Extern
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Incidència Política i Social
Trencar amb l’endogàmia cannàbica
Xarxa de comunicació
Mitjans de comunicació
Aconseguir vies de finançament extern

Intern
●
●
●
●

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

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

INTRODUCCIÓ
La CatFAC inicia l’any 2017 consolidant la seva forma i estructura a partir de la celebració del II Congrés de l’organització. Aquest és un moment històric per nosaltres i la nostra
forma associativa ja que suposa un salt qualitatiu en la nostra manera de treballar.
Si l’any 2016 havia servit per estudiar les millors possibilitats d’organització i desplegament per tal d’aconseguir els objectius que es marcà la federació. Aquest 2017 suposarà la
posada en funcionament de totes les eines desenvolupades. Així doncs, comencen amb l’establiment dels responsables de las diferents àrees de treball per començar un procés
participatiu que ha de facilitar la cooperació i cohesió de totes i tots al projecte compartint normes i sistema de treball. També s’aprofitarà el congrés per dur a terme l’exercici de
transparència imprescindible a través de la Memòria 2016 i decidint entre totes i tots les línies de futur a través del Projecte 2017 que detallem a continuació.
L’any 2017 ens marquem com a objectius principals:
✓

Mantenir el nostre grau d’incidència política per tal de ser decisius en el procés de Regulació de la Generalitat de Catalunya, defensant els interessos de totes les persones
usuàries de cànnabis. També participarem conjuntament amb la resta d’organitzacions a nivell nacional i internacional, per promoure un canvi en les polítiques de drogues
caduques i sense sentit.

✓

Potenciar la nostra presència als mitjans de comunicació per normalitzar la realitat cannàbica i fer arribar les nostres demandes a la societat. Millorar la nostra activitat 2.0 i la
imatge de la Federació a través de totes les eines comunicatives que s’estableixin.

✓

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
associacionisme i participació així com l’específica en l’àmbit dels cultius.

✓

Millorar els exercicis de transparència a través del Peritatge agrícola, la Memòria i l’Avaluació del Compliment del Codi de Bones Practiques a totes les associacions
federades i l’adaptació del nostre propi CdBP al Codi Ètic de les associacions.

✓

Seguir implementant i fent més accessible el Servei Terapèutic així com participar en estudis científics que puguin ser positius per al coneixement general del món del
cànnabis.

✓

Fer-nos més presents i visibles dins del teixit associatiu general. Buscar relacions i fer xarxa amb d’altres moviments socials. Relacionar-nos amb tots els sectors del món
cannàbic i fer-nos visibles també en les fires i revistes específiques del nostre món.

El Projecte que plantegem per aquest any només serà possible si aconseguim trobar l’estabilitat econòmica, fer viables i sostenibles els objectius que ens marquem. També serà
imprescindible que aquest any siguem capaços d’arribar a més recursos que ens permetin iniciar el camí cap a la professionalització dels diferents pilars de funcionament de la
CatFAC.
El Projecte servirà a la CatFAC per seguir el camí en la normalització de la tasca que realitzem en el nostre dia a dia en les associacions, per millorar les capacitats que tenim de
treball i funcionament així com per aconseguir ser una eina útil i eficaç en la defensa dels drets de les persones usuàries de cànnabis davant la societat i les institucions.
El consens dels nostres objectius, de l’estratègia i de la planificació d’aquests només serveix si darrera empenyem entre totes i tots, si totes les associacions federades se’l fan seu i
així, serà amb totes i tots que ho farem possible.
Deixem ben plantats els nostres drets!

Projecte Extern

Incidència Política i Social
● Activitat 1 : Col·laboració amb organitzacions a nivell nacional i internacional
Resum: es Continuarà treballant amb organitzacions, amb l’objectiu de fer xarxa per sumar i aconseguir l'objectiu comú.
Que esperes de l'activitat? Aconseguir una campanya col·lectiva i forta per tal d’ aconseguir una regulació Integral del Cànnabis i també generar la
màxima incidència possible en la societat.
Requereix de pressupost. NO
Quant Tot el 2017.
● Activitat 2: Incidència política i social a nivell català.
Resum: Continuar 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
Requereix de pressupost. NO
Quant Tot el 2017.
● Activitat 3:Incidència política i social nivell local
Resum: 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 les associacions, per que això pugui funcionar, seria essencial disposar d'un responsable de relació local a cada organització
Que esperes de l'activitat? Col·laborar amb els municipis per crear una Regulació de les associacions cannàbiques inclusiva amb el municipi.
Requereix de pressupost. NO
Quan es realitzarà? tot l’any
Responsable: Eric Asensio

Trencar endogàmia
● Activitat: Fer nous contactes
Resum: En aquest sentit, creiem necessari treballar també amb organitzacions com la Unió de Pagesos, sindicats estudiantils, herbolaris,
associacions de veïns, casals de gent gran, associacions de malalts, associacions culturals, i ONG’s.
Que esperes de l'activitat? Millorar i augmentar la nostre base de contactes i aconseguir reforçar la representativitat de la Federació en diferents
àmbits.
Requereix de pressupost. NO
Quan? Al llarg de tot el 2017.
● Activitat: Crear un projecte/activitat per poder oferir a altres entitats.
Resum: Per tal d’iniciar una col·laboració amb altres sectors i altres organitzacions creiem imprescindible comptar amb una proposta
d'activitats pensades per a ser ofertades a d’altres organitzacions. Entenem que les activitats terapèutiques són les que millor 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.
Que esperes de l'activitat? Ampliar els nostres serveis a totes aquelles entitats que la sol·licitin
Requereix de pressupost. NO
Quan? Al llarg de tot el 2017.
Responsable: Eric Asensio

Obtenir Recursos per la Federació i Professionalització de l’organització.
● Activitat: Establir una col·laboració amb diferents laboratoris que realitzin anàlisis.
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 a poder analitzar la substància.
Que esperes de l'activitat? Tenir analitzades totes les varietats a dispensació de les persones, per tal de poder donar tota la informació
necessària per a realitzar un consum responsable.
Quan es realitzarà? Al llarg de tot l’any
Requereix de pressupost? no

● Activitat: Reactivació del grup Col·laboracions externes.
Resum: Crearem un grup de treball dins la federació, amb la força i la capacitat per moure gent, aconseguir persones que vulguin 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? Al llarg de tot l’any, aprofitarem tots els espais comuns de la Federació.
Requereix de pressupost? No
Responsable: Enric Roca

Continuar amb les jornades d’assessorament
● Activitat: Jornades d’assessorament.
Després d’estar treballant al llarg de l’any 2016 en les jornades d’assessorament i que haguem atès entre 12 i 15 grups aproximadament,
creiem que hem de continuar treballant en aquesta línia, ja que impliquen ingressos per la Federació i la extensió del nostre model arreu del
territori.
Continuarem creant nous materials de continguts per dotar a les persones de coneixements amplis i reals. Existeix la possibilitat d’oferir una
atenció personalitzada fora de grup amb un altre cost.
Des del grup s’establiran les tarifes del 2017. (a partir de l’1/1/17)
Quan es realitzarà: Sota demanda, tot el període.
Que esperes de l'activitat: Consolidació del model de la CatFAC, autofinançament pel grup i finançament per la federació.
Requereix de pressupost? Quant? El grup s’autofinança, el 50% dels ingressos aconseguits són per la persona formadora.
Responsable: Patricia Amiguet

Projecte Intern

Fomentar la Cohesió Interna Federació
● Activitat: Immersió a la CT
Resum: L’objectiu d’aquesta activitat és 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.
Responsable: Eric Asensio

Obtenir Recursos per la Federació i Professionalització de l’organització.
● Activitat: Formacions en Prevenció de riscos al cultiu.
Resum: Tot i què ja hem organitzat alguns cursos, estem treballant en aconseguir cursos reglats amb algunes entitats sindicals per poder dotar
de més informació als cultivadors per reduir riscos, danys i lesions a l’àrea del cultiu. Es detallaran i explicaran els materials que es necessiten
per executar-la amb seguretat, així com la millora que s’hauria de fer 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 nostra activitat.
Quan es realitzarà? Abril
Requereix de pressupost? Encara no ho sabem.
Responsable: Enric Roca

Continuar i ampliar el servei terapèutic per a les associacions federades.
● Activitat: Implementar un nou sistema de gestió per les visites complint amb la 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 tal de poder avaluar quin es el temps d’espera que hi ha entre visites.
Requereix de pressupost. NO
Quan es realitzarà? Al llarg de tot l’any
● Activitat : Implementació d’anàlisi de mostres. (AM)
Resum: Aquesta activitat consisteix en que les associacions que reben persones usuàries terapèutiques tinguin productes analitzats. Aquest projecte
disposarà d’un calendari d’execució amb un període voluntari i un d’obligatori
Que esperes de l’activitat: El compliment dels acords del grup terapèutic, que te per objectiu la millora en l’atenció de les persones usuàries
terapèutiques.
Requereix de pressupost. NO
Quan es realitzarà? Al llarg de tot l’any
● Activitat: Fer el seguiment de la implementació de AM a les associacions federades.
Resum: Crear un sistema de comunicació específic per a fer possible la verificació del compliment 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
cannabinoids, per tal de poder garantir un servei terapèutic més professional.
Requereix de pressupost. NO
Quan es realitzarà? Al llarg de tot l’any
● Activitat: Establir diferents convenis de col·laboració en l’àmbit terapèutic.
Resum: Establir convenis de col·laboració amb les entitats o empreses que puguin oferir productes específics per a l’ús de persones usuàries
terapèutiques, buscant productes o eines, que garanteixin l’accés a las ultimes novetats en el camp del Cànnabis terapèutic.
Requereix de pressupost. NO
Quan es realitzarà? Al llarg de tot l’any
Responsable: Marc Girona

Medis de Comunicació
● Activitat: Intensificar Contactes amb Premsa
Resum: Es mantindrà l'apartat de notícies de la web amb més activitat, intentant trobar esdeveniments noticiables, al menys un cop al més i, amb
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 les activitats participatives dins de les associacions o amb el nou objectiu de
col·laborar activament i interactuar amb la societat.
Així mateix cobrirem les noticies en dates especials especifiques.
Que esperes de l'activitat ? Una major presència de la CatFAC i del món cannàbic a l'actualitat, normalitzant el paper del sector.
Requereix de pressupost. NO
Quan es realitzarà? Al llarg de tot l’any
● Activitat: Traducció de documents importants de la federació.
Resum: L’objectiu d’aquest punt es poder traduir a l’anglès tots els textos tant de la web com del CdBP, dossier de premsa, i projectes de
finançament. La cerca de finançament fora de l’Estat serà molt mes senzilla podent organitzar un dossier de documentació per que ens coneguin.
Que esperes de l'activitat ? Donar una millor informació a la comunitat internacional que vulgui conèixer la nostre activitat.
Quan es realitzarà? A partir de Febrer.
Requereix de pressupost? No
Responsable: Eric Asensio

Finançament
● Activitat: Producció de noves samarretes de CatFAC
Resum: Crearem nous dissenys de Samarretes CatFAC, que, seran distribuïdes durant els esdeveniments en els quals participem com a
federació. L'objectiu principal és tenir-les per a la celebració d’Spannabis per tal de donar visibilitat i tenir una contraprestació econòmica.
Quan es realitzarà? Gener/febrer
Que esperes de l'activitat? Obtenir recursos econòmics i corporativisme per la federació
Requereix de pressupost? SI
Quant? 300€
● Activitat: Consolidar els Banners 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
suficientment àmplies com per sol•licitar entre 200/300€ al mes per anunciant, una quantitat que encara i no sent estable podria generar uns
ingressos extres per a la Federació.
Quan es realitzarà? Tot l’any
Que esperes de l'activitat? Obtenir recursos econòmics extres per la federació
Requereix de pressupost? NO
Responsable: Eric Asensio

Millorar l’oferta de Serveis de la CatFAC.
● Activitat: Optimitzar els serveis que la CatFAC ofereix a les seves associacions federades i simpatitzants.
Resum: Es tractaria d’agrupar per àrees els serveis que ofereix la CatFAC i establir un sistema de tarifes a través de convenis amb
professionals. Per exemple:
Serveis de terapèutic, servei de gestoria, servei de consultoria legal, servei de Peritatge i servei d’optimització de la gestió interna.
Servei de gestió de comunicació interna: Crear un pack de comunicació interna bàsica.
Servei d’organització d’activitats: Generar un servei d’organització d’activitats per a les associacions, crear un catàleg divers que ofereixi des
de cinefòrums, xerrades d’especialistes, tallers relacionats amb cànnabis, etc.
Servei de representació política: Optimitzar aquest servei, per tal de poder incidir en totes les regulacions locals que afectin a les associacions
federades i simpatitzants.
En tots els casos es desenvoluparà un tarifari, que detalli els costos per ambdues categories de membres.
Quan es realitzarà? Tot l’any
Que esperes de l'activitat? Obtenir recursos econòmics per la federació
Requereix de pressupost? NO
● Activitat: Aconseguir Espai propi per la federació.
Resum: Des de gestió interna treballarem en un projecte d’espai fix 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 fix a la federació per tal de treballar a gust i poder créixer com a
organització.
Quan es realitzarà? A partir de l’abril.
Que esperes de l'activitat? donar vida la biblioteca gaspar fraga i poder tenir un lloc de treball i reunions per la federació, per poder donar un
servei mes professionalitzat.
Requereix de pressupost? Es farà via projecte esponsoritzat.
Responsable: Eloi Esposito

:Creixement.
● Activitat: Formalitzar el màxim de processos d’adhesió a la Federació.
Concretar el màxim de processos d’adhesió i formalitzar el procés mitjançant les visites, la recepció de documentació on 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 2017.
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.
Objectiu Específic 2 : Millorar les Eines Territori
● Activitat: 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? Si, la compra d’una targeta o contractació de una línia vinculada a la CatFAC.
Objectiu Específic 3: Continuar amb les jornades d’assessorament
● Activitat: Jornades d’assessorament.
Després d’estar treballant al llarg de l’any 2016 a les jornades d’assessorament i que haguem atès entre 12 i 15 grups aproximadament, creiem
que hem de continuar treballant en aquest sentit, ja que impliquen ingressos per la Federació i la extensió del nostre model arreu del territori.
Continuarem creant nous materials de continguts per dotar a les persones de coneixements amplis i reals. Existeix la possibilitat d’oferir una
atenció personalitzada fora de grup amb un altre cost. Des de el grup s’establiran les tarifes del 2017. (a partir del 1/1/17)
Quan es realitzarà: Sota demanda tot el període.
Que esperes de l'activitat: Consolidació del model de la CatFAC, autofinançament pel grup i finançament per la federació.
Requereix de pressupost? Quant? El grup s’autofinança, el 50% dels ingressos aconseguits son per la persona formadora.
Responsable: Patricia Amiguet

Objectius interns

Recollida de dades a les associacions.
● Activitat: Recull de dades mitjançant el formulari de compliment del CdBP
Resum: S'enviarà a les associacions el formulari i quan aquestes l'hagin omplert es recolliran totes les dades.
Data: Octubre.
Requereix de pressupost? NO
● Activitat: Elaboració de l'informe de compliment del CdBP
Resum: Un cop tinguem totes les dades, s'elaborarà l'informe de les autoavaluacions de les associacions.
Data: Novembre.
Requereix de pressupost? NO

Millora del Règim Intern i Codi de Bones Pràctiques.
● Activitat: Recollida de punts conflictius i elaboració de propostes de millora
Conforme vagin apareixent punts del reglament o del CdBP 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: Tot L’any .
Requereix de pressupost? NO

Avaluació del Projecte
● Activitat: La realització de la memòria anual fa una valoració del grau de compliment del Projecte.
Aquest procés es compon d’un conjunt d’etapes seqüencials amb retroalimentacions que seguides sistemàticament faciliten l’obtenció de
resultats i la seva adequació als requeriments actuals
Data: Desembre .
Requereix de pressupost? NO

