda
Trimestralmente la junta directiva realizará un balance. Si este es positivo y la situación lo
permite, se usará para empezar a liquidar la deuda.
Terapéutico
Proporcionar variedades ricas en CBD para los socios terapéuticos y realizar fichas técnicas
de todas las variedades mediante análisis.
Selección variedades ricas en CBD
Compraremos semillas de variedades consideradas terapéuticas y seleccionaremos los
fenotipos que contengan el ratio THC-CBD más apropiado. La comparación la realizaremos
mediante una cromatografía de gases.
Esta actividad la realizaremos durante el año. Prevemos poder seleccionar una variedad
semestralmente.
Fichas Técnicas
Mediante un análisis de cromatografía de gases, analizaremos todas las variedades para
hacer fichas técnicas de estas y poder dar más información a los socios. La intención es
analizarlas todas al final de cada cosecha.
Comunicación
Para este año nos proponemos informar más a los socios en todos los aspectos. Para ello
realizaremos una jornada informativa sobre noticias del mundo cannábico y la federación,
una jornada informativa sobre los resultados de la cosecha y otra jornada de salud y
consumo responsable.
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Cuando los responsables de los grupos de trabajo de la CatFAC se reúnan con la junta
directiva, se coordinara la jornada informativa que se prevé realizar una vez al final de cada
mes. En esta se abordaran temas de actualidad relacionados con el mundo cannábico y se
informará a los socios de lo que sucede en la federación como por ejemplo marchas
Cannàbicas.
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Jornada Informativa

Jornada de cultivo
Al final de cada cosecha el responsable de cultivo realizara una jornada donde se informe de
los resultados de la cosecha, producción, variedades y fichas técnicas, problemas,
metodología y información gráfica…
Jornada de salud y prevención de riesgos
La junta directiva junto al responsable terapéutico coordinaran dos jornadas al año de
prevención de riesgos. Se realizarán proyectarán documentales sobre el cannábis como
medicina, se realizara una charla sobre prevención de riesgos por parte de un médico y se
repartirá información en formato físico.
Cultivo
Modificar el peritaje agrónomo y ajustarlo a la modificación del cultivo y incluir los libros de
previsión y resultados de cultivo.
Modificación peritaje
Cuando se acabe de modificar el cultivo, se encargara realizar una modificación de este al
perito agrónomo que lo realizo. Prevemos realizarlo durante el primer mes del año.
Libros de cultivo
Al principio de cada cosecha, el encargado de cultivo realizara una previsión de este y la
plasmara en el libro de cultivo. De la misma forma, al final de este, cuando se coseche se
rellenará otro libro con los resultados. Los dos libros servirán para hacer una mejor
previsión.
Archivo
La asociación ahora cuenta de alrededor de 2000 socios, un dato que no es real (según el
último recuento menos de 400 activos). Para cumplir el CBP incluiremos el libro de socios y
haremos un recuento con el objetivo de dejar el archivo al día.
Libro de socios
Durante el primer mes del año incluiremos todo el archivo en el libro de socios.
Actualización del archivo
Haremos un recuento de todos los socios que no han renovado desde hace un año. Mediante
mail los avisaremos. Todos los que no quieran renovar, no contesten o no se presenten los
daremos de baja.
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Empezaremos a principio de año y desde entonces seguiremos con la actividad diariamente.

Green House Club Manresa

Objectius generals que us marqueu pel 2015:





Reducció de riscos
Tallers
Cursos d'angles, castellà y català,
massatges, txi-kung, relaxació del cos y
la ment.

Representació
Activitat 1.1. Reducció de riscos
Resum: butlletins informatius sobre drogues bàsics de la generalitat de catalunya
Període: il•limitat
Activitat 1.2. Tallers
Resum: Tallers varis,manualitats,dibuix,pintura,....
Període: quan estiguin omplertes les clases
Activitat 1.3. Cursets
Resum: Cursos d'anglés,castellà y català
Període: quan estiguin omplertes les clases

Organització interna
Activitat 1.1. Les asamblees generals de Green House Club Manresa seran de 2 anuals com
a mínim durant 2015
Activitat 1.2. La Junta Directiva es decidirà cada 5 anys com marquen els estatuts.
Activitat 1.3. La feina de l'associació la faran socis amb contracte de voluntariat.
Activitat 1.4. El arxius de l'associació serán part de la feina de la Junta Directiva.
Finances
Activitat 1.1. La idea de l'associació es crear llocs de treball remunerats y donats dalta a la
seguretat social
Activitat 1.2. Els objectius son poder crear llocs de treball.
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Activitat 1.3. Les despeses de l'associació son els lloguers del local, llum, aigua,
escombreries, irpf, seguro de local, entre d'altres que poden anar sortin

Comunicació
Activitat 1.1. L'associació es comunicará amb el soci a traves d'asamblees generals
comunicades 15 díes avans.
Activitat 1.2. El soci te en tot moment acces a les comptes de l'associació
Activitat 1.3. GHC seguirà tenint pàgina web y facebook
Activitat 1.4. La nostre comunicació amb CatFac serà a traves de mail y de Asamblees
Activitat 1.5. Participem del Butlletí de noticies de CatFac
Activisme
Activitat 1.1. lluita per la regulació del cannabis y contra el mercat negre
Resum: Participem de tots tipus d'activitats relacionades amb el activisme
Període: quan hi ha moviment activista
Activitat 1.2 Participem de les fires, en les manifestacions relacionades amb el
cannabis,actes rivindicatius tant a nivell local com estatal.
Terapèutic
Activitat 1.1. Consultes amb metge per persones amb malalties
Resum: Visites a traves de CatFac amb el Dr.Joan Parés qui decidirà si pot ser tractat amb
cannabis
Període: visites concertades
Activitat 1.2. L' associació fara 2 xerrades de prevenció de riscos durant 2015 apart de
disposar dels butlletins informatius sobre drogues de la generalitat de catalunya.
Cultius
Activitat 1.1. L'associació disposarà del seu cultiu compartit entre els socis
Resum: cultiu compartit per a socis
Període: il•limitat
Activitat 1.2. Hi haurà un cultiu d'interior y unaltre d'exterior quan el clima o permeti.
Activitat 1.3. El cannabis serà sotmés a un control de qualitat y un anàlisis.
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Activitat 1.4. En cap moment el cannabis provindrà del mercat negre

Proposta de Sistema de quotes per al 2015
La quota es pagarà per trams, amb 4 trams diferents:


Fins a 100 socis/es degustadors/es: es pagarà 1.5€ per soci/a degustador/a.



De 101 a 250 socis/es degustadors/es: 300€ mensuals.



De 251 a 400 socis/es degustadors/es: 450€ mensuals.



Més de 400 socis/es degustadors/es: 600€ mensuals.
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Projecte Econòmic 2015
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Cronograma Grups
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