Nom del Grup: Extern
Responsable: Eric
Integrants: Eloi, Marc, Jaume, Jose, Ana.
Sistema d'organització interna per al 2016: reunions quinzenals

Objectiu General 1: Incidència Política i Social
Objectiu Específic 1.1: Incidència política i social a nivell estatal.
Acció: Col·laboració amb Regulació Responsable.
Resum: Es continuarà treballant activament a la campanya de Regulació
Responsable ja que aquest 2016 serà clau per incidir a les institucions a
través de la ILP estatal.
Acció: Col·laboració amb FAC
Resum: es Continuarà treballant amb la FAC, amb el mateix objectiu de fer
xarxa per sumar i aconseguir l'objectiu comú.
Quan es realitzarà? S’organitzarà una acte de presentació a les associacions
Que esperes de l'activitat? Aconseguir una campanya col·lectiva i forta per
tal de aconseguir una regulació Integral del Cànnabis sinó també aconseguir
generar la màxima incidència possible.
Requereix de pressupost. NO
Quant Tot el 2016.
Objectiu Específic 1.2: Incidència política i social a nivell català.
Accions :
1.

Seguir participant a la Rosa Verda.

Es seguirà participant en el tram final de la ILP Rosa Verda, un cop
presentada, es farà un seguiment de la ILP en els seus tràmits
parlamentaris, contactes amb els grups parlamentaris per defensar la ILP al
debat parlamentari.
Que esperes de l'activitat? Aprovar la ILP Rosa Verda sense modificacions.

2.
Relació amb nou govern de la generalitat i relació amb nous grups
polítics.
Es prepararan reunions amb els grups parlamentaris que s'han conformat,
caldria tenir material del “model CatFAC”.
Que esperes de l'activitat? Mantenir un contacte proper amb els grups
parlamentaris per poder fer una bona incidència política i defensar les
nostres posicions.
3.

Incidència en la definició Llei Catalana de Drogues.

Elaborarà una proposta de regulació específica per intentar incloure-la en la
propera Llei Catalana de Drogues.
Organitzar una taula de debat amb el tercer sector, actors polítics i socials,
per tal de debati i poder treure una proposta. L'objectiu de la taula serà
elaborar un document de consens que es pugui aportar a les institucions.
Que esperes de l'activitat? Aconseguir incidir en la Llei Catalana de Drogues
pot ser un pas gegant a l'hora d'aconseguir la descriminilització del nostre
espai.
Quan es realitzarà? Al voltant de Sant Jordi
Objectiu Específic 1.3: Incidència política i social nivell local
Accions
1.

Protocol d’incidència als Ajuntaments i la Societat civil.

Serià important per la CatFAC que poguéssim comptar amb un protocol
local, aquest protocol hauria de comptar amb: argumentari (inclòs
terapèutic), com interactuar amb les institucions locals ( demanar reunions,
fer instancies, gestió de crisis...), com interactuar amb la CatFAC en les
diferents situacions que es puguin donar. Aquest protocol hauria de comptar
amb uns suggeriments sobre com interactuar amb la societat civil local (
mov. Socials, associacions de veïns...)
Quan es realitzarà? Hauria de estar preparat al Febrer.
2.

Equip d'acompanyament local.

Serià important crear un equip de persones de Representació i Territori,
per poder fer un seguiment
local. S'hauria de crear un canal de
comunicació amb cada una de las associacions, per que això pugui
funcionar, seria essencial disposar d'un responsable de relació local a cada
organització
Quan es realitzarà? febrer

3.

Incidència Ajuntament de Barcelona.

Tenint en compte la importància de la ciutat de Barcelona, creiem que se li
ha de donar una especial rellevància, mes enllà del protocol local i l'equip
d'acompanyament local, creiem que s'hauria de crear una base de dades de
contactes de cadascun dels actors polítics que participen a l'Ajuntament.
A través de la incidència política donarem un impuls al debat entorn al
POUM.
Maig
Objectiu específic 1.4: Trencar endogàmia
Accions:
1.

Col·laborar amb actors externs del món cannàbic.

Continua activitat CJB i al CAB, es crearà un argumentari de como les
associacions cannàbica es una de las principals eines per lluita contra el
mercat il·lícit i de como el mercat il·lícit es una la crea que afecta sobre tot
els països en vies de desenvolupament. Establi contactes en ONG i
organitzacions relacionades ses difondre el missatge regulació
1.2 nous contactes
En aquest sentit, creiem necessari treballar també amb organitzacions com
la Unió de Pagesos, sindicats estudiantils, herboristeries, associacions de
Veïns, casals de gent gran, associacions de malalts, associacions culturals, i
ONG.
2.

Crear un projecte/activitat per poder oferir altres entitats.

Per tal d'iniciar una col·laboració amb altres sectors i altres organitzacions
creiem imprescindible comptar amb una proposta d'activitat que aquestes
organitzacions puguin fer.
Entenem que les activitats terapèutiques son les que més acollida poden
tenir, així que s'hauria de treballar una proposta d'activitat terapèutica que
es pugui fer tant a l'interior de les associacions com portar-la a fora.
Objectiu específic 1.5: Fer xarxa amb altres entitats terapèutiques i de
prevenció de riscos.
Activitat 1: Donar eines a les associacions perquè facin xarxa amb les
entitats de prevenció de riscos als seus municipis.
Crear una base de dades d’entitats dels municipis de les associacions
federades.

Objectiu Específic 1.6: Formacions per a professionals del Tercer Sector
Social.
Acció 1.6.1: Jornades de Formació per professionals.
Arrel de les demandes per part d’algunes entitats del Tercer Sector Social
de que els hi donem formacions sobre el funcionament intern de les
associacions i del que impliquen, hem pensat en desenvolupar un programa
de dos formacions anuals per professionals de la Reducció de Riscos i de
danys.
Que esperes de l'activitat Que les entitats puguin tenir una idea formulada i
concreta sobre els CSC’s.
Requereix de pressupost? Quant? Si, per materials i un esmorzar per cada
formació. Podríem fer un projecte específic i demanar per exemple
pressupost d’una entitat superior tipus ABD per finançar els materials i les
despeses i així tindríem l’aval d’una entitat de renom per impartir la
formació.
Resum: Les associacions federades tindran un paper predominant en
aquesta tasca, cada associació serà l’encarregada de recopilar les entitats
de prevenció de riscos del seu municipi i en cas de no tenir, del municipi
gran que tinguin a la vora. Per tal de teixir xarxa amb aquestes i poder
establir col·laboracions estratègiques per les regulacions municipals.
Data: maig
Activitat 2: Crear eines per facilitar aquesta tasca a les associacions:
protocols, plantilles, etc.
Resum: crear protocols i plantilles per facilitar aquesta tasca a les
associacions federades. Primer fer un recopilatori dels materials necessaris
per fer xarxa amb altres entitats així com les eines que necessitin les
associacions per fer-ho.
Data: juny - juliol
Activitat 3: Fer acompanyament personalitzat a les associacions.
Resum: Perquè cada associació pugui realitzar aquestes accions al seu
municipi es farà un seguiment personalitzat de les relacions, acompanyantlos a les reunions, aconsellant-los en matèria de prevenció, etc.
Data: anual
Activitat 1.5.2: Fer-nos conèixer entre les entitats de prevenció de riscos de
Catalunya.

Resum: Buscar o crear base de dades de les entitats catalanes dedicades a
la prevenció de riscos amb les que encara no col·laborem, així com les
entitats que tracten consums problemàtics, per poder derivar als usuaris
que ho necessitin.
Data: juny
Acció : Posar-nos en contacte amb les entitats des de la Federació.
Resum: Posar-nos en contacte amb les diferents entitats d’àmbit català que
es dediquen a la prevenció de riscos per veure si hi podem establir
col·laboracions amb les quals s’intensifiqui la visibilització de la CatFAC en
aquest àmbit.
Data: setembre
Activitat 1.5.3: Col·laborar amb projectes d’entitats externes (Energy
Control, Observatori Espanyol de Cànnabis Medicinal, ICEERS, Fundació
Salut i Comunitat, Ajuntaments, etc.).

Resum: Per reforçar el projecte de prevenció de riscos es farà xarxa amb
altres entitats externes al sector cannàbic però que estiguin relacionades
amb l’àmbit de la prevenció de riscos, com s’ha estat fent fins ara.
Col·laborant amb els projectes que ens proposin.
Data: anual.
Acció : Fer seguiment dels projectes de col·laboració amb entitats.
Resum: Fer el seguiment de les col·laboracions amb entitats externes en
matèria de prevenció de riscos i avaluar l’eficiència de la relació.
Data: anual.
Activitat 1.5.4: Posar-nos en contacte amb associacions de malalts.
Resum: Trobar o crear una base de dades amb totes les entitats de malalts
de Catalunya que siguin de patologies amb símptomes susceptibles de ser
pal·liats amb cànnabis, així com per millorar la seva qualitat de vida,
reconegudes per la IACM.
Data: maig
Acció : Crear materials per visitar les entitats.
Resum: Fer una recopilació de materials per anar a visitar a les entitats de
malalts per deixar-los alguna mena de suport físic, així com direccions web
per poder informar-se d’una forma fiable sobre les propietats de la planta
del cànnabis.

Data: juny
Acció :Crear Comissió de visita a les entitats.
Resum: Crear una Comissió de tres o quatre persones, assessorades pel
metge, que s’encarregui de fer la primera presa de contacte amb les
organitzacions de malalts. Aquesta comissió hauria de sortir de l’Assemblea
Terapèutica o de les persones voluntàries de les associacions federades.
Data: juliol
Acció: Fer visites a les entitats informant sobre els beneficis del cànnabis.
Resum: explicant-hi la tasca que duem a terme des de les associacions
cannàbiques en matèria terapèutica i si hi calgués poder oferir una visita del
doctor per concretar criteris tècnics de tipus mèdic.
Data: setembre

Objectiu específic 1.6: Capacitat de mobilització.
Accions:
1.

Moviment Cannàbic Català

La CatFAC ha de seguir participant, però creiem que per que aquest
moviment pugui funcionar, o que la participació de la CatFAC en el mateix
sigui efectiva, primer s'ha de treballar la cohesió interna i la capacitat de
mobilització interna de
Quan es realitzarà:
2.

Fomentar la participació

Per fomentar la participació interna de la CatFAC creiem que s'hauria
d'iniciar activitats Inter associacions, ja sigui de caràcter esportiu ( lliga de
futbol) o lúdic ( organitzar torneigs d’escacs, jocs de taula...). També es
important que la CatFAC pugui disposar d'un catàleg d'activitats per oferir a
les seves associacions. Aconseguir donar vida a les associacions mes enllà
del cànnabis assegurarà una gran mobilització.
Quan es realitzarà: Al llarg de 2016, el catàleg d'activitats tindria que estar
llest per Març.
3.

Escola de Formació Anual

Seguint el model de les organitzacions juvenils, organitzarem una Escola de
Formació Anual. Aquesta activitat serà una “acampada” de dos dies en un
lloc on puguem coneixents, treballar i gaudir conjuntament.

Durant aquets dos dies es realitzaran les següents activitats.
4 Activitats de Formació ( 1 Terapèutic, 1 Comunicació 1 Legal, 1 Consum)
•

Dinàmiques d'aprenentatge.

•

Diversió ( sopar i festa)

Quan es realitzarà?: Octubre
4.

Assemblees generals grups

Es promourà fer Assemblees generals dels grups CatFAC a les pròpies
associacions, a més de proporcionar un calendari periòdic d’assemblees a
cada associació i en las que la CatFAC tindrà un paper actiu i dinamitzador.

Objectiu General 2: Optimitzar Comunicació Externa
Objectiu Específic 2.1: Visibilitat el “model CatFAC”.
Accions:
1.

Publireportatge de la CatFAC

Es convidarà a diferents contactes periodístics a fer una visita a la CatFAC.
Explicarem com funciona, quin sistema de gestió utilitzen les seves
associacions, que es pot fer a les associacions, missatge, propostes de
regulació, etc.
Data: Abril.
2.

Jornades de Coneixement

Però visibilitat del model CatFAC no ens hem de quedar només amb la
premsa sinó que per millorar la comunicació, caldria organitzar també unes
jornades de portes obertes per al sector polític, el tercer sector, i tots els
actors que siguin susceptibles de pogué influir en la nostra activitat.
3.

Material propi

Per ta de fer una correcta incidència mediàtica es necessari de disposar de
materials propis, tals com banners e infografies on s'expliqués el model
associatiu CatFAC.
Data: Febrer
Que esperes de l'activitat ? L'objectiu és tenir més repercussió a l'hora que
controlem el missatge. La intenció es visibilitat el model associatiu defensat
per la CatFAC i la desestimació de les associacions i de les persones
usuàries.

Objectiu Específic 2.2: Intensifica Contacte amb Premsa
Acció: Notes de premsa
Resum: Es mantindrà l'apartat de notícies de la web amb més activitat,
intentant trobar events noticiables, al menys un cop al més, i totes les
noticies de contingut propi es farà una NdP que s'enviarà a la base de
dades de premsa.
S'ha de tenir en compte que es poden generar molts continguts arrel de
activitats participatives dins de les associacions o amb el nou impuls cap a
col·laborar activament amb la societat. Dates especifiques
Que esperes de l'activitat ? Una major presència de la CatFAC i del món
cannàbic a l'actualitat, normalitzant el paper del sector.
Quan es realitzarà? Tot l’any
Objectiu Específic 2.4: Som CatFAC
Acció: Vídeo CatFAC
Resum:. Realització de vídeo professional, en el qual s'expliqui la trajectòria
de CatFAC i el futur de l'organització, comptant amb la participació dels
integrants de l'organització i donant visibilitat les accions que durant
aquests anys s'ha realitzat per l'obtenir d'una regulació de les associacions
cannàbiques de Catalunya.
Quan es realitzarà? Tot l’any, presentació novembre/desembre
Que esperes de l'activitat? Recomençament
Requereix de pressupost? SI
Quant? 500€
Acció 2.5: Traducció de documents importants de la federació.
L’objectiu d’aquest punt es poder traduir tots els textos tant de la web com
del CdBP, dossier de premsa, i projectes de finançament al angles. La cerca
de finançament fora de l’Estat serà molt mes senzill podent organitzar un
pack de documentació per que ens coneguin.
Quan es realitzarà? A partir de Febrer.
Requereix de pressupost? No

Objectiu General 3: Xarxa de comunicació
Objectiu Específic 3.1: aconseguir que totes les associacions es vinculi a la
difusió .
Acció: Teixint xarxes socials
Resum: Obtenir un responsable de comunicació de cada associació
federada, per realitzar una xarxa de difusió dels continguts que des de
CatFAC publiquem en xarxes socials. Aqueta acció es realitzarà mitjançat
formulari Google
Quan es realitzarà? Gener
Que esperes de l'activitat Aconseguir augmentar la nostra presència i abast
Requereix de pressupost? NO
Acció: Curso utilització xarxes socials
Resum: Jornada de coneixement del funcionament de les diferents
plataformes 2.0, conèixer el funcionament i mecanismes que les xarxes
socials, la utilització correcta de les xarxes socials ens permetran tenir més
notorietat i influència en la societat
Quan es realitzarà? Primer trimestre de l'any
Que esperes de l'activitat És important realitzar un correcta utilització de les
xarxes per no realitzar esforços amb resultats innocus
Requereix de pressupost? NO
Objectiu Específic 5.3: Creació noves xarxes de difusió
Acció: institucionalització l'ús de WhatsApp com a eina de comunicació
interna.
Resum: Realitzar gestió de WhatsApp amb tots els contactes de les
organitzacions que componen l'organització. Adaptació de campanyes al
format del xat. Publicació de notícies rellevants. formulari disgripcio
Quan es realitzarà? Primer trimestre de l'any
Que esperes de l'activitat? Molta mes participació de les associacions amb
les activitats que es realitzen des de CatFAC
Requereix de pressupost? NO

Objectiu General 4: Visualitzar la figura de la persona
usuària terapèutica.
Objectiu Específic 4.1: Situar en l’agenda mediàtica la problemàtica de les
persones usuàries terapèutica.
Activitat 4.1.1: Fer una acció mediàtica per reivindicar els drets dels usuaris
terapèutics.
Pensar i dissenyar una acció mediàtica.
Resum: Buscar una acció que visualitzi la problemàtica que pateix la
persona usuària terapèutica, per tal de reivindicar el cànnabis com a
pal·liatiu de primera elecció per segons quines patologies.
Data: julio
1 Organitzar l’acció.
Resum: Contactar amb les entitats que recolzin l’acció i buscar la
participació de les persones usuàries terapèutiques. Crear un taiming de la
jornada i organitzar les activitats que es desenvolupin.
Data: octubre
2 Dur a terme l’acció.
Resum: Convocar a tots els interessats i fer les activitats que estiguin
preparades convocant als mitjans de comunicació i als partits polítics.
Després fer-ne una bona difusió de l’esdeveniment.
Data: novembre
Activitat 4.1.2: Presentació Observatori a Barcelona.
Resum: Col·laborar en la presentació a Barcelona de l’Observatori Espanyol
de Cànnabis Medicinal. Aquesta s’organitzarà en conjunta amb la Fedcac.
Data: febrer
Activitat 4.1.3: Col·laborar en accions mediàtiques de caire terapèutics
d’altres entitats.
Resum: Participació amb entitats vinculades a les teràpies terapèutiques i
recolzament a les accions que desenvolupin.

Objectiu General 5: Aconseguir Finançament extern
Objectiu Específic 5.1: Consolidar Banner Web
Acció: Promoció i contacta mb el sector econòmic

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
Quan es realitzarà? Tot l’any
Que esperes de l'activitat? Obtenir recursos econòmics fixes per la federació
Requereix de pressupost? NO
Objectiu Específic 5.2: Reforçar projecte terapèutic:
Activitat 5.2.1: Continuar amb les vies de finançament de l’EST.
Resum: L’Equip de Servei Terapèutic té un servei de venda de llibres per
una millor informació sobre automedicació per les persones usuàries
terapèutiques. Els diners recaptats per aquesta activitat són destinats a les
despeses del mateix EST. Venda de llibres.
Data: anual
1 Aportació voluntària per visites.
Resum: Les visites que ofereix l’Equip de Servei Terapèutic tenen la
possibilitat de col·laborar amb l’EST amb 10€ voluntaris per visita. Aquests
diners van destinats a cobrir les despeses de desplaçament de l’equip.
Data: anual
Activitat 5.2.2: Demanar una subvenció a la Generalitat de Catalunya i amb
l’Ajuntament.
Resum: Estar atents a la publicació de la convocatòria de subvencions per a
2016. Buscar també les bases de participació per poder adequar el projecte
a les demandes de la Generalitat per demanar subvencions. Buscar
convocatòria de subvencions 2016.
Data: anual
1 Fer projecte.
Resum: Escriure un projecte de prevenció de riscos de la federació per
demanar una subvenció a la Generalitat de Catalunya, seguint els criteris
que demani la convocatòria i en els termes que estableixi.
Data: anual
Activitat 5.2.3: Presentar projecte.

Resum: Presentar el document per demanar subvenció a la Generalitat, per
portar a terme el projecte de prevenció de riscos de la federació, dins les
dates establertes per la convocatòria.
Data: anual
Objectiu específic 5.3 Merchandising
Acció: realització noves samarretes de CatFAC
Resum: Nous dissenys de Samarretes CatFAC, que permetin ser distribuïdes
pels esdeveniments en els quals participem com a federació, l'objectiu
principal és tenir-les per a la celebració de Spannabis
Quan es realitzarà? Gener/febrer
Que esperes de l'activitat? Obtenir recursos econòmics per la federació
Requereix de pressupost? SI
Quant? 300€
Objectiu Específic 5.4: Convenis i trobades informals amb el sector
Activitat o Acció 4.5.1: Conveni amb UGT per formació de riscos laborals
específics.
La idea es professionalitzar i realment fer una formació específica en
matèria de riscos laborals i que millor que fer-ho a través de una unió
sindical. Cada vegada que aconseguim un repte d’aquesta magnitud la
nostre entitat es fa mes forta i s’integra més en la xarxa d’activitats
reconegudes.
Quan es realitzarà? Al llarg de l’any, estem en procés de converses.
Requereix de pressupost? No.
Activitat o Acció 4.5.2: Reactivació del grup finançament extern.
Crearem un grup a dins la federació , amb la força i la capacitat per moure
gent, aconseguir persones que vulguin invertir i apostar pel nostre projecte
, cercarem col·laboracions amb altres entitats. Aprofitarem espais com la
copa cannàbica, els cursos i les pròpies ASG. per tenir una part informal, on
es tractaran temes d’interès del sector, idees, i amb sort sortiran nous
projectes.
Quan es realitzarà Aprofitarem tots els espais comuns de la Federació.
Requereix de pressupost? No. (Com a molt material)

Activitat o Acció 4.5.3: Registre de projectes concrets susceptibles de rebre
finançament .
Es tracta de crear un registre de projectes concrets, el més reduïts possible,
que siguin susceptibles de rebre finançament, es a dir, tots. En cada
projecte, s'ha d'especificar els beneficis que rebria la federació, i els
beneficis que rebrien les associacions federades, amb tots els càlculs ben
fets i ben explicats.
D'aquesta manera, a l'hora de tractar amb empreses, fundacions...etc. un
cop identifiquem individualment els beneficis que els pot aportar un conveni
de col·laboració amb la CatFAC, es pugui contactar amb ells i, després
d'oferir-los aquests beneficis, ells puguin triar entre tota la llista de
projectes on volen ajudar la federació. I depenent dels beneficis que els
aportem nosaltres, negociar que contribueixin a més o menys projectes
d'aquest registre.
Quan es realitzarà? A partir de gener.
Requereix de pressupost? No.

Projecte intern 2016
Nom del Grup: Comissió Gestió Interna
Responsable: Patty
Integrants: Enric Peris, Xavi Pujol, Xavi Prats, Patty
Sistema d'organització interna per al 2016: Debat

Objectiu General 1: Fomentar la Cohesió Interna Federació
Aquest any 2016 la Comissió de treball intern de la CatFAC te com a
objectiu fomentar la cohesió interna de les associacions federades. Al llarg
del 2015 l’objectiu va ser consolidar i enfortir l’estructura de la federació ,
volem que tothom es senti part d’aquesta estructura i del projecte federatiu
i per això creiem que aquest es l’objectiu pilar de la comissió.
Objectiu Específic 1.1: Fomentar la coresponsabilitat i les relacions entre
associacions i entre la federació.
Aquest objectiu te per finalitat el foment de les relacions personals entre
associacions, la oferta de formacions internes envers a la gestió de les
associacions, l’aprofitament dels recursos que aquestes poden oferir i el
garantir l’entesa i comunicació entre l’equip tècnic i les entitats que
composen la CatFAC
Activitat o Acció 1.1.1: Assemblea especial d’estiu i Assemblea de inici de
curs

Dos de les assemblees anuals que es celebren serviran per fomentar les
relacions mes personals entre els federats. La idea es que la meitat de
l’assemblea haurà de portar un esmorzar típic de la seva localitat. Si no hi
han coses típiques quelcom fet a casa. I l’altre meitat a la següent. La idea
es que ens divertim i valorem els esmorzars de cada una de les
associacions. Aquesta activitat la coordinarà el Xavi Prats, Xavi Pujol i Enric
Peris.
Que esperes de l'activitat: L’objectiu es crear un ambient d’esbarjo on la
gent es pugui relaxar, gaudir d’estar junts i sobretot obrir-se i obrir una
mica més. Cadascú haurà fer una presentació del seu esmorzar, pel que
sabrem una mica mes d’aquelles persones, d’on són, si son cuineres, si han
participat les persones sòcies. Sobretot conèixer-nos.
Quan es realitzarà? L’assemblea de Juliol i la de Setembre.
Requereix de pressupost? No.

Activitat o Acció 1.1.2: Immersió a la CT
L’objectiu d’aquesta activitat es apropar a les associacions la realitat de
treball diari de l’organització. Proposarem un calendari amb un mínim
d’assistència a una CT, per part d’un representant de cada associació, així
tindran la possibilitat de veure com funciona l’engranatge de la CatFAC. Si
després de tres invitacions a la CT encara es rep una negativa per part de
l’associació pagaran una penyora de broma, com guanyar una nominació
directa als premis de broma de nadal. Entre els membres de la C.I ens
repartirem les trucades per coordinar el calendari d’assistència.
Que esperes de l'activitat: Fer que les associacions coneguin el dia a dia de
la CatFAC i entenguin els processos de treball.
Quan es realitzarà? Cada CT abans d’una AG.
Requereix de pressupost? No.
Activitat o Acció 1.1.3: Visita de la CT a totes les associacions.
Des de el grup de gestió interna plantegem diferents supòsits de visita a les
associacions que donarà resposta directa a les seves necessitats. Una es
passar una proposta a totes les associacions que ho desitgin puguin tenir la
visita de un o varis membres de la CT per tal de: O bé ajudar-les amb un
tema concret que elles ens demanin, assistir a una de les seves assemblees
per donar a conèixer la figura de la CatFAC a les seves organitzacions i
l’altre es l’aprofitament del calendari d’auditories per desprès de la mateixa
tenir una estona de relax i de compartir el que l’associació desitgi.

Que esperes de l'activitat: L’objectiu de l’activitat es que al final de l’any
haguem visitat a totes les associacions i que en tot cas les associacions
sentin que ens apropen a elles.
Quan es realitzarà? Al gener farem un calendari de visites , que al llarg de
l’any s’anirà confeccionant també en funció de les necessitats de les
associacions.
Requereix de pressupost? Si, per benzina i peatges. S’hauria de calcular en
funció del quilometratge de cada visita.
Activitat o Acció 1.1.4: Dinamització dels grups de treball eventuals.
La idea es que sempre que es creïn grups de treball eventual que hagin de
perdurar un temps determinat (per exemple: Grups de treball que surtin
d’acords d’assemblea) tinguin sempre la supervisió i coresponsabilitat de
una persona de la CT que la seva funció sigui dinamitzar i assegurar-se de
que la gent respon als acords i responsabilitats que va adquirir amb
l’assemblea.
Que esperes de l'activitat: Que les persones que vulguin participar d’alguna
manera no es sentin ni soles, ni perdudes i que puguin trobar suport en un
membre de la CT que els pugui ajudar en la resolució o dinamització del
grup.
Quan es realitzarà? Sempre que sorgeixi un grup de treball eventual.
Requereix de pressupost? No.
Objectiu Específic 1.2: Continuar facilitant i ampliar les eines a les
associacions federades.
Donar una formació continuada en tots els àmbits possibles relacionats amb
el procés de gestió de un CSC. La idea es aconseguir que les associacions
federades a la CatFAC tinguin a la seva disposició les eines per optimitzar la
gestió de la seva associació i que es sentin que s’empoderen per convertirse en agents de RdR, danys envers al consum i sobretot que es
converteixen en entitats potents i referents del model de CdBP de la
CatFAC.
Activitat o Acció 1.2.1: Formació Interna de la federació específica per a
poder fer les visites d’adhesions.
La idea es que el grup de territori es pluralitzi, que puguin haver-hi varies
persones que puguin atendre a associacions per federar-se i que tots
tinguem un missatge unificat i coneixements iguals. Serà una jornada d’un
dia sencer.
Quan es realitzarà: Al febrer del 2016.

Que esperes de l'activitat :Aconseguir donar força a les adhesions de la
federació.
Requereix de pressupost? No.
Activitat o Acció 1.2.2: Formació Interna de la federació específica per
poder fer les jornades d’assessorament.
La idea es que el grup de territori es pluralitzi, que puguin haver-hi varies
persones que puguin impartir les jornades d’assessorament i que tots
tinguem un missatge unificat i coneixements iguals. Es determinarà entre
tots la gestió de les jornades i es dividiran les tasques. Serà una jornada
d’un dia sencer.
Quan es realitzarà? Octubre 2016
Que esperes de l'activitat: Tenir unes jornades d’assessorament potents i
un grup de formadors molt potent.
Requereix de pressupost? Quant? No.
Activitat o Acció 1.2.3: Curs de comptabilitat per les associacions
cannàbiques amb el G.A.C.
En col·laboració amb la gestoria G.A.C., es tracta de fer un curs de
comptabilitat per les associacions federades que així ho desitgin (fent-se
càrrec aquestes de les despeses), on s'expliquin els conceptes bàsics de la
comptabilitat per associacions, PGC, impost de societats ...etc. així com les
coses més específiques de les associacions cannàbiques, compres
mancomunades...etc.
Que esperes de l'activitat
Quan es realitzarà? Juny 2016
Requereix de pressupost? Intentarem fer un conveni amb GAC i que no
tingui cost o en tot cas mínim.
Activitat o Acció 1.2.4: Formacions en Prevenció de riscos al cultiu.
Tot i que ja hem organitzat alguns cursos, estem treballant en aconseguir
cursos reglats amb algunes entitats sindicals per poder dotar de mes
informació als cultivadors per reduir riscos, danys i lesions a l’àrea del
cultiu. Es enumeraran i explicaran els materials que es necessiten per
executar-la amb seguretat, així com la millora a les instal·lacions dels
cultius.
Que esperes de l'activitat: Professionalització de les associacions federades,
qualitat en la substància que es reparteix i aconseguir el reconeixement de
la nostre activitat.

Quan es realitzarà? Abril 2016
Requereix de pressupost? Encara no ho sabem.
Activitat o Acció 1.2.5:
d’extracció

Xerrada mètodes d'extracció i Taller de mètodes

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.

1 Taller d'extraccions II
Realització del taller d’extraccions. El taller anirà directament relacionat
amb la xerrada i formació impartida al Juiol. 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.
Que esperes de l'activitat donar coneixements de manipulació cannàbica per
a derivats i fomentar la cohesió entre els cultivadors de la Federació.
Quan es realitzarà? Juliol i Octubre
Requereix de pressupost? Encara s’ha d’estipular.
Activitat o Acció 1.2.6 : Realització d’un mini cicle de xerrades i/o ponències
de coneixement cannàbic.
Creiem en la necessitat de la formació continua, i per aquest motiu es
proposa fer un cicle de xerrades i/o ponències amb personatges de
reconeixement en el panorama cannàbic internacional, a mesura que anem
contactant amb elles i ells establirem un petit calendari per fer un mini cicle
d’estiu si es pot.
Que esperes de l'activitat: Esperem atorgar coneixements generals sobre
alguns aspectes del Cànnabis tant a nivell cultius com coneixements
culturals.
Quan es realitzarà? Juny- Juliol

Requereix de pressupost? No ho sabem, però en tot cas intentarem que
sigui autofinançat.
Activitat o Acció 1.2.7: Implantació del quadern de camp
L’objectiu es que dins de la federació totes les associacions amb cultius
propis, implantin i treballin amb el quadern de camp. Durant el transcurs
del any farem 4 cursos de iniciació i seguiment de quadern. Començarem a
principi d´any, i cada 3 mesos ens reunir-me, aprofitant las AGC (
assemblea general de cultius) per revisar els quaderns de camp, resoldre
dubtes, implantar nous punts i com fer-lo funcional per estadístiques i I+D.
Quan es realitzarà? Gener, Maig, Setembre, Desembre.
Requereix de pressupost? No
Objectiu Específic 1.3: Fomentar el Corporativisme.
Activitat o Acció 1.3.1: Garantir que totes les associacions disposin de
merchandising CatFAC
Volem crear una sèrie d’objectes que siguin representatius de la federació i
que puguin ser virals. Hem pensat en cinc elements. (a part dels díptics)
1. Plaques per associacions.
2. Targetes per la federació.
3. Carpetes de documentació
4.

Samarretes

5.

USB’s

Amb això pretenem que la gent porti la CatFAC i pretenem fomentar la
marca.
Quan es realitzarà? Quan aconseguim el finançament.
Requereix de pressupost? Estem cercant diferents pressupostos.

Objectiu General 2: Obtenir Recursos per la Federació i
Professionalització de l’organització.
Al llarg d’aquest any volem consolidar l’estructura federativa, això suposa
fer-la viable tant econòmicament com a nivell de recursos humans. Per tal
de que el projecte tiri endavant hem de fer la CatFAC sostenible.
Objectiu Específic 2.1: Millorar el coneixement la realitat de l'economia de la
federació.

Activitat 2.1.1: Incloure al registre de comptabilitat de la CatFAC totes les
despeses dels grups de treball.
S'haurien 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, que tan els treballadors com els voluntaris haurien de fer servir.
Donat que si la federació no se'n fa càrrec ningú omple aquests fulls i no hi
ha manera de saber el que realment gastem, s’entén que quan la federació
els pugui cobrir, tan els voluntaris com els treballadors, tindran un màxim
de 10 dies des del moment en que s'ha fet la despesa per omplir i passar a
finances aquests fulls, llavors finances els abonarà i els podrà posar al
registre.
Data: quan es puguin pagar.

Activitat 2.1.2: Millorar la comunicació interna entre tresoreria i els
diferents grups de treball.
Es tracta de trobar i implementar un bon sistema perquè finances pugui
rebre i processar totes aquestes dades de 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: quan la federació pugui cobrir les despeses.
Activitat 2.1.3: Actualització dels pressuposts i avaluació continua de les
necessitats de cada grup de treball i de la federació en general.
Cal revisar i actualitzar mensualment les necessitats i la situació de cada
grup de treball i de la federació en general, per poder anticipar-nos i
preveure qualsevol problema que pugui sortir, no augmentar el deute o
ampliar tasques. Mitjançant els coordinadors de grup, efectuant reunions si
cal, per poder actualitzar i revisar els pressuposts i llur execució
mensualment per adaptar-los al moment de la federació. Si augmenten o
disminueixen els ingressos, s'haurà de decidir en que s'inverteixen els
diners nous si augmenten o quines despeses s'eliminen si disminueixen.
Data: cada mes, a cada assemblea general.
Objectiu Específic 2.2: Millorar l'eficàcia de la CatFAC.
Activitat 2.2.1: Cobrir les despeses dels voluntaris.
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 2.2.2: Situació regular dels treballadors i voluntariat.
Es tracta de tenir les mínimes situacions irregulars. Tenir els 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: Gener.

Activitat 2.2.3: Augmentar la professionalització.
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.
Objectiu Específic 2.3: Pagar deute.
Activitat 2.3.1: Pla de retorn de deute.
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 2.4: Consolidació la perdurabilitat de l’activitat a la
CatFAC.
Activitat o Acció 2.4.1: Formació
l’acompanyament a la gestió del grup.

a

col·laboradors

a

través

de

Les persones que anem detectant que volen i poden col·laborar amb els
grups, ens acompanyaran al llarg de l’any en les activitats que composen la
gestió dels mateix per tal de fer-les un aprenentatge pràctic, poc a poc els
anirem donant més responsabilitats per tal de que agafin confiança i
adquireixin responsabilitats determinades per donar forma al engranatge de
la Gestió Interna de la federació.
D’aquesta activitat esperem que la gent es motivi a fer el projecte de la
CatFAC quelcom perdurable en el temps i que doni força a l’estructura.
Quan es realitzarà? Tot l’any.
Requereix de pressupost? No.
Objectiu Específic 2.5: Aconseguir Espai propi per la federació.
Activitat o Acció 2.5.1: Espai propi i biblioteca Gaspar Fraga.
Des de gestió interna treballarem en un projecte de espai fixe per la
federació que doni llar a la Biblioteca Gaspar Fraga.
Esperem donar vida a un projecte que es va parar fa temps i donar-li un lloc
de treball fixe a la federació per tal de treballar a gust i poder créixer com a
organització.
Quan es realitzarà? A partir de l’abril.
Requereix de pressupost? Encara no ho sabem, després de l’estudi es
plantejarà, però esperem sigui autofinançat per la pròpia comissió.

Objectiu General 3:Creixement.
El grup es marca aquest any com a tercer objectiu primordial el creixement
de la CatFAC. Em plantejat moltes estratègies a curt termini que esperem
doni viabilitat, sostenibilitat i com no el que mes pretén es el creixement i la
força com a organització.
Objectiu Específic 3.1: Aconseguir Adhesions
Activitat o Acció 3.1.1:Fer una Campanya d’adhesions.
Fer un llançament específic per cridar a les associacions a federar-se i que
agafin interès per la CatFAC i el seu CdBP.
Quan es realitzarà? Març 2016
Que esperes de l'activitat? Aconseguir el màxim d’adhesions a la federació i
augmentar la representativitat de la mateixa.
Requereix de pressupost? No

Activitat o Acció 3.1.2: Formalitzar el màxim de processos d’adhesió a la
Federació.
Concretar el màxim de processos de d’adhesió i formalitzar el procés
mitjançant les visites in situ a les seus, la recepció de documentació i caldrà
fer un seguiment de les associacions via telefònica i per correu per tal de no
perdre el contacte i no deixar que el processos s’allarguin en el temps.
Quan es realitzarà? Al llarg de tot l’any 2016.
Que esperes de l'activitat? Aconseguir el màxim d’adhesions a la federació i
augmentar la representativitat de la mateixa.
Requereix de pressupost? Quant? Si, requereix d’un pressupost de
desplaçaments i en alguns casos que sigui lluny dietes.
La mitja d’associacions que ara contacta (ja constituïdes) es de 3-4 al mes,
no es formalitzen tots els processos, però fent un seguiment exhaustiu es
podria, suposarien 84 visites i la majoria son fora de Barcelona. Fins ara
aquest grup s’ha auto mantingut gràcies a les aportacions pròpies dels
membres. Tant es pot fer una distribució estratègica per proximitat de qui
fa la visita en cada cas, com que caldria que se’ns pagués el quilometratge
estipulat en convenis actuals. Fins ara eren 0’19€/km.
Objectiu Específic 3.2 : Millorar les Eines Territori
Activitat o Acció 3.2.1: Garantir la gestió del compte de Territori i disposar
d’un telèfon d’atenció telefònica.
Gestió de les eines vinculades al grup de territori. Correu electrònic resposta
i resolució, gestió del Drive
Quan es realitzarà? Al llarg de tot l’any 2016.
Que esperes de l'activitat? Donar resposta amb el mínim termini possible a
totes les qüestions del correu electrònic. Tenir un drive organitzat i el
calendari del grup al dia.
Requereix de pressupost? Quant? No.
Objectiu Específic 3.3. Ampliar les jornades d’assessorament
Acció 3.3.1: Jornades d’assessorament.
La idea es treballar i centrar les forces en consolidar el sistema de Jornades
d’assessorament per tal de que es compleixi un calendari amb un mínim de
participació. Crear uns materials definitius i ampliar els coneixements.
S’establirà la possibilitat de fer una atenció personalitzada fora de grup amb
un altre cost. Des de el grup establirem les tarifes del 2016.

Quan es realitzarà: Sota demanda tot el període.
Que esperes de l'activitat: Consolidació del model
autofinançament pel grup i finançament per la federació.

de

la

CatFAC,

Requereix de pressupost? Quant? La idea es que el grup s’autofinanci i en
tot cas que una part de la donació que es reculli de cada jornada sigui pels
formadors.
Acció 3.3.2: Jornades d’assessorament Millora de gestió
La idea es treballar i centrar les forces en consolidar el sistema de Jornades
d’assessorament per tal de que les associacions ja constituïdes millorin la
seva gestió i l’adaptin al CdBP de la CatFAC. Crearem materials. Des de el
grup establirem les tarifes del 2016.
Quan es realitzarà: Sota demanda tot el període.
Que esperes de l'activitat: Consolidació del model
autofinançament pel grup i finançament per la federació.

de

la

CatFAC,

Requereix de pressupost? Quant? La idea es que el grup s’autofinanci i en
tot cas que una part de la donació que es reculli de cada jornada sigui pels
formadors.
Activitat o Acció 3.5.4: Traducció de documents importants de la federació.
L’objectiu d’aquest punt es poder traduir tots els textos tant de la web com
del CdBP, dossier de premsa, i projectes de finançament al angles.
La cerca de finançament fora de l’Estat serà molt mes senzill podent
organitzar un pack de documentació per que ens coneguin.
Quan es realitzarà? A partir de Febrer.
Requereix de pressupost? No

Objectiu General 4: Continuar i ampliar el servei terapèutic
per a les associacions federades.
Objectiu Específic 4.1: Ampliar el servei d’acompanyament i assessorament
a persones usuàries terapèutiques.
Activitat 4.1.1: Implementar un nou sistema de gestió per les visites
complint amb LOPD.
Resum: Implementar un sistema de gestió de visites que contempli les
dates en les quals entren i surten les dades de les persones usuàries
terapèutiques, per poder avaluar quin temps d’espera hi ha entre visites.
Data: gener

Activitat 4.1.2: Introduir un nou doctor a l’Equip de Servei Terapèutic.
Resum: Donat l’increment de la demanada de visites terapèutiques, es
proposa contactar amb un doctor que també faci visites per ampliar l’horari
de l’EST (Equip de Servei Terapèutic).
Data: març
Activitat 4.1.3: Concretar els criteris de treball i estandarditzar els
processos d’admissió de socis terapèutics.
Resum: Per poder tenir un EST bicèfal s’han d’unificar criteris d’admissió i
criteris de gestió, per poder tenir un servei eficient i unificat que podria
abastir a molts més usuaris terapèutics.
Data: febrer
Objectiu Específic 4.2: Implementació d’anàlisi de mostres.
Activitat 4.2.1: Aprovar un projecte amb un calendari per dur-lo a terme.
Resum: Aquesta activitat consisteix en l’aprovació d’un projecte amb els
mínims analitzables de les associacions que reben persones usuàries
terapèutiques. Aquest projecte disposarà d’un calendari d’execució amb un
període voluntari i un d’obligatori
Data: febrer
Activitat 4.2.2: Establir una col·laboració amb el laboratori que ho analitzi.
Resum: Contactar amb el laboratori escollit per tancar un conveni de
col·laboració amb ells per a totes les associacions federades, així poder
obtenir avantatges de cara poder analitzar la substància.
Data: març
Activitat 4.2.3: Promocionar entre les associacions federades.
Resum: Comunicar a totes les associacions el servei d’anàlisi de mostres,
les condicions i els protocols de recollida, així com fer-les conscients de la
importància de dur a terme aquesta tasca.
Data: anual
Activitat 4.2.4: Fer el seguiment de la implementació a les associacions
federades.
Resum: Crear un sistema de comunicació específic per la verificació de
l’anàlisi de mostres de les associacions, aquestes hauran de comunicar a la
Federació quantes i quines varietats han analitzat, així com algunes

especificitats de la composició de cannabinoides, per poder oferir un servei
terapèutic més personalitzat.
Data: anual
Objectiu Específic 4.3:
associacions federades.

Facilitar un servei d’extraccions per a les

Activitat 4.3.1: Buscar serveis d’elaboració d’extraccions.
Resum: Buscar serveis d’elaboració d’extraccions per a les associacions
federades, per poder facilitar la disponibilitat de productes que s’utilitzen
per altres vies d’administració, en especial per a les persones usuàries
terapèutiques.
Data: febrer
Activitat 4.3.2: Establir un conveni de col·laboració.
Resum: Establir un conveni de col·laboració amb les entitats que ho puguin
oferir, concretant criteris jurídics amb els advocats per tal que la substància
no pugui derivar a terceres persones externes a l’associació que proporciona
la substància.
Data: març
Activitat 4.3.3: Promocionar entre els federats.
Resum: Un cop estigui establert el conveni, es promocionarà entre els
federats per tal que totes les associacions puguin disposa d’aquest servei.
Data: anual

Objectiu General 5: Millorar el servei de prevenció de riscos
a les associacions federades.
Objectiu Específic 5.1: Dinamitzar la Comissió d’activitats.
Activitat 5.1.1: Ampliar cartera d’activitats.
Resum: Contactar amb altres entitats per ampliar les activitats que la
federació ofereix a les associacions federades.
Data: abril
Activitat 5.1.2: Millorar excels de gestió d’activitats.
Resum: Donada l’experiència d’aquest últim any amb la gestió de les
activitats, volem introduir canvis en la mateixa perquè es millori el servei.
Data: gener

Activitat 5.1.3: Promocionar entre els federats.
Resum: Fer més promoció del servei d’activitats de la federació entre les
associacions federades, i fomentar que aquestes demanin activitats
mitjançant la federació, per complir amb l’objectiu obligatori del Codi de
Bones Pràctiques de realitzar dues activitats de prevenció de riscos a l’any.
Data: anual
Activitat 5.1.4: Fer seguiment de les activitats de prevenció de riscos.
Resum: Fer un acompanyament personalitzat a cada associació federada
per comprovar que realitzin les dues activitats de prevenció de riscos
obligatòries a l’any.
Data: anual
Objectiu Específic 5.2: Implementar cursos de prevenció de riscos per a
professionals de les associacions.
Activitat 5.2.1: Participar en la prova pilot d’Energy Control.
Resum: Participar en la prova pilot d’Energy Control per a professionals de
les associacions, es farà un curs amb 12 participants de cada federació per
facilitar les eines necessàries en matèria de prevenció de riscos per a les
persones professionals de les associacions.
Data: gener
Activitat 5.2.2. Promocionar entre els federats els cursos de prevenció de
riscos per a professionals.
Resum: Un cop Energy Control els publiqui per a totes les associacions, es
promocionaran des de la CatFAC entre els federats, per tal de
professionalitzar les estructures de les associacions i així tenir més en
compte la salut de les persones usuàries.
Data: febrer - març
Activitat 5.2.3: Bases de dades de professionals formats.
Resum: Fer seguiment de les associacions federades que han realitzat els
cursos de prevenció de riscos per a professionals d’Energy Control i de quins
membres de l’associació l’han realitzat.
Data: anual
Objectiu Específic 5.3: Millorar el servei d’abastiment de materials de
prevenció de riscos.

Activitat 5.3.1: Millorar la comunicació amb el punt d’abastiment de
material de prevenció de riscos.
Resum: Trobar noves vies de comunicació amb el proveïdor de material de
prevenció de riscos físics, intentant acurtar els temps per l’arribada dels
materials per tenir disponibles a les associacions federades.
Data: febrer
Activitat 5.3.2: Trobar alternatives d’abastiment de materials de prevenció
de riscos.
Resum: Trobar altres entitats que ens facilitin materials de prevenció de
riscos encara que no ens surtin gratis, demanar catàleg i pressupostos a
Energy Control, per exemple. Mirar si hi ha altres entitats que ofereixin
aquest servei.
Data: abril
Activitat 5.3.3: Enviament de materials digitals de prevenció de riscos.
Resum: Recopilació de materials digitals de prevenció de riscos per enviar a
les associacions federades, per tal de tenir-los disponibles a les seus socials
i també per poder-ho enviar als socis o penjar-ho a una plataforma digital.
Data: anual.

Objectiu general 6: Continuar amb el calendari d’auditories
de les associacions federades.
Objectiu Específic 6.1: Recollida de dades a les associacions.
Activitat 6.1.1: Visitar 4 o 5 associacions federades.
Resum: Recollida de dades a aquestes 4 o 5 associacions.
Data: març.
Activitat 6.1.2: Visitar 4 o 5 associacions federades.
Resum: Recollida de dades a aquestes 4 o 5 associacions.
Data: abril.
Activitat 6.1.3: Visitar 4 o 5 associacions federades.
Resum: Recollida de dades a aquestes 4 o 5 associacions.
Data: maig.
Activitat 6.1.4: Visitar 4 o 5 associacions federades.

Resum: Recollida de dades a aquestes 4 o 5 associacions.
Data: juny.
Activitat 6.1.5: Visitar 4 o 5 associacions federades.
Resum: Recollida de dades a aquestes 4 o 5 associacions.
Data: juliol.
Activitat 6.1.6: Visitar 4 o 5 associacions federades.
Resum: Recollida de dades a aquestes 4 o 5 associacions.
Data: setembre.
Activitat 6.1.7: Visitar 4 o 5 associacions federades.
Resum: Recollida de dades a aquestes 4 o 5 associacions.
Data: octubre.
Objectiu Específic 2: Continuar amb els Informes individuals per les
associacions de les auditories realitzades.
Activitat 6.2.1: 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.
Objectiu Específic 4.3: elaboració del informe de compliment del C.B.P.
Activitat 6.3.1: 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 6.3.2: 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.
Activitat 6.3.3: Presentar l'informe combinat de les auditories i l'enquesta
de compliment del C.B.P.

Resum: Un cop fetes
efectuats els informes
compliment del C.B.P.
informe general de tota

totes les auditories a les associacions federades,
individuals, recollides les dades de l'enquesta de
i elaborat l'informe, es procedirà a elaborar un
la CatFAC i les seves associacions.

Data: Novembre.
Objectiu Específic 4.4: Millorar el sistema de les auditories.
Activitat 6.4.1: Donar seguiment a l’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 4.5: Crear un Sistema de classificació i qualificació de les
associacions.
Activitat 4.5.6: Creació d’un sistema per catalogar i classificar les
associacions segons el grau de compliment del C.B.P..
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 associacions. Per tenir una millor eficàcia a
l’hora de reclamar ajustaments, canvis, modificacions. Que res s’escapi ni
quedi en l’oblit.
Data: Febrer.

objectiu general 5: Millora del Règim Intern i Codi de Bones
Pràctiques.
Objectiu Específic 5.1: Actualització de documents d’ordre intern
Activitat 5.1.1: Recollida de punts conflictius i elaboració de propostes de
millora
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. 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.
Data: Durant tot l'any.

