Objectius que la CatFAC es marca pel 2014
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INTRODUCCIÓ
La CatFAC inicia l’any 2014 consolidant la seva forma i estructura a partir de la
celebració del I Congrés de la Federació. Aquest és un moment històric per la
federació i la nostra forma associativa ja que suposa un salt qualitatiu i formal en el
nostre dia a dia.
Si l’any 2013 havia servit per estudiar les millors possibilitats d’organització i
desplegament per tal d’aconseguir els objectius que es marca la federació, aquest
2014 suposarà la posada en funcionament de totes les eines. Així doncs, comencem
assentant les bases amb l’aprovació del Reglament de la Federació, un document
participatiu que ha de facilitar la cooperació de totes i tots al projecte compartint
normes i sistema de treball. També s’aprofitar{ el congrés per dur a terme
l’exercici de transparència imprescindible a través de la Memòria 2013 i decidint
entre totes i tots les línies de futur a través del Projecte 2014 que detallem a
continuació.
L’any 2014 és l’any del desplegament de la Federació on 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 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.

-

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’{mbit dels cultius.

-

Millorar els exercicis de transparència a través del Peritatge agrícola, la
Memòria i l’Avaluació del Compliment del Codi de Bones Pr{ctiques a totes
les associacions federades.

-

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

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 així com participar
activament dins del Moviment Cannàbic Català i seguir promocionant
les accions de lluita al carrer com la Marxa Mundial de la Marihuana o el
Sant Cannut. Tenir relacions 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 ser{ 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, ser{ amb totes i tots que ho farem possible.

Deixem ben plantats els nostres drets!
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1. Assemblea General
Objectius previstos per al 2014
-

Vetllar pel compliment del Reglament de la CatFAC aprovat pel I Congrés de
la Federació.
Vetllar pel compliment del Projecte 2014 de la Federació aprovat pel
Congrés de la Federació.
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. Es convocar{ 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’escollir{ una persona moderadora de la sessió.

Eines de Comunicació
-

Correu electrònic i grup de distribució de correus.
Espai d’arxiu d’actes i documents on-line.

2. Comissió Tècnica
Objectius previstos per al 2014
-

Desplegar l’estructura creada el 2013.
Millorar el dinamisme i les condicions de treball de les reunions.
Millorar el treball via correu electrònic.
Informes de Gestió mensuals en l’Assemblea (escrits i orals).
Pla de Formació intern pels membres de la Comissió.
Donar seguiment i compliment al Reglament de la CatFAC aprovat en el I
Congrés de la Federació.
5

-

Donar seguiment i compliment al Pla de Treball 2014 aprovat per
l’Assemblea General.

Com s’organitzarà la Comissió Tècnica
-

Reunions setmanals cada dilluns amb convocatòria prèvia i ordre del dia
així com acta posterior.
Reunions d’urgència quan calgui.
Comunicacions via correu electrònic facilitant el treball entre reunions.

Eines de Comunicació
-

Correu electrònic.
Grup de Whatsapp.
Espai de treball de documents on-line.

3. Representació
Objectius Previstos per al 2014
-

-

-

-

Millorar l'estructura de la federació que es proposa al congrés del febrer 6.
Cohesionar les associacions federades, informant sobre l'actualitat del
moviment cannàbic i fomentant la participació d'aquestes en les diferents
comissions.
Col·laborar i donar suport a les diferents associacions federades a portar a
terme els seus objectius, així com ajudar-los en la comunicació amb les
administracions locals.
Col·laborar en els diferents grups, facilitant informació, contactes, eines
necessàries.
Planificar la incidència política a nivell parlamentari català.
Representar la veu de la CatFAC als mitjans de comunicació.
Mantenir relacions amb la FAC, les 8 federacions territorials cannàbiques, el
sector econòmic cannàbic i realitzar incidència política a l'estat espanyol
coordinadament amb la resta de l’estructura estatal.
Aconseguir més participació en el grup i aconseguir professionalitzar-nos
una mica més a través de la contractació de personal administratiu que
s'encarregui de l'agenda i la creació de documents.
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-

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.

Com s’organitzarà el Grup
Les diferents persones integrants en el Grup es reuniran una vegada al mes
repartiran la càrrega de treball i les responsabilitats per objectius. Així mateix ens
recolzarem coordinadament en les diferents comissions per consolidar els
objectius i treballs a realitzar.
Eines de Comunicació del Grup
El correu electrònic a nivell intern i comunicats de premsa a nivell extern.
Amb qui preveu fer reunions externes
Amb responsables polítics dels diferents partits, així com institucions com la
Generalitat de Catalunya en els diferents departaments relacionats amb la nostra
activitat: Salut, Interior, Justícia, o el Parlament a través dels grups parlamentaris
participants en la Comissió de Salut.
També ens trobarem amb Ajuntaments, Diputacions i Consells Comarcals si cal.
La nostra relació amb d’altres col·lectius cann{bics com la FAC i les altres
federacions territorials, Energy control, AUPAM, etc.
Projectes pel 2014
-

-

Crear un servei d'atenció al federat, on aquests puguin exposar les seves
queixes i reflexions.
Mantenir reunions periòdiques amb els partits polítics per tal de fer
incidència i seguiment a la proposta de regulació del govern.
Generar argumentaris periòdics per als responsables de les associacions
federades.
Mantenir reunions setmanals amb la comissió tècnica de la CatFAC
composada per les persones coordinadores de cada àrea de la CatFAC per
coordinar el dia a dia de la federació.
Mantenir reunions bimensuals amb el departament jurídic de CatFAC per
tal d’anar perfilant la nostra t{ctica i estratègia.
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-

Mantenir reunions setmanals amb la Junta Directiva de la FAC i els
representants de les altres federacions regionals de la FAC.
Mantenir reunions mensuals amb els representants d’altres associacions i
federacions catalanes fora de la CatFAC.
Mantenir reunions bimensuals amb els representants del Gremi de
growshops de Catalunya.
Mantenir reunions trimestrals amb els representants d’altres sectors del
moviment com els bancs de llavors, fires i revistes.
Atenció contínua als mitjans de comunicació per tal de fer incidència social i
normalitzar tot l’entorn del moviment.

Activitats pel 2014
GENER:
18 de gener. Moderar taula rodona amb els representants dels partits polítics
catalans al Hemp Museum organitzada per el Moviment Cannàbic Català per Sant
Canut 2014.
FEBRER:
7 i 8 de febrer. Assistir i participar en el DAFO que organitza al País Basc la
Fundació Renovatio.
MARÇ:
7 i 8 de Març. Assistir a l’Assemblea General de la FAC i participar d’aquesta per
representar les idees de la CatFAC allà.
Assistir a la Fira del cànnabis de Barcelona Spannabis per tal de fer cohesió amb el
sector i intentar obtenir col·laboradors.
ABRIL:
Pendent data. Jornades de formació amb experts en matèria de representació per
els membres de la comissió de representació i d’altres futurs portaveus per la
CatFAC.
MAIG:
Primera i segona setmana de maig. Realització d’un protocol per fer incidència
política i social als municipis de les associacions federades.
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Quarta setmana de maig. Jornades formatives per les associacions federades per
realitzar incidència política i social als seus municipis.
JUNY:
Primera i segona setmana de Juny. Realització d’un butlletí que resumeixi el treball
bianual de la comissió de representació.
Quarta setmana de juny. Jornades d’exposició d’aquest butlletí a les associacions
federades i prefederades.
JULIOL: tercera setmana
Segona setmana de Juliol. Jornades d’exposició i debat que resumeixi la situació
global del moviment.
NOVEMBRE:
Tot el mes. Realització de la Memòria i el Projecte de la CatFAC.
DESEMBRE:
Primera i segona setmana. Realització d’un butlletí que resumeixi el treball
semestral de la comissió de representació.
Quarta setmana. Jornades d’exposició d’aquest butlletí a les associacions federades
i prefederades.

4. Organització Interna i Arxiu
Objectius Previstos per al 2014
-

Definir tots els processos de treball de la CatFAC.

-

Coordinar el calendari general.

-

Creació de formularis i altres eines que ajudin a dinamitzar la recol·lecció de
dades i facilitar el seu tractament.

-

Estructurar, establir mesures de control periòdiques i documentar l’arxiu
electrònic (actualment el dropbox) com a pou d’informació on-line.

-

Promoure juntament amb els grups de treball l’ús responsable dels
dispositius i serveis tecnològics.
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-

Conscienciar a les associacions de la importància de les nostres dades i de
les de les nostres persones sòcies. Hem de vetllar per la seguretat en tot
moment: quan les recopilem, emmagatzemem, modifiquem i finalment
destruïm.

-

Avaluar el grau de compliment de la LOPD a les nostres associacions i
tutelar-les per a trobar una fórmula que esdevingui rutina i les hi asseguri el
bon compliment.

-

Administrar i supervisar el/s domini/s i servidors de la Federació;
adaptant-los a les necessitats del moment.

-

Promoure l’ús de software lliure i entorns col·laboratius als grups de treball
i associacions federades.

-

Crear un intranet amb accés via web per a centralitzar les eines i serveis
que actualment tenim dispersos per internet i que alhora serveixi com a
plataforma on integrar (o adaptar) el programa d’intercanvi de genètiques i
d’altres que en puguin sorgir.

Com s’organitzarà el Grup
Reunions per definir els protocols de funcionament i les eines.
Seguiment i implementació d’aquestes durant tot l’any.
Eines de Comunicació del Grup
Correu electrònic.
Projectes pel 2014
Formacions mensuals a la comissió tècnica per millorar les eines de treball.
Formació al mes d’octubre per les associacions federades per entendre els
processos de treball.
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5. Finances
Objectius Previstos per al 2014
-

Complir amb el pressupost establert per a 2014.

-

Revisions del pressupost per
professionalitzada o externa.

-

Acabar amb el deute federatiu.

-

Continuar la professionalització de la federació.

incloure

una

comissió

d'auditoria

Com s’organitzarà el Grup
Probablement s'estableixin 2 assemblees especifiques per a tresoreria, per tal de
debatre els objectius 2014, convertint-los en projectes reals.
Es projecten les assemblees de finances per a maig i setembre de 2014.
Eines de Comunicació del Grup
Via mail (financescatfac@gmail.com + el mail de cada tresorer/a), es valorarà la
creació d'un googlegroups.
Amb qui preveu fer reunions externes
Amb empreses del sector cannàbic o empreses de jardineria interessades en
establir convenis de col·laboració.
Projectes pel 2014
Aconseguir el pressupost per la professionalització de la federació en concret la
comissió d'auditoria.
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6. Comunicació
Objectius Previstos per al 2014
-

Garantir una imatge corporativa unificada de totes les associacions
federades.
Millorar l’impacte de la presència als mitjans per part de la CatFAC.
Nova web i millora en les xarxes 2.0.
Nous materials per la Federació.
Participar el disseny de campanyes.
Millorar la comunicació i relació amb altres col·lectius socials.

Com s’organitzarà el Grup
Mitjançant la creació d'un grup de contacte amb els responsables de cada
associació. Es farà una reunió trimestral en la què els responsables de cada secció
presentarà els avenços realitzats.
Eines de Comunicació del Grup
Correu electrònic, grup whatsup.
Amb qui preveu fer reunions externes
Intentarem establir reunions amb altres actors del sector, amb mitjans de
comunicació afins i amb altres actors socials que puguin sumar-se a la nostra causa
o amb qui poder plantejar campanyes conjuntes (exemple, contra la llei mordaza).
Projectes pel 2014
-

-

-

Creació Grup de comunicació amb les associacions federades . La primera
reunió es realitzar{ l’11 de febrer de 2014. Posteriorment s'estipularan els
encarregats de cada secció i mètodes de comunicació .
Creació d'un arxiu de notícies més efectiu i visual . L’objectiu és tenir-lo
finalitzat entre els mesos de febrer i març. Buscar responsable per crear un
format de consulta més àgil i visual per a les associacions .
Imatge i suport a la comissió d'activisme en la creació de campanyes .
Coordinació amb la comissió d’Activisme per a la difusió dels projectes i
accions que aquesta realitza durant l'any.
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-

-

-

Millorar comunicació amb altres col·lectius socials mitjançant les xarxes 2.0.
Buscar els mecanismes afins per crear una comunicació àgil i eficient amb
altres col·lectius .
Creació Canal YouTube. La creació d'aquest Canal serà durant el primer
trimestre de l'any, per complementar de contingut i realitzar el llançament
per al mes de setembre.
Imatge carnet terapèutic. Creació i llançament del carnet terapèutic ,
aquesta acció es proposa per als mesos de febrer o març.
Web CatFAC. Solucionant tots els contratemps s'estipula el llançament
definitiu de la web per al primer trimestre de l'any .
Nous tríptics. Un projecte que es realitzarà durant tot l'any i què el
llançament definitiu es realitzarà l'últim trimestre de l'any .

7. Territori
Objectius Previstos per al 2014
-

Creació d’eines de treball:
o Creació d’un Google Celendar , portar-lo al dia i creació de protocol
d’implementació de dades en el mateix.
o Creació de plantilles físiques per vistes de territori d’informació de
les noves associacions i creació d’un certificat de visites amb el segell
de l’associació visitada o la firma de la persona responsable.
o Creació d’un google groups pels components de la comissió.
o Creació d’un document acreditatiu per a l’entrada dels prefederats
en les nostres associacions (DNI + CONFIDENCIALITAT).
o Creació de FAQ’s per respostes immediates als e-mails.
o Plantilla de resposta d’ e-mails de primer contacte. (Requeriment de
dades bàsiques de contacte i petició d’explicació breu de la seva
situació actual).
o Modificació segons necessitats de les noves associacions del
document del Googledrive.
o Creació de tots els protocols que la Comissió consideri oportuns.
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o Creació d’ e-mail amb documentació bàsica de lectura per una
associació prefederada.
 Guia de Clubs.
 Llei d’Associacions.
 Codi de Bones Pràctiques.
o Creació de 3 documents interns de guia d’assessorament:
 Guió per visites a associacions en procés de constitució.
Resolució de problemàtiques.
Explicació amb tríptic del projecte federatiu.
Possible carpeta explicativa.
 Guió per visites a associacions acabades de constituir.
 Guió per visites a associacions ja amb rodatge.
o Elaboració d’informes mensuals de territori.
o Complementació del document de noves associacions del Google
Drive.
o Creació de protocol d’acompanyament de les noves associacions
prefederades i federades basat en el Codi de Bones pràctiques vigent
de la CatFAC.
o Creació d’un pressupost per la Comissió Territorial.
 Ens marquem, des de la Comissió, l’ objectiu d’assolir 100 visites
territorials per aquest any 2014.
Com s’organitzarà el Grup
Akan, Patty i Eli: Faran l’acompanyament i l’apadrinament de les associacions ja
obertes i en procés d’adhesió.
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Eli: Far{ l’acompanyament i assessorament de les associacions en procés de
creació i guiarà a les associacions a través de Cannamitch en el seu procés de
constitució, utilitzant l’associació com a model representatiu d’una associació
federada a la CatFAC.
Eines de Comunicació del Grup
Apart de les assemblees, la comissió mantindrà comunicació via e-mails, telèfon i
grup whatsup.
Amb qui preveu fer reunions externes
El representant de territori com a portaveu es reuneix conjuntament amb la
representació de la CatFAC en les assemblees que es fan amb la FEDCAC.
Òbviament com a comissió de territori ens reunirem amb contactes de gent en
procés de constitució.
Projectes pel 2014
-

Memòria 2014 – 9/12/14 – Unificació de tots els informes mensuals i de
tota la documentació recaptada al llarg de l’any 2014 en un sol document.
Assolirem aquest projecte gr{cies a l’ús dels protocols elaborats al llarg de
l’any i establerts com a objectius de la comissió.
Les Accions concretes seran les reunions amb possibles federades
potencials.

-

Projecte 2015 – 9-12-14 – Creació d’un nou projecte que en comptes
d’estar enfocat en la professionalització de la comissió, estigui enfocat en la
millora i creixement de la Federació així com la consolidació de la mateixa.
Assolirem aquest projecte basant-nos en els resultats obtinguts en la
memòria del 2014 i de les conclusions resultants de la mateixa.

-

Creació d’un tríptic i d’una carpeta corporativa amb informació i
documentació bàsica de visita.
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Assolirem aquest projecte establint un pressupost per la comissió de
territori i endreçant la informació que considerem fonamental per entendre
el projecte federatiu.
Activitats pel 2014
Jornades de formació gratuïtes per associacions en constitució juntament amb el
CAB.
El 20/01/14 hi ha la reunió de la Comissió Tècnica amb el CAB, allà voldríem
proposar o assabentar-nos de com podem accedir a aquests cursets sent persones
sense associació constituïda o acabada de constituir i presentar un projecte per
part de la comissió de territori.
Si obtinguéssim el vist-i-plau del projecte ens agradaria formalitzar-ho a partir del
Març del 2014.
Un cop tinguem la primera reunió podrem donar mes detalls.

8. Terapèutic
Objectius Previstos per al 2014
-

-

Mantenir i actualitzar les visites i el banc de dades dels socis terapèutics.
Fomentar l'ús de vaporitzadors de cànnabis per evitar la combustió
(prevenció de riscos).
Informar als usuaris de les millors formes de consum de cànnabis per reduir
els riscos derivats del seu consum.
Promoure els drets dels usuaris que utilitzen el cànnabis com a remei
pal·liatiu de primera elecció.
Intercanviar informació i col·laborar amb associacions d'afectats per les
diverses
patologies
relacionades
i
organismes
oficials
interessades/implicades.
Coordinar l'Equip de servei terapèutic i les visites amb el Dr. Joan Parés.
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Com s’organitzarà el Grup
-

L'Equip de servei terapèutic s'organitza a traves d'una agenda amb cites
prèvies i a través del correu electrònic.
Assemblees amb periodicitat trimestral i extraordinàries.

Eines de Comunicació del Grup
-

L'equip de servei terapèutic disposa d'un correu electrònic i un telèfon
d'atenció/informació (terpeuticcatfac@gmail.com – 630151355).
Creació d'un document Excel "(1CONTACTE)" on els reposables dels
diferents grups terapèutics a les associacions cannàbiques indiquen la
persona encarregada de rebre i passar la informació referent als usuaris, en
cada cas indicant nom, telèfon i direcció.

Amb qui preveu fer reunions externes
-

Es faran totes les visites a territori que és necessitin.
Ens trobarem amb ICEERS per tal de veure com evoluciona l'estudi i per tal
d'actualitzar la base de dades.
Visitar Energy control/laboratori d'anàlisis de mostres.
Reunions amb tot tipus d'associacions d'afectats d'alguna patologia
susceptible al consum de cànnabis com a pal·liatiu.

Projectes pel 2014
-

-

-

Vaporitzadors. A totes les associacions que necessitin aconseguir un
vaporitzador a través d'un “fondin” i Jorge Fern|ndez ens fa una oferta de 5
vaporitzadors a 1200€.
Taller de cuina bàsica.(Ens proposaren fer un taller de cuina bàsica a la seu
de Green Eye al febrer, impartit per Marta Sanz)
ICS d'Igualada ens demana fer cursos d'explicació del cànnabis com a remei
pal·liatiu i sobre els diferents tipus de consum, per poder informar i
derivar-nos els pacients que hi estiguin interessats.
Canvi de l'enquesta utilitzada per a nous socis terapèutics. A principis d'any
es canvia l'enquesta que tenim en aquest moment per poder fer-ne una més
completa que proposa la IACM, en la que afegeix algunes patologies que fins
ara no estaven contemplades.
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Activitats pel 2014
-

-

activitats pel benestar dels usuaris terapèutics. (Amb l'ajuda de la Gemma i
el llistat de les activitats per al benestar dels usuaris que vàrem crear el
passat any 2013).
Xerrades sobre plantes amb propietats medicinals-terapèutiques.
(Ibogaine/aiahuasca/salbia/peyote/ stevia).
Visites al territori per tal de conèixer-nos i intercanviar tota la informació
necessària.
Tallers de cosmètica natural.(març 2014 Montse La Maca).
Taller de Pilates . (al febrer és farà un taller de Pilates impartit per una sòcia
voluntària de La MACA... Voldria extrapolar el servei a les associacions que
els hi agradi la idea).

9. Activisme
Objectius Previstos per al 2014
-

Contribució a la normalització del col·lectiu cannàbic.
Representació a Sant Canut i Marxa Mundial.
Presència a fires i copes.
Vídeos de difusió.
Coordinació de campanyes davant intervencions policials.

Com s’organitzarà el Grup
- Mitjançant un calendari anual d'esdeveniments cannàbics de rellevància.
- Mitjançant una reunió periòdica on es decidiran de forma assembleària com
es duran a terme els projectes.
Eines de Comunicació del Grup
La via de comunicació interna i externa del grup és el correu electrònic. Més
endavant, en funció de les necessitats, mirarem de crear altres eines de
comunicació.
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Projectes pel 2014
-

Informació periòdica a les associacions de la CatFAC dels esdeveniments
cannàbics de rellevància, tant catalans com espanyols (copes, fires, etc.).

-

Posada en pràctica de les campanyes de recollida d'aliments (gener febrer).

-

Col·laboració amb el Projecte One Love (setembre).

-

Publicació d'un vídeo per explicar la situació de les persones consumidores
de cànnabis, tot normalitzant el consum.

Activitats pel 2014
-

Organització de viatge: Barcelona – Madrid per la Marxa Mundial de la
Marihuana (maig).

10.

Cultius

Objectius Previstos per al 2014
-

Gestionar/consolidar el grup de cultius.

-

Coordinar les tasques derivades del propi grup.

-

Assolir la formació de noves entrades d’associacions a la Federació.

-

Arrencar una cooperativa agrícola des de la Federació.

-

Organitzar jornades formatives.

-

Treballar en el projecte banc de llavors.

-

Consolidar banc de genètiques.

Com s’organitzarà el Grup
El grup de cultius, té com a representant Toni Ribé de l’associació Pachamama, i
com a mínim un responsable de cultius de cada associació federada.
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Ens reunirem un cop al mes, ( data per concretar ), sempre que sigui necessari i és
convocarà assemblea extraordinària si cal.
Excepcionalment és podrà fer activitats fora de les reunions periòdiques.
Eines de Comunicació del Grup
Les eines de comunicació del grup de cultius seran, mailing, mòbil, xarxes internet,
assemblees, trobades.
Amb qui preveu fer reunions externes
Amb l’advocada cooperativista.
Representants de productes.
Projectes pel 2014
o Cooperativa.
Data d’inici de l’activitat: març 2014
Responsable: Toni Ribé
Per aconseguir tirar endavant el projecte caldrà una inversió inicial mínima de
4000 euros, es preveu finançar-se amb els socis de la mateixa.
Farem una campanya de captació de socis entre associacions
Preveiem gent interessada en d’altres sectors agraris, no cann{bics, que també
aportarien el seu granet de sorra.
o Banc de llavors federació: Finals de 2014
Responsable: per determinar
El projecte est{ en fase inicial i s’estan valorant opcions per consolidar-lo
o Intercanvi de genètiques: març de 2014
Responsable: per determinar
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Mitjançant un programa informàtic privat entre federats, organitzarem la demanda
i entrega. Programa en fase inicial.
Activitats pel 2014
o Gener 2014
Taller pràctic amb Xaquim Acosta sobre peritatges i llibres de control
o Abril 2014
Taller pràctic sobre extraccions

11.

Associacions Federades

ACUC. Associació de cultivadors i usuaris de cànnabis
Associacionisme
Faran una Junta Directiva Mensual.
Celebraran 4 Assemblees Generals l’any. Totes elles es convocaran amb 15 dies
d’antelació, s’enviar{ convocatòria i ordre del dia a les persones sòcies i tindran a
disposició l’acta després de la sessió.
Comunicació
Tindran p{gina web, facebook, twitter i google+ i s’actualitzar{ tot periòdicament.
Cultius
Estan planificats 10 cultius, 5 d’interiors i 5 d’exteriors.
Activitats
L’activitat que ACUC té previst organitzar aquest any ser{ un taller de cultiu
exclusiu per a socis/es mensual.
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CTCC - Club de Tastadors de Collsacabra
Associacionisme
Preveuen reunir la Junta Directiva amb caràcter setmanal.
L’Assemblea General es reunir{ 2 cops l’any. Es convocar{ amb un mes d’antelació
i s’enganxar{ al tauler d’anuncis de l’associació l’ordre del dia previst.
L’acta estar{ a disposició de totes les persones sòcies.
Comunicació
No faran servir ni web ni xarxes socials.
Cultius
Tindran un sol cultiu d’exterior.
Cannamitch
Associacionisme
La Junta Directiva es preveu reunir setmanalment.
Faran dues Assemblees Generals l’any. Convocades amb 15 dies d’antelació per
correu electrònic on s’especificar{ l’ordre del dia. Finalitzada l’assemblea l’acta
estarà a disposició de les persones sòcies.
Comunicació
No tindran p{gina web però si facebook i twitter. S’actualitzar{ di{riament. També
tindran un canal youtube.
Cultius
Tindran 5 cultius, 4 d’interior i 1 d’exterior.
Activitats
Les activitats que Cannamitch preveu organitzar per aquest any són:
- Fisioter{pia: activitat permanent d’ús exclusiu de les persones sòcies.
- Participaran a la Cannabis Chambions Leage de futbol7.
- Excursionistes: sortides bimensuals exclusives per les persones sòcies.
- Seminaris i tallers: s’organitzen mensualment sobre diferents temes com
vaporitzadors, extraccions, etc exclusiu per a persones sòcies.
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Associació Cannàbica Nou9Vilannabis
Associacionisme
La Junta Directiva es preveu reunir a diari.
Es faran 4-5 Assemblees Generals l’any. Es convocaran amb 15 dies d’antelació.
S’enviar{ l’ordre del dia i després
Comunicació
Tindran pàgina al facebook.
Cultius
Tindran 4 cultius tots ells d’interior.
ACCAAT - Associació Cannàbica Catalana d’Autoconsum i Ajuda Terapèutica
Associacionisme
Faran Junta Directiva dos vegades al mes com a mínim.
Faran una assemblea general l’any que es convocar{ amb 15 dies d’antelació,
enviant l’ordre del dia. Al finalitzar les persones sòcies tindran accés a l’acta.
Comunicació
Mantindran la pàgina web i facebook que actualitzaran a diari.
Cultius
Preveuen 5 cultius, 4 d’interior i 1 d’exterior.
Activitats
Les activitats que organitzarà ACCAAT aquest any són:
- Participació en la Cata de l’Spannabis (un cop l’any).
- Halloweed: concurs de disfresses i festa (un cop l’any).
- Sant Cannut: participació (un cop l’any).
- Futbol: organitzaran partits setmanalment.
- Taller de cervesa (mensual).
- Cicles de cinema (setmanals).
- Cicles musicals (dj i altres concerts, setmanals).
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AVAC- Associació Vallesana d'Autoconsum Cannàbic
Associacionisme
Reuniran la Junta Directiva quan sorgeixi un tema important a tractar.
Celebraran 6 Assemblees Generals l’any, convocades amb 15 dies d’antelació i on
s’enviar{ l’ordre del dia a les persones sòcies.
Després de la sessió l’acta ser{ a disposició de les persones sòcies.
Comunicació
Tindran facebook i twitter. El primer s’actualitzar{ di{riament i el segon
ocasionalment.
Cultius
Tindran 4 cultius, 3 d’interior i 1 d’exterior.
Activitats
Les activitats previstes per aquest any per AVAC són:
- Sant Cannut: Participació als actes que s’organitzen (un cop l’any).
- Taller elaboració crema terapèutica (un cop l’any).
- Taller elaboració extracte alcohòlic.
- Torneig de billar (cada quinze dies).
- Visita del Doctor Parés per valorar diferents pacients (4 cops l’any).
- Activitat de reducció de riscos: com utilitzar un vaporitzador (un cop l’any).
- Activitat de reducció de riscos: com detectar un consum problemàtic de
c{nnabis (un cop l’any).
ACE – La Mari Sin Fronteras
Associacionisme
Faran una Junta Directiva cada 4 mesos.
Celebraran 3 Assemblees Generals l’any, convocades amb un mes d’antelació.
S’enviar{ l’ordre del dia i després de la sessió l’acta estar{ a disposició de les
persones sòcies.
Comunicació
Tindran pàgina al facebook actualitzada mensualment.
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Cultius
Tindran un cultiu.
A.C.C.U.R.L.T
Associacionisme
Convocaran la Junta Directiva cada 15 dies.
Faran dues Assemblees Generals l’any convocades amb un mes d’antelació.
Cultius
Tindran un cultiu d’interior.
KAYA
Associacionisme
Convocarà la Junta Directiva cada 15 dies.
Far{ dues Assemblees Generals l’any. Es convocaran amb un mes d’antelació i
s’enviar{ l’ordre del dia. Les actes estaran a disposició de les persones sòcies.
Comunicació
Tindran pàgina web i facebook.
Cultius
Tindran 13 cultius, 12 d’interior i 1 d’exterior.
Activitats
Les activitats que organitzarà Kaya aquest any són:
- Tallers de tot tipus cada 3 mesos.
- Activitats de prevenció de riscos dos cops l’any.
La MACA
Associacionisme
Convocarà la seva Junta Directiva un cop al mes.
Celebraran Assemblees Generals un cop al mes. Es convocaran amb un mes/15
dies d’antelació i s’enviar{ l’ordre del dia a les persones sòcies.
Després de la sessió, l’acta estar{ a disposició de les persones sòcies.
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Comunicació
Tindran pàgina web, facebook i twitter.
Cultius
Planifiquen 4 cultius, encara no saben si seran els 4 d’interior o 2 i 2.
Activitats
Les activitats que organitzarà La Maca aquest any seran:
- Taller de Cultiu cada tres mesos per a persones sòcies.
- Taller de derivats dos cops l’any.
- Tallers de prevenció de riscos que toquin temes com: altres vies
d'administració, conductes compulsives, efectes i riscos del cànnabis, etc.
Cada dos o tres mesos.
Associació Cannàbica d'Autoconsumidors Basthet
Associacionisme
Convocaran la Junta Directiva cada setmana.
Tenen previst fer 4 Assemblees Generals l’any. Es convocaran amb un mes
d’antelació, s’enviar{ l’ordre del dia i després de la sessió l’acta ser{ d’accés per a
totes les persones sòcies.
Comunicació
Tindran facebook (actualitzaran diàriament) i contingut a Google+ (actualitzaran
setmanalment)
Cultius
Tindran 2 cultius d’interior.
Activitats
Organitzaran un taller de Fimo cada dues setmanes perquè les persones sòcies
aprenguin a fer posaveles o figures.
ASIN - Associació sativa iniciatives naturals
Associacionisme
Convocaran la Junta Directiva un cop al mes.
26

Faran dues Assemblees Generals l’any convocades amb un mes d’antelació.
S’enviar{ prèviament l’ordre del dia i després de la sessió l’acta ser{ d’accés per a
les persones sòcies.
Comunicació
Tenen p{gina web (s’actualitza anualment), facebook (s’actualitza setmanalment) i
twitter però aquest últim no el fan servir mai.
Cultius
Tenen un cultiu d’interior.
Activitats
ASIN organitza l’últim divendres de cada mes un monòleg o música en directe per a
persones sòcies.
Associació Vallparadis Cannabis Club
Associacionisme
La Junta Directiva es reunirà setmanalment.
Faran una Assemblea General convocada amb un mes d’antelació. L’ordre del dia
es penjar{ al taulell d’anuncis i acabada la sessió l’acta estar{ a disposició de les
persones sòcies.
Comunicació
Tenen compte al twitter actualitzat a diari.
Cultius
Tindran 9 cultius, 7 d’interior i 2 d’exterior.
Activitats
Les activitats que preveuen organitzar seran:
- Cata (dues l’any).
- Passi de documentals (4 l’any).
- Sant Cannut (un cop l’any, participaran).
- Tallers i xerrades relacionades amb el món cann{bic (4 l’any).
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Associació Cannàbica d'autoconsum Pachamama
Associacionisme
Convocaran la Junta Directiva setmanalment.
Faran 4 Assemblees Generals l’any convocades amb un mes d’antelació. S’enviar{
l’ordre del dia i l’acta estar{ a disposició de les persones sòcies després de la
sessió.
Comunicació
No tindran web ni xarxes socials.
Cultius
Tindran 4 cultius, 3 d’exterior i 1 d’interior.
Activitats
Les activitats que Pachamama té previst fer:
- Taller de Quiromassatges. Es farà tantes vegades com demanin les persones
sòcies.
- Cata Cannabis Cup. Segon any que Pachamama hi participa.
- Sant Cannut. Participació als actes que organitza el MCC.
Green House Manresa Club
Associacionisme
Convocaran una Junta Directiva a la setmana.
Faran dues Assemblees Generals l’any que convocaran amb 15 dies d’antelació.
L’ordre del dia estar{ disponible en l’associació i l’acta, després de la sessió es far{
arribar a les persones sòcies.
Comunicació
Tindran pàgina web i facebook
Cultius
Tindran dos cultius, un d’interior i un d’exterior.
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Activitats
Les activitats que organitzarà Grenn House aquest any seran:
- Classes d’anglès per a persones sòcies dos dies a la setmana.
- Classes particulars d’inform{tica a demanda de les persones sòcies.
- Classes de Chi-kung + massatges a demanda de les persones sòcies.
- Classes particulars de guitarra elèctrica i acústica.
Acció Cannàbica - Associació d’usuaris de cànnabis d'Igualada
Associacionisme
La Junta Directiva es reunirà setmanalment.
Faran dues Assemblees Generals l’any, convocades amb 15-20 dies d’antelació,
s’enviar{ l’ordre del dia i després de la sessió es posar{ a disposició dels socis
l’acta.
Comunicació
Tindran web, facebook i twitter. S’actualitza a diari.
Cultius
Tindran dos cultius, 1 d’interior i 1 d’exterior.
Activitats
Les activitats que Acció Cannàbica té previst per aquest any són:
- Tallers: Organitzaran els tallers en 4 blocs, un per cada setmana:
manualitats cannàbiques / oci / terapèutic / cine fòrum.
- Taula rodona: Han organitzat 3 taules rodones en diferents entorns del
teixit associatiu Igualadí. L'ateneu Igualadí, la teixidora, casal espai pels
somnis.
- Cates: L'equip de cultiu presenta una de les seves varietats apunt de passar
a dispensari, i els socis la puntuem, després entre tots discutim els resultats.
- Campanya de detecció de consum terapèutic: Durant tot l'any la
responsable de terapèutic es dedica a anar fent entrevistes a tots els socis
d'oci, mitjançant la mateixa entrevista es detecta el possible consum autoterapèutic i en cas afirmatiu s'invita al soci per inscriure’s al programa
terapèutic de CatFAC.
- Ganjaautors: Es una d'espectacles i música en directe on participem a la
categoria amateur els socis i amics i després a la categoria professional i
29

-

participen grups consolidats de la comarca i d'altres. La festa es fa a un mas
en total contacte amb la natura i dura tot el dia.
Tarda de música en directe: Es conviden a diversos grups musicals de la
comarca a actuar a la nostra seu social.
Incidència política i social: L'equip social està format per representació,
social i dispensari. Aquest es reuneix cada setmana i treballa en la línia de
normalitzar el nostre treball i donar una imatge seriosa i responsable
d'aquest a la comarca. Es treballa a traves de les xarxes socials, reunions
amb d'altres entitats, reunions amb el departament de salut d'igualada, el
CAP, i la CatFAC entre d'altres.
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ANNEX
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Proposta de Sistema de quotes per al 2014
La quota a la CatFAC es pagarà per trams, amb 4 trams diferents:
Fins a 100 socis/es degustadors/es: Pagaran 1€ per soci/a degustadora i podran
fer el pagament mensual.
De 101 a 250 socis/es degustadors/es: 200€ mensuals que hauran d’abonar
trimestralment.
De 251 a 400 socis/es degustadors/es: 300€ mensuals que hauran d’abonar
trimestralment.
i més de 401 socis/es degustadors/es: 400€ mensuals que hauran d’abonar
trimestralment.
 En el càlcul es tindran en compte els socis/es degustadors/es que són
aquells que participen del cultiu compartit. Trimestralment s'actualitzaran
les dades i és responsabilitat de cada associació tindre al dia el control de
persones sòcies que participen del cultiu compartit.
 Si fora de la quota obligatòria que hem descrit determinades associacions
volen pagar quantitats més elevades per recolzar el projecte s’acceptaran
justificades en el pressupost com a donacions.
 Si el pagament de la quota es fa fora dels 10 primers dies de mes sense
justificació hi haurà un recàrrec.
 L’impagament d’un trimestre abans de la quota del trimestre següent sense
justificació portar{ a l’expulsió.
 L’impagament de tres quotes mensuals sense justificació portar{ a
l’expulsió.
 El sistema de quotes quedaria fixat com a mínim per tot el 2014.
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Projecte Econòmic 2014
Concepte

Tipus

mensual

anual

deute

Coordinadora

equip tècnic Base

2.100 €

25.200 €

3.600 €

Tècnic de comunicació

equip tècnic Base

700 €

8.400 €

Coordinadora servei terapèutic

equip tècnic Base

700 €

8.400 €

Tècnic administratiu 1

equip tècnic Base

700 €

8.400 €

Tècnic administratiu 2

equip tècnic Auditoria

700 €

8.400 €

Tècnic Auditor 1

equip tècnic Auditoria

1.300 €

15.600 €

Tècnic Auditor 2

equip tècnic Auditoria

1.300 €

15.600 €

Gestoria laboral

equip tècnic Sub-contractat

50 €

600 €

Gestoria comptable

equip tècnic Sub-contractat

50 €

600 €

Servicio 3HC

equip tècnic Sub-contractat

900 €

10.800 €

Tècnic Auditor 1

Despeses

500 €

6.000 €

Tècnic Auditor 2

Despeses

500 €

6.000 €

Grup de Representació

Despeses

600 €

7.200 €

Grup Territori

Despeses

350 €

4.200 €

Grup Arxiu i documentació

Despeses

60 €

720 €

Grup d'Activisme

Despeses

-

250 €

Grup Finances

Despeses

60 €

720 €

Servei d'atenció a les pre-federades

Despeses

150 €

1.800 €

Despatx servei terapèutic

Lloguer

300 €

3.600 €

deute grup jurídic

equip tècnic suport

1.800 €

1.370 €

EXTRES
Total

11.020 €
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139.260 €

6.770 €

Cronograma 2014

Gener

Assemblees
Generals

Febrer

Març

6 de febrer,
6 de març
Congrés

Abril

3 d'abril

Maig

Juny

8 de maig

Avaluació Codi
Bones
Pràctiques

Juliol

Setembre

Octubre

5 de juny

3 de juliol

4
de 2
setembre
d'octubre

Preparació
formulari
avaluació
codi
bones
pràctiques

Enviamen
t
formulari
avaluació
codi bones
pràctiques

Recollida de
dades
avaluació
codi bones
pràctiques

Memòria
CatFAC

Representació

Organització
Interna

Finances

Formació
TIC
a
comissió
tècnica.

les
la

Desembre

6
de 4
de
novembre
desembre

Presentaci
ó
document
complime
nt codi de
bones
pràctiques
CatFAC
Inici
elaboració
Projecte
2015

Elaboraci
Aprovació
Projecte CatFAC ó Projecte
Projecte 2014
2014
Enviamen
t Memòria
Aprovació
2013 a les
Memòria
associacio
2013
ns
federades
Sol·licitar una
Organitza
ronda
de
ció
i
reunions amb
moderaci
els
Grups
ó
taula
Parlamentaris
rodona
.
7/8
amb
participació al
partits
DAFO de la
polítics
Fundación
del MCC.
Renovatio.

Novembre

Inici
elaboració
Projecte
2015
Inici
elaboració
Memòria
2014

Butlletí
específic de
Protocol i
representaci
7/8
formació
Formació en
ó i visites a
Assemble
per
la
representació
les
a General
incidència
.
associacions
de la FAC.
política
explicant la
municipal.
feina que es
fa.

Formació les
TIC
a
la
comissió
tècnica.

Formació les
TIC
a
la
comissió
tècnica.

Assemblea
del Grup de
Finances
amb
tresorers/e
s
associacions
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Butlletí
específic de
representaci
ó i visites a
les
associacions
explicant la
feina que es
fa.

Organitzar
jornades
de debat
sobre
l'estat del
moviment.
Formació
general
sobre els
Formació
processos
les TIC a la
de treball
comissió
a
les
tècnica.
associacio
ns
federades.
Assemblea
del Grup de
Finances
amb
tresorers/e
s
associacions

Formació
les TIC a la
comissió
tècnica.

Gener

Comunicació

Territori

14Reunió
Grup
Territori.
10.30h

11 - Reunió
Grup
Territori.
10.30h

11 - Reunió
Grup
Territori.
10.30h

Abril

Maig

Juny

11 - Reunió
Grup
d'Activisme / 14/15/16
Inici
Spannabis
preparació
MMMM
Taller
pràctic
amb
Xaquin
Acosta
sobre
peritatge
agrícola.

Juliol

13 - Reunió
Grup
Comunicació
8 - Reunió
Grup
Territori.
10.30h

13 - Reunió
Grup
Territori.
10.30h

4
Assemblea
Grup
Terapèutic

Activisme

Auditoria
interna

Març

Nou
format
butlletí
electrònic

Terapèutic

Cultius

Febrer

11 - Reunió
Grup
Comunicació Llançament
/
Canal nova web
youtube
CatFAC

Setembre
9 - Reunió
Grup
Comunicació

10 - Reunió
Grup
Territori.
10.30h

8 - Reunió
Grup
Territori.
10.30h

Nous
tríptics
CatFAC

Desembre
Nous tríptics
CatFAC. 10 Reunió Grup
Comunicació
9 - Reunió
Grup
Territori.
10.30h

Assemblea
Grup
Terapèutic
3 - Reunió
Grup
2 - Reunió
Preparació d'Activisme Preparació
Grup
Sant Canut /
Sant Canut
d'Activisme
Preparació
Sant Canut

1 - Reunió MMMM
(a 3 - Reunió
Grup
Barcelona i a Grup
d'Activisme Madrid)
d'Activisme
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Novembre

14
9 - Reunió
11 - Reunió
Reunió
Grup
Grup
Grup
Territori.
Territori.
Territori.
10.30h
10.30h
10.30h

Assemblea
Grup
Terapèutic

Taller
pràctic
20
- 20
- sobre
15
Assemblea
Assemblea extraccions.
Assemblea
de
Cultius. de Cultius. 17
Grup Cultius
10h
17h
Assemblea
Grup
Cultius. 10h
Crear una Dissenyar
Comissió
les
eines
Auditora
auditores

Octubre

19
- 17
Assemblea Assemblea
Grup
Grup
Cultius
Cultiua

Inici
auditories

auditories

16
Assemblea
Grup
Cultius

20
11
Assemblea
Assemblea
Grup
Grup Cultius
Cultius

auditories

Auditories

auditories

