Resum de la feina desenvolupada per la CatFAC al llarg de l’any 2013
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INTRODUCCIÓ

Al llarg del 2013, la Federació Catalana d’Associacions Cann{biques de Catalunya – CatFAC
fa un sobreesforç de professionalització buscant l’efic{cia de les seves accions per
multiplicar-ne els resultats.
Podem destacar que en aquest any es faci la contractació de personal tècnic per tal
d’iniciar un procés de reestructuració intern i de coordinació general. També es fa una
aposta decidida per establir una seu social pròpia que finalment, després d’uns mesos en
funcionament, es desestima per manca d’estabilitat econòmica de la Federació.
Al llarg del 2013 els objectius generals de la Federació han estat:
-

Lluita política en benefici d’una regulació catalana de les associacions cann{biques
que acabi amb la inseguretat jurídica que vivim i que denunciï totes les injustícies
que estem suportant. Lluita política que mantenim en diversos fronts:
institucional, al carrer, fent xarxa amb el moviment.

-

Elaboració del Codi de Bones Pràctiques de la CatFAC per consens i participatiu
entre totes les associacions federades.

-

Consolidació de l’estructura de la CatFAC i millora de l’organització interna, la
planificació i els sistemes de treball.

-

Creixement de la Federació per proporcionar més veu, força i influència en la
representació del moviment.

-

Foment de l’espai terapèutic, la reducció de riscos i la gestió dels plaers com un
granet de sorra que entenem com un servei públic a les persones que vulguin
accedir-hi i disposar d’un acompanyament.

Tots ells, objectius que cal seguir potenciant al llarg del 2014. La CatFAC vol mantenir-se
com a interlocutor del moviment amb les institucions per representar els nostres
interessos. Facilitar que es puguin millorar les nostres eines de funcionament del dia a dia
i mancomunar els serveis per arribar allà on ens proposem.
El panorama cannàbic català podria estar vivint un moment històric amb una proposta de
regulació que a dia d’avui s’est{ treballant a nivell parlamentari. Les persones usuàries
organitzades a través del moviment associatiu que ens representa seguirà fermament la
lluita per fer sentir la nostra veu.
Aconseguir tots els nostres objectius és feina de totes i tots, perquè totes i tots som la
CatFAC.
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1. Assemblea General
Objectius assolits en el 2013
-

Convocar una Assemblea General al mes.
Fer la convocatòria amb ordre del dia amb quinze dies d’antelació.
Fer arribar l’acta a totes les associacions federades amb un m{xim de 24h després
de la celebració de l’Assemblea.
Implementar els informes de gestió de la comissió tècnica escrits i orals.
Generar debats en petits grups.
Disseny de documents participatius com el Codi de Bones Pràctiques de la CatFAC.
Fomentar la participació i la democr{cia interna en els espais d’Assemblees.
Convidar projectes externs interessants perquè es donin a conèixer a totes les
associacions com es el cas d’ICEERS o el Projecte One Love.

2. Comissió Tècnica
Objectius assolits en el 2013
-

Des del mes d’abril reunions setmanals periòdiques.
Les reunions es convoquen amb ordre del dia previ.
L’acta s’envia sempre en menys de 24h des de la celebració de la reunió.
Visita a les associacions federades per part de la Comissió Tècnica.
Ampliació de l’equip i nova definició d’estructura en Grups de Treball i distribució
de funcions per ser més efectius.
Elaboració d’informes de gestió.
Treball en la definició dels processos interns de treball i en el nou sistema d’arxiu.
Objectius que queden pendents per al 2014.
Calendaris de treball i coordinació general.

3. Representació
Objectius previstos per al 2013
-

Dissenyar un codi de bones pràctiques de les associacions cannàbiques.
Incidència política per aconseguir una regulació.
Traslladar la nostra realitat i el discurs de la federació a l’opinió pública a través
dels mitjans de comunicació.
Representar els interessos de la Federació Catalana dins la Federació estatal.
Mantenir la nostra presència activa dins del Moviment Cannàbic en general.
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Objectius assolits en el 2013
-

Representació de la CatFAC a la Generalitat de Catalunya

Departament de Salut
2 de maig, la CatFAC es reuneix amb el Director General de Drogodependències de la
Generalitat de Catalunya, Senyor Joan Colom, i el seu equip per fer-li entrega de la
proposta de Codi de Bones Pràctiques per les associacions cannàbiques elaborat per tota
la Federació.
16 d’octubre, la CatFAC es reuneix amb el Director General de Drogodependències de la
Generalitat de Catalunya, Senyor Joan Colom, i el seu equip per tal de saber en quin punt
està la proposta de regulació.
Departament d’Interior
16 d’agost, la CatFAC envia una carta al departament d’Interior per demanar explicacions
pel cas de Pachamama i responsabilitats per la falta de regulació sobre les associacions
cannàbiques.
12 de novembre, la CatFAC es reuneix amb Maria del Mar Blasi, Cap de Gabinet del
Conseller d’Interior per exposar la problem{tica que viuen les associacions cann{biques i
la inseguretat jurídica del nostre dia a dia. S’arriba a l’acord d’evitar que es tallin les
plantes d’un cultiu abans no hi hagi sentència per part d’un jutge i a col·laborar per
generar protocols adients per tothom.
Departament de Justícia
16 d’agost, la CatFAC envia una carta al departament de Justícia per demanar explicacions
pel cas de Pachamama i responsabilitats per la falta de regulació sobre les associacions
cannàbiques.
3 de desembre, la CatFAC es reuneix amb el Director General del Registre on ens expliquen
quin és el funcionament de registre de les associacions cannàbiques i es comparteix la
necessitat de disposar d’un registre únic centralitzat en el departament de salut.
-

Representació de la CatFAC amb els Grups Parlamentaris de Catalunya

La CatFAC es reuneix conjuntament amb la Fedcac amb alguns grups parlamentaris per
exposar la urgència d’arribar a una regulació.
La CatFAC presenta la proposta de Codi de Bones Pràctiques al Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana.
La CatFAC presenta la proposta de Codi de Bones Pràctiques a la CUP.
La CatFAC col·labora amb el Moviment Cannàbic Català per organitzar una taula rodona
amb un representant parlamentari de tot l’arc parlamentari catal{ i generar un di{leg
sobre el cànnabis i la possible regulació.
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-

Presència de la Federació en els mitjans de comunicació

Revista
R@mbla:
Associacions
de
Cànnabis
http://www.revistarambla.com/v1/sociedad/entrevistas/1548-associaciones-decannabis
Regio7: Un centenar de manresans compren cànnabis en un club sense llicència
http://www.regio7.cat/fet-divers/2013/08/21/centenar-manresans-compren-cannabisclub/241911.html
La Vanguardia: Tres detenidos por cultivar 500 plantas de marihuana en dos masías
de Odèn
http://www.lavanguardia.com/54379610499/index.html
26/9/13 Entrevistem a José Afuera: ‘L’autoconsum i l’autocultiu hauria de ser legal.
Cal regular-ho’ http://sobredrogues.net/afuera
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3 10 2013 El mon a Rac 1 parla de les associacions Cannàbiques de Catalunya
(19:30Min) Podeu trobar l'àudio en la carpeta hemeroteca
23/10/2013 la Vanguàrdia Detenen tres homes per cultivar 170 plantes de
marihuana en una nau abandonada d'Igualada
http://www.lavanguardia.com/local/anoia/20131023/54391583173/detenen-treshomes-per-cultivar-170-plantes-de-marihuana-en-una-nau-abandonada-d-igualada.html
23 Oct. EUROPA PRESS Tres detenidos por cultivar 170 plantas de marihuana en el
terrado de una nave abandonada
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-tres-detenidos-cultivar-170-plantasmarihuana-terrado-nave-abandonada-20131023193203.html
23 de oct de 2013 infoanoia Tres detinguts per cultivar 170 plantes de marihuana
en
una
nau
abandonada
del
barri
del
Rec
http://infoanoia.cat/not/4781/tres_detinguts_per_cultivar_170_plantes_de_marihuana_en
_una_nau_abandonada_del_barri_del_rec
23 oct 2013 .anoiadiari Els Mossos d’Esquadra detenen tres persones que tenien
170 plantes de marihuana
http://www.anoiadiari.cat/noticia/18726/els-mossos-d-esquadra-detenen-trespersones-que-tenien-170-plantes-de-marihuana
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25 oct 2013 Una associació en defensa del cannabis denuncia l’ocupació del seu
local pels Mossos http://www.veuanoia.cat/?p=7004
25 oct 2013 La Carmanyola parlem amb Jaume Xaus president del col·lectiu de
Cannàbis d'Igualada.
http://www.ivoox.com/carmanyola-21-25-octubre-2013-audios-mp3_rf_2485352_1.html
25 octubre anoiadiari Acció Cannàbica diu que la seva plantació del Rec no era un
delicte contra la salut pública.
http://www.anoiadiari.cat/noticia/18746/accio-cannabica-afirma-que-la-plantacio-quetenia-al-rec-no-constituia-un-delicte-contra-l
El
País.
El
Ámsterdam
soleado
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/07/catalunya/1386447965_357912.html
9/12/2013 8tv Operació de la Guàrdia Urbana contra el consum de cànnabis a
Barcelona http://www.8tv.cat/8aldia/videos/operacio-de-la-guardia-urbana-contra-elconsum-de-cannabis-a-barcelona/
11/12/2013 La tribu de Catalunya Ràdio. Clubs de fumadors de marihuana. Podeu
trobar l'àudio en la carpeta hemeroteca
18/12/2013 8tv A Catalunya hi ha 300 clubs on es consumeix marihuana
http://www.8tv.cat/migdia/videos/societat/locals-cannabis
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-

Relacions amb la FAC

La CatFAC ha participat a les reunions setmanals via skipe de la Junta Directiva de la FAC.
La CatFAC ha participat a les reunions presencials de la Junta Directiva de la FAC a Madrid
(maig / novembre).
La CatFAC ha participat en la Conferència d’Irun.
Persones que integren el Grup en el 2013
Jaume Xaus, Portaveu
Jaime Prats, Portaveu
Jose Afuera, President
Qüestions a millorar
-

Preparar les associacions per l’atenció als mitjans de comunicació, cal un protocol
clar.
Coordinació d’agendes més efectiva i planificació estratègica anual a millorar.
Apropar allò que es diu amb la realitat de cara al procés de regulació, cal que la
Federació engegui totes les eines necessàries pel procés.
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4. Organització Interna i Arxiu
Objectius previstos per al 2013
-

Dinamitzar la recol·lecció de dades.

-

Dissenyar una estructura per a la Federació operativa.

-

Disseny d’un calendari anual.

-

Dinamitzar les reunions.

-

Creació de la Biblioteca Gaspar Fraga.

Objectius assolits en el 2013
-

Renovació del procés d’adhesió.

-

Foment de la creació dels Grups de Treball de la CatFAC.

-

Cronograma CatFAC (veure annex).

-

Increment en la participació en les Assemblees Generals.

-

Consolidació de les reunions setmanals de la Comissió Tècnica de la Federació.

-

Creació de les llistes de correus electrònics de distribució d’informació.

-

Directori de la Comissió Tècnica.

-

Generació de documents.

Persones que integren el Grup en el 2013
Andrés Vidau, Gemma Lago i Roldán Marín
Organització del Grup el 2013
El grup s’ha configurat amb una persona tècnica treballant des del mes d’abril a jornada
completa i una segona a mitja jornada per la federació més les moltes hores voluntàries de
la tercera persona en el grup.
Bàsicament el grup ha treballat per correu electrònic fent alguna reunió presencial quan
ha calgut.
Qüestions a millorar
-

Creació arxiu compartit efectiu

-

Millora en la definició dels processos de treball
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5. Finances
Objectius previstos per al 2013
-

Auditar els 3 primers trimestres de 2013, esbrinar el deute i com afrontar-lo

-

Fer un pressupost realista per a l’últim trimestre de 2013

-

Establir un pressupost consensuat pel 2014

-

Fer rebuts de tots els ingressos rebuts

Objectius assolits en el 2013
-

Auditoria del deute

-

Emetre rebuts 2013

-

Pactar un pressupost per al 2014

Qui integra el Grup en el 2013
Jose de Kaya és el tresorer formal de la Federació. A mig any assumeix la responsabilitat
de la gestió comptable Òscar d’AVAC qui forma el Grup amb un Tresorer de cada
Associació Federada.
Com s’ha organitzat el Grup en el 2013
Es va planificar una assemblea específica de finances a l’octubre de 2013 per tal de trobar
una solució a la difícil situació econòmica de la federació.
Quines reunions ha organitzat
Data: 17/10/13
Lloc: Resin club
David Ballestin - Maca, Patty Amiguet – Pachamama, Jose Afuera – Maca, Carmen Guerra –
Green House Club , Ricardo de la Roche – Green House Club, Marc Angel Alsina Hernandez
– Nou9Vilanabis, Òscar – Avac, Jaume Xaus – Acció Cannàbica, Antonio Romero – Sucs, Pau
Fernandez – Sucs, Isaac Donaa – Resin Club, Gemma Lago – CatFAC
- Prioritzar la web. (a la web hi ha d’haver els logos i la imatge de totes les associacions)
- Cada associació es compromet a gestionar l’entrada d’una altra associació a la Federació.
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- Totes les associacions es comprometen a parlar internament del que s’ha dit en aquesta
assemblea per tal d’aprovar els números i les accions en l’Assemblea del 7 de novembre.
- Patty i Toni de Sucs estudien el projecte Projar.
- Resin estudia el tema dels derivats.
- Toni Pachamama estudia el tema de la cooperativa.
Qüestions a millorar
Un objectiu no assolit ha estat establir un pressupost per al quart trimestre de 2013 i que
es complís, durant aquest període ha augmentat el deute de la federació.

6. Comunicació
Objectius previstos per al 2013
-

Imatge corporativa
creació plataformes 2.0
butlletí informatiu
Estandardització de documents
Arxiu Fotogràfic
Arxiu de Notícies
Nova Web
Crear un grup de comunicació amb les associacions

Objectius assolits en el 2013
-

Imatge corporativa
Creació plataformes 2.0
Butlletí informatiu
Estandardització de documents
Arxiu fotogràfic
Arxiu de Notícies

Qui integra el Grup en el 2013
Eric (ACUC)
Com s’ha organitzat el Grup en el 2013
Conjuntament amb la comissió tècnica, sota objectius marcats i necessitats.
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Aquest any la comissió de comunicació ha assentat les bases del funcionament amb
l’objectiu de formar la comunicació adequada de la federació.
Activitats Desenvolupades el 2013


Nom activitat: Protocol Comunicació Data de celebració: 27-1

Tipus: Document Pdf
Resum de l’activitat: L’objectiu d’un protocol de comunicació consisteix en crear un
conjunt de normes, recomanacions, mètodes i pràctiques de cortesia, que contribuiran en
el desenvolupament harmònic en la relació interpersonal.


Nom activitat: Web CatFAC Data de celebració: 5-2

Tipus: Web
Resum de l’activitat:
1.
2.
3.
4.

Organització dels arxius
Reducció de megues en imatge i continguts
Desvinculació de pàgines amb webs problemàtiques
Traducció a l’anglès



Nom activitat: Gestió, optimització i Creació xarxa 2.0 Data de celebració: 10-2

Tipus : creació de perfil social
Resum de l’activitat: Twitter


Nom activitat: Actualització quinzenal de Notícies Web Data de celebració: 10-2

Tipus: Articles, notícies i activitats relacionades amb l’activitat de la Federació.
Resum de l’activitat: Publicació via Web de les notícies més destacades.


Nom activitat: nova Web CatFAC Data de celebració: 5-4

Tipus: disseny de continguts, documentació
Resum de l’activitat:
1. Recopilació textos Web
2. Traducció Català
3. Treball d’edició amb ekosistema
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Nom activitat: identitat corporativa Data de celebració: 8-4

Tipus: document Pdf
Resum de l’activitat : creació del document d’identitat corporativa per facilitar el bon ús
de la marca als federats.


Nom activitat: Actualització quinzenal de Notícies Web Data de celebració: 10-4

Tipus: Elaborar model de plantilles amb el logo
Resum de l’activitat :
1. Actes
2. Documents
3. Logos


Nom activitat: butlletí informatiu Data de celebració: 8-5

Tipus: document Pdf
Resum de l’activitat: butlletí mensual amb les notícies més destacades del mes.


Nom activitat: hemeroteca Data de celebració: 8-6

Tipus: Doc Word
Resum de l’activitat: arxius de Notícies


Nom activitat: arxiu fotogràfic Data de celebració: 20-6

Tipus: jpg
Resum de l’activitat: arxiu i marca de fotografies


Nom activitat: FacePage Data de celebració: 10-7

Tipus: web 2.0
Resum de l’activitat: creació pàgina al Facebook CatFAC


Nom activitat: tríptic CatFAC Data de celebració: 10-5

Tipus: document imatge
Resum de l’activitat : creació del document d’informació, federació i terapèutic
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Nom activitat: campanya CatFAC Data de celebració: 5-6

Tipus: document imatge
Resum de l’activitat : Campanya informativa noves associacions.


Nom activitat: comunicació MCC Data de celebració: 10-7

Tipus: incorporació en la comissió de comunicació
Resum de l’activitat: treball conjunt amb altres associacions de la comunicació del MCC.


Nom activitat: campanya Pachamama Data de celebració: 10-8

Tipus: imatge i convocatòria intervenció Pachamama
Resum de l’activitat: creació del cartell i difusió 2.0 de la convocatòria.


Nom activitat: tampó CatFAC Data de celebració: 10-9

Tipus: imatge corporativa
Resum de l’activitat: creació tampó documents CatFAC.


Nom activitat: presentació terapèutica Data de celebració: 20-1o

Tipus: Power Point
Resum de l’activitat: creació dels power point per la presentació de l’ Equip Servei
Terapèutic.


Nom activitat: targetes presentació Data de celebració: 18-11

Tipus: imatge
Resum de l’activitat: creació de presentació CatFAC


Nom activitat: Tampó terapèutic Data de celebració: 8-12

Tipus: imatge
Resum de l’activitat: creació tampó terapèutic.
Qüestions a millorar
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-

Implementar la comunicació amb les associacions federades, amb la creació d’un
grup de cohesió.

-

Millorar els documents realitzats durant aquest any.

-

Creació d’un arxiu de notícies més efectiu i visual.

-

Recolzament en la creació de campanyes.

-

Millorar la comunicació amb altres col·lectius socials.

-

Implementació de les actualitzacions de notícies i comunicats.

7. Territori
Objectius previstos per al 2013
- Contacte amb associacions externes a la CATFAC.
- Acompanyament/ Seguiment en el procés d’adhesió a la CATFAC de les noves
associacions.
- Assolir la inclusió d’aquestes associacions a la CATFAC
- Continuïtat en l’assessorament a aquestes associacions.
- Fomentar la implicació de les noves associacions en el projecte CATFAC.
- Consolidar la Comissió de Territori.
Objectius assolits en el 2013
A dia 17 de desembre de 2013, en l’assemblea de la Comissió de Territori s’afirma haver
assolit tots els objectius previstos pel 2013 en el punt 1 d’aquest mateix document.
Qui integra el Grup en el 2013
Akan García – ACCAAT. Responsable del Grup
Eli Notario – Cannamitch
Patty Amiguet – ACA Pachamama
Com s’ha organitzat el Grup en el 2013
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En un primer moment l’Akan juntament amb el recolzament de la Gemma, feien la gestió
de contacte tant telefònic com via e-mail i planificaven les visites.
A partir de l’1 de desembre es va fer una reestructuració de la comissió i la integren des de
llavors els membres mencionats al punt 3 d’aquest mateix document.
L’Akan i la Patty s’encarreguen de fer les visites i l’assessorament a associacions ja obertes
i la Eli s’encarrega de l’assessorament de les associacions en procés de creació.
Quines reunions ha organitzat .
VISITES AKAN I GEMMA COMISSIÓ TERRITORI:
MAIG 2013:
El 15 maig del 2013 es va visitar a Cannamitch – Visita de consolidació amb la federació.
El mateix mes es van visitar dues associacions mes.

29 de maig Accaat i Acuc: visita de la Federació per explicar el projecte i conèixer les seus.
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JULIOL 2013:
El 9 de juliol es visita Resin.
El 10 de Juliol és va visitar a Sativa Club de Cerdanyola.
El 16 de Juliol és va visitar Growing Mindz de Viladecans.
El 23 de juliol es visita la Mama Maria de Sabadell.
El 23 de juliol es visita la Madriguera a Terrassa.
El 23 de juliol es visita SUCS a Barcelona.
El 25 de juliol es visita Vila Herba.
AGOST 2013:
El dia 1 d’agost és va visitar ASIN de Mataró i SIBANNAK CLUB de Mataró també.
OCTUBRE 2013:
El dia 8 visita Vallparadis Cannabis Club de Terrassa.
El dia 8 visita a Pachamama de l’Associació ACE La Mari sin Fronteras a Barcelona.
El 14 d’octubre es visita ABUC a Barcelona.
El 17 d’octubre ens trobem amb Cronopios a la seu de Pachamama.
El 24 d’octubre visitem Emporcann a Figueres.
El 24 d’octubre visitem Hempord{ a Girona.
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El 25 d’octubre ens reunim amb el Sr. Garcia de Mediacom a Barcelona.
El dia 30 d’octubre MASCAR de Cubelles.
NOVEMBRE 2013:
El dia 5 de novembre visita Al Placer de la Vida a Barcelona.
El dia 5 de novembre visita a Asociacion de fumadores del Vallès a Sabadell
El dia 5 de novembre visita a ESTEM de Esplugues.
El dia 13 de novembre visita a Canna Ecològic a Premià de Mar.
El dia 19 de novembre visita a SHIVA a Sant Cugat.
El dia 19 de novembre visita d’assessorament a AVAC de Barber{ del Vallès.
El dia 19 de novembre visita a Green Age a Barcelona.
El dia 19 de novembre visita a BLOW a Barcelona.
El dia 21 de novembre visita a LA MESA a Barcelona.
El dia 27 de novembre visita a Mazar en Cerdanyola.
El dia 27 de novembre visita de assessorament a BLOW en Barcelona.
DESEMBRE 2013:
El dia 13 de desembre visita a Green Age a Barcelona
El dia 13 de desembre es va visitar a Mar & Dala a Castelldefels.
El dia 18 de desembre es visita Green Age.
La Patty també va començar a visitar en aquest mes:
Adjuntem informe:
Associació de d’auto consumidors de c{nnabis ARCADIA
Responsables Oscar i Eduardo
Motiu de la reunió: La comissió va tenir una reunió prèvia aquest estiu amb un soci seu,
aquest es va sortir del projecte,però els hi va recomanar als seus 2 altres socis que
vinguessin a xerrar amb nosaltres.
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Es van tornar a ficar en contacte el 28/11/13 via wassup i varem quedar el 29 a les 16:30
de la tarda a la seu de Pachamama.
Es van quedar molt contents i amb una predisposició a entrar a la Federació i al Moviment
en si.
Volen venir a la reunió del dia 12 per convèncer-se de obrir-la ja que amb el projecte de
Llei ciutadana estan una mica esgarrifats i cautes.
Son uns federats potencials, bona gent i amb idees molt semblants a les nostres.
Associació ***********
Responsable: Raul Moya i Ruslan.
Motiu de la reunió: Assessorament.
Vindran a la reunió del dia 12, espero que allà es quedin mes convençuts.
Van venir, els hi va agradar, aquella mateixa tarda del dia 12 van visitar a Miguel Torres i
en quant tinguin local es federaran.
Associació La Mota Feliz (El Vendrell)
Responsable: Francisco
Motiu de la reunió: Assessorament i Federar-se
Han seguit les directrius de manera correcta i estan oberts i federats.
Associació La Kalada
Responsable: Alessandro
Motiu de la reunió: El coneixem a través del MCC, està a la comissió de comunicació del
mateix i treballa amb l'Eric.
No es federaran per que la resta de la JD, excloent al President, segueixen directrius
errades de la seva assessora jurídica i decideixen esperar a federar-se fins a que la
Regulació arribi i ho digui.
El Alessandro President de la mateixa, a demanat fer-se soci de Pachamama, per
col·laborar activament amb la Federació.
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La Eli a partir del desembre del 2013 a començat a ficar-se en contacte amb associacions
en constitució via e-mail.
- Ramón Jerez.
- Daniel Jimenez
- Frank Gunrime
- Mercé
- Manresa
Projectes assolits el 2013
El projecte durant el 2013 va ser que noves associacions integressin la CatFAC arrel d’això
i un cop hem començat a créixer podrem desenvolupar un projecte sòlid pel 2014.
S’ha assolit la difusió i implementació del Codi de Bones Pr{ctiques de la CATFAC en las
Associacions.
Activitats desenvolupades el 2013
17-12-13 10:30HS Assemblea del grup de treball pel desenvolupament de la memòria i el
projecte 2013.
Qüestions a millorar
-

Gestió dels contactes de la comissió de territori.

-

Compromís de les associacions en la Federació.

-

Mecanismes d’acompanyament a les associacions en el procés d’adhesió.

-

Base de dades del Territori.
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8. Terapèutic
Objectius previstos per al 2013
-

Posar en marxa l'Equip de Servei Terapèutic

-

Mantenir i actualitzar el banc de dades dels usuaris terapèutics

-

Contribuir a la creació de grups terapèutics a les associacions cannàbiques de la CATFAC
interessades.

-

Fomentar l'ús de vaporitzadors o de diferents maneres d'administració del cànnabis.

Objectius assolits en l’any 2013
-

Visites (97), dos dies per setmana, a persones interessades en ser sòcies terapèutiques o
per fer el seguiment del seu tractament amb cànnabis. (72 Soci@s)
Visites a domicili en els casos de dificultat/impossibilitat de moviment
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Taller de cuina bàsica cannàbica, a la seu de la MACA a càrrec de Marta Sanz.

-

-

Visites a les associacions de la CatFAC que necessitin de l'Equip de servei
terapèutic.(Cannamix Ripollet, Green House Manresa, AVAC Barbera del Vallés,
Acció Cannàbica Igualada)
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-

Presentació a la MESA de l'Equip de servei terapèutic.
Xerrada “Drogues i Salud” a c{rrec de Joan Parés a la seu de la MACA.

-14ª Reunió anual de la SEIC (Sociedad Española de Investigaciones Cannábicas).
-Presentació a la MESA de l'Equip de servei terapèutic.
Qui ha integrat el Grup en el 2013
-TresHC
-Dr.
-Marta

(Dos
psicòlogues
i
una
assistent
social)
Joan
Parés
(Pneumòleg
jubilat)
Sanz(auxiliar,
secretaria
i
coordinació)

Com s’ha organitzat el Grup en el 2013
-L'Equip de servei terapèutic s'organitza amb la programació de cites prèvies
telefònicament i/o a través del correu electrònic.
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-De manera interna amb calendaris.
Quines reunions ha organitzat el Grup o en quines ha participat
-19/8/13-1ª Assemblea terapèutica c/aviació 11 (veure acta-conclusions i assistents)
-03/12/13-2ª Assemblea terapèutica Seu de La MACA (veure acta-conclusions i assistents)
-17/07/13-reunió amb representats d’ICEERS a Catalunya per tractar l'Estudi sobre el
cànnabis i la salut i com afecta la qualitat de vida en usuaris terapèutics.

-14ª Reunió anual de la SEIC (Sociedad Española de Investigaciones Cannábicas).
- Assemblees Generals CatFAC-com a representat de l'Equip de servei terapèutic.
-18/10/13-assemblea per la incautació a Igualada.
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-9/12/13-reunió
amb
l'Institut
Catal{
-9/12/13-assemblea incautació a La MACA .

de

la

Salud

d’Igualada.

19/12/13-reunió amb Damien a la seu social de Green Eye.
-Reunions de treball amb AUREA SOCIAL i el Dr. Javier Pedraza.
-Visites a 4 associacions (Igualada, Ripollet, Manresa Cerdanyola) amb persones
interessades a fer-se socis terapèutics que tenien dificultats per desplaçar-se.

Projectes iniciats el 2013
-17/7/13-Estudi d’ICEERS sobre la qualitat de vida en usuaris terapèutics que consisteix
en informar i reenviar als usuaris terapèutics que consumeixen cànnabis com a pal·liatiu
en els casos del grup patològic de dolor crònic, a l’Hospital del Mar per avaluar els
resultats.
-03/12/13-Fonding VAPO (Consisteix a recaptar diners a partir de micro donacions via
internet, per tal de què a totes les associacions que sigui de menester tinguin un
vaporitzador.
-Visites al territori (per la creació dels diferents grups terapèutics a les associacions
cannàbiques
que
estiguin
interessades)
-creació de Protocol de recepció d'usuaris terapèutics.
-creació d’un llistat d’activitats per a les associacions destinat al benestar del usuaris
terapèutics.
-Posar en marxa la guardiola terapèutica (creació de Guardiola i protocol de recompte de
donacions destinat a cobrir les depeses de l'Equip de servei terapèutic).
-Llibres (Compra de llibres del Dc. Franjo Grothenjermen “el cannabis como medicamento”
per
recaptar
diners
per
l'Equip
de
servei
terapèutic.
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Activitats desenvolupades el 2013
-Taller de cuina bàsica amb cànnabis-19/10/13-Marta Sanz-(Informem als socis de la
MACA que estiguin interessats a saber fer derivats de cuina cannàbica)
-Xerrada -Salut i drogues-21/11/13 Joan Parés -(presentació a la MESA de l'Equip de
servei
terapèutic
de
la
CATFAC)
-Xerrada -Salut i drogues-19/12/13 Joan Parés -(xerrada/taula rodona sobre drogues i
Salut a la seu de La MACA)
-"La otra Realidad del cànnabis" (Van fer una Entrevista a Joan Parés per al documental
que vol presentar)

Qüestions a millorar
- Preparar amb antelació les activitats.(CALENDARI)
- Organització.(calendari mensual terapèutic.)
- Assemblees tècniques.(implantació del canvi d'horari de visites: dimarts-matins i dimecrestardes
- Visites territori(Totes les associacions federades han de rebre la visita i presentació de l'Equip
de servei terapèutic explicat el contingut del mateix ,drets i deures)
- Millorar gestió (recaptació de recursos per millora del servei [Libres/Guardiola/Pac per
associacions (xerrada-visites-talles-activitats-prevenció 200€)]
La intenció és sempre la millora del servei (per això és posa en marxa la bústia de
suggeriments terapèutics.
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9. Activisme
Objectius per al 2013
La Comissió d'Activisme de la CatFAC es crea al desembre de 2013 amb la intenció de dur
a terme les campanyes socials de la CatFAC. Aquesta comissió neix per la necessitat de la
Federació d'influir a la normalització del cànnabis a la societat, mitjançant actes
reivindicatius, campanyes, etc.
Qui integra el Grup en el 2013
Eric Asensio (ACUC)
Tatiana (Pachamama)
Enrique (Pachamama)
Arnau Pons (Acció Cannàbica)
Esteve Majó Navarro (Green House Club Manresa)
Ana Afuera Gómez (La MACA) – Responsable del Grup
Com s’ha organitzat el Grup en el 2013
Aquest grup té un curt recorregut i només hem fet una reunió. De moment hem decidit
passar una enquesta a totes les associacions per determinar un reglament intern de
funcionament.
Quines reunions ha organitzat al 2013
La primera i última reunió va ser el 5 de desembre de 2013 a La MACA, on van assistir-hi
tres associacions. En aquesta reunió es va decidir:
-

Que es passaria una enquesta a tota la CatFAC per fer un full de funcionament de la
Comissió d’Activisme.

-

Crear un calendari del esdeveniments cannàbics de rellevància.

-

Fer una campanya de recollida d’aliments.

Quines activitats ha organitzat o en quines ha participat l’any 2013


Nom activitat: Sant Cannut 2013 Data de celebració: 19-01

Tipus: concentració, mani i concerts
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Resum de l’activitat: Participació en l’organització conjuntament amb el Moviment
Cannàbic Català del Sant Cannut 2013.



Nom activitat: Martxa Mundial de la Marihuana a Barcelona Data de celebració:
maig

Tipus: Concentració i plantada a Plaça Catalunya
Resum de l’activitat: Col·laborant amb el Moviment Cannàbic Català es participa en la
concentració organitzada a Plaça Catalunya.
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Nom activitat: MMMM a Madrid Data de celebració: maig

Tipus: Participació en la Manifestació organitzada a Madrid.
Resum de l’activitat: Membres de la CatFAC es desplacen a Madrid per participar en la
manifestació de la Marxa Mundial de la Marihuana allà.



Nom activitat: campanya Pachamama Data de celebració: 10-8

Tipus: imatge i convocatòria intervenció Pachamama
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Resum de l’activitat: cartell creat per comunicació i difusió 2.0 de la convocatòria.
Concentració d’usuaris/es a les portes del jutjat.



Nom activitat: campanya MACA Data de celebració: 9-12

Tipus: imatge i convocatòria intervenció Pachamama
Resum de l’activitat: cartell creat per comunicació i difusió 2.0 de la convocatòria.
Concentració d’usuaris/es a les portes dels mossos.
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10.

Cultius

Objectius previstos per al 2013
Crear un grup de treball específic de cultius, on poder aprofundir sobre tots els aspectes
relacionats amb la planta.
Objectius Assolits en el 2013
-

Grup de cultius constituït i en marxa.

-

Creació de l’eina d’intercanvi de genètiques.

-

Recerca sobre la possible creació d’una cooperativa agr{ria.

-

Preparació del necessari per tirar endavant el peritatge CatFAC 2014.
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Qui integra el Grup en el 2013

Pachamama

Toni Ribé

Green House Manresa

Sebas

Nou9Vilannabis

David

Cannamitch

Marcos

AVAC

Òscar

ACUC

Éric

ACCAAT

Akan

Acció Cannàbica

Pol Domènech

Maca

Nora

Com s’ha organitzat el Grup al 2013
El Grup inicia l’activitat a partir de l’agost de 2013 amb la incorporació de Toni Ribé com a
responsable i encarregat de dinamitzar el grup.
Des de setembre s’inicien les reunions amb els responsables cultivadors de les
associacions.
Quines reunions ha organitzat el Grup
S’han fet 2 reunions
Data 6 de novembre
Inici 16.30h Fi 20h
Assistents: Toni Ribé – Pachamama; Sebas – Associació Green House Manresa; David –
Nou9Vilannabis; Marcos – Cannamitch; Òscar – AVAC; Éric – ACUC; Akan – ACCAAT; Pol
Domènech, Jaume Xaus – Acció Cannàbica; Nora, Jose Afuera – La Maca; Samuel –
Emporcann; Gemma - CatFAC
Lloc: La Maca (c/ Miquel Àngel, 116. Barcelona – Sants-)
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Es presenta el grup de cultius, és parla de la importància dels peritatges, sobre la creació
d’una cooperativa agrícola, l’intercanvi de genètiques, la producció de llavors des de la
federació, resines, tot en fase inicial, s’han de fer els corresponents projectes.
Reunió extraordinària
Data 16 de novembre
Dinar improvisat amb Toni Ribé i Patty– Pachamama; Akan – ACCAAT, Jaume Xaus – Acció
Cannàbica; Jose Afuera – La Maca; Gemma - CatFAC i Xaquim Acosta – Pèrit Agrícola i
Mercè advocada cooperativista.
En aquest dinar vam est{ xerrant i acabant de convèncer a l’especialista en cooperatives
agràries, el projecte arrenca, en breus proposta per escrit.
Inici 16.30h Fi 20h
Assistents: Toni Ribé – Pachamama; Sebas – Associació Green House Manresa; David –
Nou9Vilannabis; Òscar – AVAC; Éric – ACUC; Akan – ACCAAT; Pol Domènech, Jaume Xaus –
Acció Cannàbica; Nora, Jose Afuera – La Maca; Samuel – Emporcann; Gemma - CatFAC i
Xaquim Acosta – Pèrit Agrícola
Lloc: Pachamama
En motiu de la visita d’en Xaquim a Barcelona aprofitem per xerrar sobre els peritatges
agrícoles, ens explica el funcionament, ens presenta una proposta i ens ofereix
d’organitzar un taller formatiu.

11.

Associacions Federades

ACUC
Associacionisme
Celebra reunions de la Junta Directiva mensualment.
Ha celebrat 4 assemblees on han participat unes 12 persones sòcies. Sempre s’ha enviat
l’ordre del dia amb 15 dies d’antelació i l’acta est{ a disposició de qui la demani a
l’associació.
Comunicació
Es fan actualitzacions setmanals a:
http://www.associaciocuc.org/
https://www.facebook.com/associacio.cuc.9
https://twitter.com/ACUCnetwork
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https://plus.google.com/112224272721619359866/posts
Cultius
10 cultius, 5 d’interiors i 5 d’exteriors.
Activitats
Algunes de les activitats d’Acuc han estat: Taller de pancartes, Taller de mayflexia, BHO
l’essència més pura, CannAnda: excursió a Torre Baró, Aniversari d’Acuc, Curs de Cates, Ice
Hasch: demostració d’extracció amb gel. A banda de participar a Sant Cannut, Marxa
Mundial de la Marihuana, Spannabis o Fòrum d’Irun.

Green House Club Manresa
Associacionisme
Reunions de la junta directiva mensuals.
Han celebrat 10 assemblees on han participat unes 20 persones sòcies. L’Assemblea s’ha
convocat amb una setmana d’antelació. L’ordre del dia no s’envia, es reparteix a la reunió.
Les actes són d’accés a les persones sòcies demanant-les a l’associació.
Comunicació
La web s’actualitza només si hi ha novetats www.greenhouseclub.net
Di{riament s’actualitza el facebook https://www.facebook.com/GHCGreenHouseClub
Se’ls hi ha fet una entrevista a Regió 7.
Cultius
Han fet 2 cultius d’interior.
Activitats
Han organitzat un curs d’anglès.

Associació Cann{bica d’Autoconsum Pachamama
Associacionisme
Han celebrat reunions de la junta directiva cada dues setmanes aproximadament.
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Han celebrat 3 assemblees on han participat unes 14 persones sòcies. S’han convocat amb
quinze dies d’antelació amb la convocatòria i l’ordre del dia. L’acta s’envia per mail i a més
est{ a disposició de les persones sòcies en l’associació.
Comunicació
No utilitzen web ni xarxes socials. El sistema de comunicació serà el boca-orella o el correu
electrònic en cas de comunicacions formals amb les persones sòcies.
Se’ls hi ha fet una entrevista http://canamo.net/index.php?view_issues&issue_28=190#
Cultius
1 cultiu d’exterior.
Activitats
Algunes de les activitats han estat: Cicles de fotografia i artístics, Taller de teatre social,
Cicle esportiu, Taller de cervesa artesanal, Taller sobre meditació i estats modificats de
consciència, Taller d’elaboració de sabons artesanals.

Associació Cannàbica Nou9Vilannabis
Associacionisme
Fan reunions de la junta directiva a diari.
Han organitzat 5 assemblees on han participat unes 45 persones sòcies. Les assemblees
s’han convocat amb més de 15 dies d’antelació. S’ha enviat convocatòria i ordre del dia en
totes elles i les actes són d’accés als socis demanant-les a la seu.
Comunicació
Només utilitzen pàgina al facebook.
Cultius
Han fet 4 cultius d’interior.
Activitats
Algunes de les activitats que han organitzat han estat el trasllat a la nova seu, un torneig de
pòquer, video d’extracció, jornada de portes obertes, degustació de mojitos, instal·lació
piscina, celebració del dia de la música, partit de futbol sala, Anoia Cup, Degustació
d’embotits artesans, Cata.

Associació Cann{bica Catalana d’Autoconsum i Ajuda Terapèutica – ACCAAT
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Associacionisme
Celebren junta directiva un cop al mes com a mínim.
S’ha fet una assemblea amb 15 persones sòcies com a assistents. S’ha enviat convocatòria i
ordre del dia amb més de 15 dies d’antelació. Les actes estan a disposició de les persones
sòcies en la secretaria de l’associació.
Comunicació
La web i el facebook s’actualitzen un cop al dia www.accaat.org
https://www.facebook.com/accaat?fref=ts
Cultius
Han desenvolupat 6 cultius, 5 d’interior i 1 d’exterior.
Activitats
Algunes de les activitats que han organitzat són jornades de futbol, cata spannabis, taller
de cervesa, Halloweed i han participat al Sant Cannuto.

AVAC – Associació Vallesana d’Autoconsum Cann{bic
Associacionisme
Fan juntes directives quan sorgeix algun tema a tractar.
Han fet 3 assemblees on ha participat un 30-35% de les persones sòcies. S’han convocat
amb 15 dies d’antelació amb convocatòria i ordre del dia. L’acta est{ a disposició de les
persones sòcies per mail o en l’associació.
Comunicació
Es disposa de facebook actualitzat diàriament i de twitter ocasionalment.
Cultius
S’han organitzat 4 cultius, 3 d’interior i 1 d’exterior.
Activitats
Algunes de les activitats d’AVAC han estat un torneig de billar, taller d’elaboració de crema
terapèutica, taller elaboració extracte alcohòlic, una visita del Doctor Parés i la participació
al Sant Canuto.
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Kaya – Associació d’usuaris/es de c{nnabis
Associacionisme
Es fan dues juntes directives al mes.
Aquest any s’han fet dues assemblees on han participat unes 20 persones. S’han convocat
amb un mes/quinze dies d’antelació, enviant la convocatòria i l’ordre del dia. L’acta s’envia
per correu electrònic a totes les persones sòcies.
Comunicació
Tenen web i facebook i l’actualitzen tan com poden.
Cultius
Tenen 13 cultius, 12 d’interior i 1 exterior.
Activitats
Algunes de les activitats que Kaya ha fet són taller per fer haixix amb gel, Xerrada sobre
prevenció de riscos i la participació al Sant Cannut.

La Maca – Moviment Associatiu Cann{bic d’Autoconsum
Associacionisme
Celebra una o dues juntes directives al mes en funció de les circumstancies.
Han celebrat 6 assemblees amb unes 20-30 persones sòcies participants. L’assemblea s’ha
convocat amb un mes com a m{xim i 15 dies com a mínim d’antelació. S’ha enviat
convocatòria i ordre del dia per correu electrònic. L’acta est{ disponible per totes les
persones sòcies perquè s’envia per correu electrònic.
Comunicació
La web s’actualitza setmanalment www.lamacabcn.org
El facebook s’actualitza cada dos dies https://www.facebook.com/la.maca.3?fref=ts
El twitter s’actualitza anualment #lamacabcn
Tenen contingut al youtube que s’actualitza anualment
Han redactat notes de premsa i han estat entrevistats.
Cultius
38

Han gestionat 8 cultius, 5 d’interiors i 3 d’exteriors.
Activitats
Algunes de les activitats que ha fet la Maca aquest any són taller de vaportitzadors, taller
de cultiu, taller d’extraccions, xerrada “jo controlo” de prevenció de riscos, cinema, taller
de derivats, sortida al Hash Marihuana & Hemp Museum, xerrada sobre cànnabis i salut
amb el doctor Parés.

AVCC – Associació Vallparadís Cannabis Club
Associacionisme
Han celebrat una junta directiva cada setmana.
S’ha fet una assemblea on han participat unes 20 persones sòcies. Es convoca amb un mes
d’antelació però no s’envia ordre del dia. L’acta est{ disponible presencialment a
l’associació.
Comunicació
La web està en procés. No tenen facebook.
El twitter és @VallparadisCC i s’actualitza a diari.
Cultius
Han gestionat 7 cultius, 4 d’interior i 3 d’exterior.
Activitats
Les activitats que han organitzat són una cata i diversos passis de documentals.

ATIC – Associació Terapèutica d’Investigació Cann{bica
Associacionisme
Es convoca junta directiva quan hi ha algun tema a tractar.
S’han convocat dues assemblees, una a principis d’any i l’altra a finals, amb un 30% de les
persones sòcies participant. Es convoca amb un mes d’antelació i s’envia ordre del dia i
convocatòria. L’acta est{ penjada al tauler d’anuncis de l’associació durant un mes.
Comunicació
Tenen web però està desactivada per problemes econòmics.
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Si tenen facebook però sense actualitzar.
Han fet 6 notes de premsa als diaris locals.
Cultius
Tenen 7 cultius, 6 d’interior i 1 d’exterior.
Activitats
Algunes de les activitats que ha organitzat Atic són un taller de Jumpling Clay i el sopar de
nadal.

CTCC – Club de Tastadors de Cànnabis de Collsacabra
Associacionisme
Han fet reunions de la junta directiva quan hi ha hagut un tema a tractar.
Han celebrat 3 assemblees l’any amb una afluència d’unes 15 persones sòcies. S’han
convocat amb un mes d’antelació i l’ordre del dia est{ penjat a l’associació. L’acta est{
disponible a les persones sòcies demanant-la a l’associació.
Comunicació
No tenen web ni presència a les xarxes socials.
Cultius
Tenen un sol cultiu d’exterior.
Activitats
L’activitat que ha organitzat el CCTC és una cata.

Cannamitch
Activitats
S’han sumat a la Cannabis Champions Leage organitzada pel Moviment Cann{bic.
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12.

Compliment del Codi de Bones Pràctiques CatFAC 2013

El número de participants que responen a aquest qüestionari és de 17
associacions. Tot i ser lluny del número actual d’associacions federades, ens ajuda
a tenir una perspectiva del compliment o no del Codi de Bones Pràctiques de la
CatFAC.
La recollida de dades es realitza durant el mes d’Octubre de l’any 2013.
L’estructura del document d’an{lisi consta de tres capítols i seguint el mateix índex
del propi Codi de Bones Pràctiques de la CatFAC:
-

L’Associació
Les Persones
El Cultiu

L’ASSOCIACIÓ / NORMATIVA ADMINISTRATIVA:
1-

La gran majoria de les associacions enquestades tenen els seus estatuts inscrits i
acceptats al registre d’associacions de la Generalitat. Només n’hi ha una que no els té,
i és perquè està en tràmits i esperant la valoració per part de les autoritats.

2-
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Totes les associacions posseeixen el CIF

3-

En aquest punt hi ha una divergència marcada. La majoria d’associacions no tenen
llicencia d’activitats. Només el 35% la tenen. És un punt que genera confusió i que
s’hauria d’intentar definir i limitar perquè tothom conegui la import{ncia o no, les
avantatges i inconvenients de tenir aquesta llicencia.
L’ASSOCIACIÓ / GESTIÓ INTERNA:
4-

Totes les associacions es regeixen per un sistema assembleari.
5-

La gran majoria de les associacions parteixen del sistema democràtic, només hi ha
una associació que parteix d’un sistema diferent. S’ha d’investigar quina és i quin
sistema aplica.
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6-

Totes les associacions sense excepció, estant constituïdes i obren el seu funcionament,
sense cap ànim de lucre.

7-

La majoria de les associacions enquestades, no han substituït ni fan les tasques d’una
grow shop, però hi ha un petit grup, que si realitza i fa un paper similar a les botigues
d’autocultiu, un fet que s’ha de tenir en compte per no ferir susceptibilitats ni envair
competències que com a associació no ens corresponen.

8 - Teniu relacions en algun grow en concret:
3 - no tenen cap mena de relació amb cap grow.
1 - San Gervasi
1 - Si
1 - Castellet
1 - Isiembra
3 - La Paz Green Shop
1 - Cactus i La Huerta
2 - Zona de cultivo
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1 - Grow Store, Hofman & Herer
9-

Només existeix una associació que no fa pública la memòria d’activitats i el pressupost
entre les persones sòcies. És una bona noticia, que la gran majoria faci aquest exercici de
transparència. Però s’ha d’aconseguir el 100%.

10 -

Totes les associacions excepte una, realitzen un registre d’actes, que és indispensable per
poder fer una bona memòria d’activitats.

11 -

44

El percentatge és prou bo (76%). Però s’han d’incrementar les tasques perquè totes les
associacions compleixin amb les normes LOPD. S’ha de fer un seguiment a les associacions
que encara no les apliquen, perquè com abans millor ho facin. La seguretat dels nostres
socis/es depenen en gran part de la LOPD.

12 -

Les respostes a aquesta pregunta fan crear dos grups diferenciats; el 59% de les
associacions es poden permetre tenir empleats, mentre que un 41% no ho poden fer. Un
anàlisis més profund ens ajudaria a conèixer que tenen les associacions que poden tenir
assalariats i que els falta a aquelles que no poden.

13 -

Només set associacions tenen persones treballadores amb contracte laboral.
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14 -

La formació és una eina imprescindible per a un bon funcionament de l’associació. Si bé,
el percentatge és acceptable, s’ha de reforçar aquesta idea, perquè la totalitat de les
associacions implementin un programa de formació.

15 -

Aquest punt es manifesta clarament que la política de riscos laborals, només està
contemplada per la meitat de les associacions. S’hi ha de treballar i recordar la
idoneïtat de tenir aquests tipus de polítiques.
L’ASSOCIACIÓ / CIRCUIT TANCAT DE PERSONES:
16 -

46

La xifra d’associacions que disposen d’un cultiu propi és la correcta. Encara que en aquest
punt el percentatge òptim hauria de ser del 100%. Totes les associacions haurien de tenir
cultiu propi i autogestionar-se el seu propi proveïment.

17 –

Aquest punt, que és clau, el compleixen el 100% de les associacions. És imprescindible que
la producció del propi cultiu, quedi sempre sota el control i ús de la pròpia associació.

18 -

Gairebé totes les associacions no promouen el consum de c{nnabis; només n’hi ha una que
fa apologia del consum. Una pr{ctica que s’hauria d’eradicar.
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19 -

El 94% de les associacions tenen menys de 655 socis actius. Només n’hi ha una que supera
aquesta xifra. S’hauria d’estudiar el cas particular i alhora, decidir si es permet o no, una
excepció en aquest punt, o fins i tot la modificació del CBP.

20 -

En un altre punt clau, la totalitat de les associacions el compleixen al 100%. La
garantia de que tota l’activitat de l’associació quedi en un circuit tancat, és vital.

21 -

48

La majoria d’associacions compleixen amb el requisit de limitar la distribució setmanal.
Només existeix un 12% no que ho compleix; s’hauria d’investigar el perquè, si és per
capacitat logística... S’hauria d’acotar o permetre excepcions segons la particularitat de
cada associació.

L’ASSOCIACIÓ / LA SEU SOCIAL:

22 -

S’ha de reforçar la idea de que cada associació tingui un espai lliure de fum. Tenint en
compte les particularitats estructurals; s’ha d’exigir la creació d’un espai d’aquests a cada
associació.
23 -

La totalitat de les associacions compleixen aquest punt.
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24 -

El 100% de les associacions compleixen el dotar a la seu social d’una correcte higiene.

25 -

Només un 18% de les associacions (3), tenen a disposició dels socis/es begudes
alcohòliques d’alta graduació. S’ha d’intentar que aquestes es convencin que els
inconvenients d’oferir alcohol d’alta graduació són majors que els avantatges sobretot a
nivells de reducció de riscos i salut.
26 -

Gairebé la totalitat de les associacions no tenen tabac a la disposició dels socis/es; només
n’hi ha una que ofereix aquesta possibilitat.
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27 -

En aquest problemàtic punt, només hi ha una associació que tinguis a disposició dels seus
socis/es altres drogues legals o il·legals. S’hauria de determinar quina droga és, i obtenir
un compromís d’aquesta associació de que deixar{ d’oferir aquesta possibilitat ja que és
una pràctica totalment prohibida.
28 -

Oferir un servei de bar a una associació pot ser un inconvenient molt gran a l’hora
d’assegurar el bon funcionament i autogestió de la pròpia associació, i alhora crear una
desconfiança cap a l’entorn, autoritats, veïns, bars de la zona... S’han de buscar altres
fórmules que no facin desviar la funció principal d’una associació, com per exemple, les
màquines vending.
29 -

51

La meitat de les associacions utilitzen les màquines dispensadores com a fórmula per
oferir un consum de begudes als seus socis/es.
30 -

Només existeix una associació que no té un control d’accés d’entrada; s’ha d’intentar que
aquesta, compleixi aquest punt per la pròpia seguretat de l’associació i dels seus socis/es.

31 -

L’ASSOCIACIÓ / COMPROMÍS SOCIAL:

32 -

52

El percentatge d’associacions que participen en l’atenció terapèutica és acceptable de
moment. S’han d’intensificar les accions en aquest sentit, perquè totes les associacions hi
participin.

33 -

Un percentatge mig de les associacions ofereixen als seus socis/es un programa de
reducció de riscos. Tant aviat com sigui possible, s’haurien de reprendre les activitats
dirigides a aquest punt i reforçar les idees, perquè tots els socis federats, puguin optar a
aquest servei.

34 -

Totes les associacions disposen de material de reducció de riscos.

35 -

53

La majoria d’associacions participen en les activitats de la Federació. S’ha d’augmentar
l’estímul perquè les associacions que no hi participen d’una forma regular ho facin.
Necessitem gent.
36 -

Només un 59% de les associacions participen al MCC.

37 -

El percentatge d’associacions que participen activament en altres moviments socials és
inferior al 50%. S’ha de promoure la participació en aquests moviments, sempre hi quan,
la gestió de l’associació així ho permeti.
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L’ASSOCIACIÓ / TRANSPARÈNCIA:

38 - 39 - 40 -

La gran majoria d’associacions tenen els libres d’actes, comptabilitat i de membrecia al
dia, només n’hi ha dues que no ho tenen, s’ha de demanar a aquestes dues associacions
que es posin al dia, per seguretat jurídica de la pròpia associació i dels seus socis/es.
41 -

Gairebé la totalitat de les associacions tenen el llibre de consum de socis/es. S’ha d’exigir
a l’única associació que falta, que compleixi amb aquest punt ja que és vital pel
funcionament de l’associació i per garantir el seu futur i viabilitat!
42 - 43 -

55

Un bon control del cultiu és essencial per a un bon funcionament de l’associació.
És l’eix principal, i tenir aquests llibres és indispensable. S’ha de marcar i definir més
aquests objectius i exigir el compliment d’aquests documents.
44 -

Excel·lents resultats a les respostes a la pregunta. És necessari i és un exercici de
transparència, que els pressupostos siguin aprovats per l’assemblea general de cada
associació. S’hauria de preguntar el perquè no ho fan a l’única associació que no fa
aquest exercici.
45 -

56

Només un 35% de les associacions utilitzen i disposen de pagaments telemàtics. Encara
que la implementació sigui laboriosa, s’ha de dirigir a totes les associacions que adoptin
aquest sistema per a una millor gestió, seguretat i transparència.

LES PERSONES – CONDICIONS PER ASSOCIAR-SE:

46 -

Existeixen 4 associacions on l’edat mínima és diferent a 18 anys.

47 -

Tres quartes parts de les associacions compleixen amb el requisit de que el soci/a sigui
resident a Catalunya. Per evitar complicacions, les quatre associacions restants haurien
de posar-se al dia amb aquest aspecte.
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48 -

Per evitar acusacions i confusions, és millor, incloure com a requisit, en els estatuts i en la
sol·licitud d’entrada a una associació, que per pert{nyer s’ha de ser consumidor previ per
no entrar en fer apologia al consum de cànnabis. Existeixen només dues associacions que
no compleixen aquest requisit.

49 -

Totes les associacions compleixen aquest punt.
50 -

58

Excel·lents resultats a aquesta pregunta. S’ha de aconseguir que l’associació que falta
implementi com a requisit d’associació, que la persona avaladora ha d’acompanyar la
persona avalada físicament.

51 -

Només una minoria fa signar al soci/a una declaració jurada sobre els límits de consum.
S’haurien de millorar les eines per facilitar la implementació d’aquest punt.

52 -

Poques associacions (24%), tenen en el seu règim intern la sanció si descobreixen que un
soci/a consumeix més de 90 grams mensuals. No és feina de l’associació fer de policia ni
investigar a ningú, però si seria convenient, cobrir-se amb la creació d’aquesta sanció als
seus estatuts.
L’ASSOCIACIÓ / LA NOVA SOCIA O USUARI/A TERAPÈUTIC:

53 -

59

Encara que la majoria d’associacions disposa de fulls d’ingrés, hi ha una minoria que
encara no els posseeix, per una correcta gestió, s’hauria de demanar a aquestes
associacions que s’esforcin a tenir-ho a la seva disposició.

54 -

És una resposta complement{ria a l’anterior; és un requisit indispensable obtenir la
signatura de la persona potencial sòcia. S’hauria d’aplicar aquest punt a totes les
associacions.

55 -

Per una imatge de serietat i compromís amb el tema terapèutic, s’hauria d’intentar
aglutinar tots els socis/es terapèutics en un mateix conjunt i que tots/es siguin avalats
per Dr. Joan Parés.

56 -

60

Aquest punt s’ha de reforçar. Una bona comunicació és essencial en una associació. El nou
vingut, ha de conèixer el projecte, entendre’l, i d’aquesta forma sigui conscient de que hi
ha una tasca activista per part de la pròpia associació. També per entendre i acceptar el
funcionament complet de la mateixa.
L’ASSOCIACIÓ / TIPOLOGIA DE PERSONES SÒCIES:

57 -

58 - 59 - 60-

D’acord amb el CBP de la CatFAC, totes les associacions federades, haurien de tenir la
mateixa tipologia de socis. S’hauria de fer un esforç, perquè totes funcionin amb un
mateix registre de socis/es.
61

L’ASSOCIACIÓ / DRETS I DEURES DE LES PERSONES ASSOCIADES:

61 -

La majoria d’associacions compleixen amb aquest requisit. Cal recordar que com a entitat
sense ànim de lucre, totes els associats haurien de tenir el dret de poder tenir accés a tota
la documentació de la pròpia associació.

62 -

Totes les associacions faciliten aquest tipus d’informació als seus socis/es.

63 -

62

Encara que la majoria d’associats tenen informació de consums problem{tics, les que no
en proporcionen ho haurien de fer, com a exercici de responsabilitat i defensa d’un
consum responsable!!

64 -

Totes les associacions compleixen amb aquest punt. La reducció de riscos i el seu
tractament han de ser un servei de l’associació cap els seus associats.

65 -

La gran majoria complexi amb aquest punt. Només hi ha una associació en la qual els
seus associats no tenen accés a informació sobre l’ús terapèutic, s’ha d’insistir perquè
l’ofereixin. Aquest és un puntal de la filosofia de la federació.
66 -

63

Gairebé la totalitat de les associacions tenen previst sancionar als associats que no
paguen les quotes. És una eina de control i d’autogestió que assegura o apunta a un bon
funcionament de la pròpia associació.
67 -

El resultat i el percentatge d’associacions on l’associat participa de les assemblees
generals és molt satisfactori. Per a una bona coordinació i funcionament, ja sigui de la
pròpia estructura interna de l’associació, com de l’activisme, la participació de tots els
associats en assemblees i activitats, es fa imprescindible.

EL CULTIU / LA PRODUCCIÓ:

68 -

Totes les associacions, realitzen, estrictament, la seva producció d’acord amb la
demanada dels seus associats.

64

69 -

La totalitat de les associacions produeixen la demanda dels seus associats, en cultius
propis.

70 -

Només hi ha dues associacions que surten del marge de consum de 3 grams diaris per
consumidor/associat. S’haurien d’ajustar al CBP de la CatFAC per complir-lo i per cuidar
la salut dels seus socis/es.

71 -

65

La majoria d’associacions no permeten una retirada setmanal superior a 25 grams.
N’existeixen cinc que ho permeten; aquestes s’haurien d’ajustar al CBP, però hi poden
haver diferencies degut a la pròpia gestió del cultiu. S’hauria d’adaptar el punt a la
realitat de les associacions o que aquestes, sempre que puguin, compleixin aquest punt.

72 -

En un cultiu produït sota demanda, no hauria d’existir un excedent. Totes les associacions
, exceptuant una, compleixen amb aquest punt fonamental, per a una bona gestió i
viabilitat de la pròpia associació.

EL CULTIU / EL TRANSPORT I REPARTIMENT:

73 -

El 41% de les associacions, set; no disposen d’un protocol de transport. És un punt on
tothom ha d’incidir i profunditzar més, ja que potser no és homogeni i la majoria de les
associacions funcionen de forma autònoma. S’han de millorar, les feines d’instaurar el
protocol de transport unitari.
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74 -

El 100% de les associacions reparteixen menys de 90 grams mensuals per soci/a.

EL CULTIU / MECANISMES DE CONTROL:

75 -

El resultat a aquesta qüestió, és alarmant. Un dels puntals d’una associació és la
disposició d’un peritatge agrícola que certifiqui i validi el seu cultiu. Només dues
associacions, un 12% del total, disposen d’aquesta documentació. S’han de fer, i es fan,
accions per reforçar aquest punt i que totes les associacions en disposin.

76 -

67

Hi ha masses associacions en que la seva producció no coincideix amb la seva demanada,
Un punt alarmant, ja que aquestes diferencies poden complicar l’existència de la pròpia
associació en el present i en un futur immediat. Amb una bona implementació del
peritatge agrícola, i un control major de la demanda dels associats, aquest punt podria
estar més controlat.

Agrair a totes les associacions que han participat en l’informe.
Aquest estudi ser{ anual per comprovar l’evolució de les associacions que integren la
Federació.

68

ANNEX

69

Materials de Comunicació

70

-

Tríptics

71

-

Butlletí mensual

72

-

Activitats puntuals

73

-

Imatges del facebook

-

An{lisi de l’activitat en les xarxes

Resultats de Facebook 2013
Inici 9 maig 2013
Publicacions 900/1000
190 fotos
385 “Me Gusta”
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75

Resultats de Twitter 2013
Inici 11 maig 2013
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Comunicado precinto local La MACA http://catfac.org/es/comunicado-precintolocal-la-maca/



Holanda?

San Canuto 2013
 20

Minutos

-

http://www.20minutos.es/noticia/1700395/0/cannabis/autoconsumo/barcelon
a/





Alternative

Fuse

News

-

http://news.alternativefuse.com/phprssreader/news/las-asociacionescannabicas-catalanas-en-pie-de-guerra-contra-la-indefension-juridica
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cannabicas-piden-regular-consumo-2293438
ENCOD
http://www.encod.org/info/ASOCIACIONES-CANNABICASCATALANAS.html

77
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Europa Press Es - http://www.europapress.es/catalunya/noticia-asociacionescannabicas-catalanas-unen-exigir-regulacion-autoconsumo20130114135404.html
Feeddoo - http://feeddoo.com/n/2769372-30-asociaciones-cannabicas-semanifestaran-el-19-de-enero-para-que-se-regule-el-autoconsumo
Flacso
Mexico
http://www.flacso.edu.mx/micrositios/informa/index.php?option=com_newsfeed
s&task=view&feedid=31&Itemid=7
Iberoamerica.net
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La
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La Marihuana - http://www.lamarihuana.com/noticias/las-asociacionescannabicas-en-cataluna-exigen-una-regulacion-para-el-consumo-y-cultivo/
News
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http://www.newswhip.com/MoreInfo/30-asociacionescann%C3%A1bicas-se-manifestar/13883123
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Est
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-

http://nordestllibertari.blogspot.com/2013/01/manifestacio-el-dissabte-19-degener.html
Noticias.com - http://www.noticias.com/asociaciones-cannabicas-catalanasexigen-la-regulacion-del-autoconsumo.1977089
Madrid
Actual
http://www.madridactual.es/20130114484373/lasasociaciones-cannabicas-catalanas-en-pie-de-guerra-contra-la-indefensionjuridica
Marijuana Semillas Blog - http://www.marihuanasemillas.com/?p=1214
Marijuana Blog - http://liberadamaria.org/2013/01/10/exigimos-una-nuevapolitica-reguladora-para-el-cannabis/
Meneame
(Viedo
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Prensa)
http://www.meneame.net/story/video-integro-rueda-prensa-convocatoriasancanuto-barcelona
QUE! - http://www.que.es/barcelona/201301141354-asociaciones-cannabicascatalanas-unen-para-epi.html
Rasta Respect - http://rastarespect.com/evento/mani-festa-accio-san-canutoplaca-sant-jaume-2013
78









Revista

Yerba

-

Semillas

Autoflorecientes

-

http://www.revistayerba.com/yerba/component/content/article/1/993-ruedade-prensa-del-manifiesto-de-las-asociaciones-cannabicas.html
Revista Cañamo - http://canamo.net/index.php?noticias&news_9=277
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:
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Que! :
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Las secuelas



La
vanguardia:
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PRESS,
BARCELONA
:
http://www.teinteresa.es/catalunya/barcelona/Govern-criterios-regularautoconsumo-cannabis_0_911309007.html
79



La
razón:
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/2106573/sociedad/catalunaquiere-legalizar-el-autoconsumo-de-ca#.UYIalsrvtR8

Global Marihuana March 2013
El Moviment Cannàbic es manifesta per la legalització de la planta
 http://www.btv.cat/btvnoticies/2013/05/04/cannabis-plantacio-globalmarihuana-march/
En
el
camí
a
la
normalització
notícia:
http://www.cannabis.info/ES/enciclopedia/5872-eusfac-un-shadu-en-el-camino-de-lanormalizacioacuten
Los clubs sociales de fumadores de cannabis en España ya son más de 400 y acogen
a 100.000 usuarios
http://www.zoomnews.es/67523/estilo-vida/tendencias/clubs-sociales-fumadorescannabis-espana
La Fiscalía Antidroga investigará la actividad actual de las asociaciones
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/06/14/fiscal-antidroga-cree-programadestruccion-funciona/595693.html
http://www.20minutos.es/noticia/1844639/0/
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/sociedad/aumento-alarmanteplantaciones-cannabis-20130621
Regio7: Un centenar de manresans compren cànnabis en un club sense llicència
http://www.regio7.cat/fet-divers/2013/08/21/centenar-manresans-compren-cannabisclub/241911.html
La Vanguardia: Tres detenidos por cultivar 500 plantas de marihuana en dos masías
de Odèn
http://www.lavanguardia.com/54379610499/index.html
El movimiento social en España, la mejor vía para acceder al cannabis por motivos
de salud
http://www.reggae.es/2013/08/21/el-movimiento-social-en-espana-la-mejor-via-paraacceder-al-cannabis-por-motivos-de-salud/
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Noticias de Guipuzcoa: Los clubes cannábicos agrupan a un colectivo social de más
de
3.000
personas
en
Gipuzkoa
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2013/08/11/sociedad/euskadi/los-clubescannabicos-agrupan-a-un-colectivo-social-de-mas-de-3000-personas-en-gipuzkoa
Los clubes cannábicos vascos rechazan la legalización de los 'mercados negros'
http://www.deia.com/2013/08/16/sociedad/euskadi/los-clubes-cannabicos-vascosrechazan-la-legalizacion-de-los-39mercados-negros39
El Mundo: El Parlamento retomará la ponencia para regular los clubes de cannabis
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/19/paisvasco/1363693439.html
El
País:
El
cannabis
vuelve
al
Parlamento
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/19/paisvasco/1363705010_950741.html
El periódico: Salut quiere regular las asociaciones cannábicas
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/salut-quiere-regular-las-asociacionescannabicas-2684290
GentCAT: Boi Ruiz convoca els representants parlamentaris per informar sobre les
actuacions que ha dut a terme l'Agència de Salut Pública en relació amb els clubs
socials
de
cànnabis
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=219848&idiom
a=00&departament=9&canal=10
26/9/13 Entrevistem a José Afuera: ‘L’autoconsum i l’autocultiu hauria de ser legal.
Cal regular-ho’
http://sobredrogues.net/afuera
3 10 2013 El mon a Rac 1 parla de les associacions Cannàbiques de Catalunya
(19:30Min) Podeu trobar l'àudio en la carpeta hemeroteca
Vice: 10 oct. 2013 Los clubes de cannabis suponen una revolución para el consumo
de cannabis en España http://www.vice.com/es/read/clubes-cannabis-marihuanaespana
15/10/13
El punt Avui: El turisme lligat al cànnabis, fenomen a l'alça a
Barcelona
http://www.elpuntavui.cat/ma/article/2-societat/5-societat/685415-el-turisme-lligat-alcannabis-fenomen-a-lalca-a-barcelona.html
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15/10/13 El porro divideix fiscalia i Salut
http://www.elpuntavui.cat/ma/article/2-societat/5-societat/685408-el-porro-divideixfiscalia-i-salut.html
19/10/13 El Punt Avui: La proliferació de clubs de cànnabis alarma el Raval
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/686668-la-proliferaciode-clubs-de-cannabis-alarma-elraval.html?piwik_campaign=rss&piwik_kwd=nacional&utm_source=rss&utm_medium=na
cional&utm_campaign=rss&f=El+Punt+Avui
Les associacions Cannábicas ha debat en el Vespre a la 2, amb la participació de Dr
Jose Carlos Bouso Investigador IMIM-ICEERS, Albert Tió Portaveu de FEDCAC i Josep
Antoni Rodríguez Jutge.(min 3:25) http://www.rtve.es/alacarta/videos/vespre-a-la-2/
Eitb
Marihuana.
Vacio
legal.
Entrevista
Barriuso.http://www.eitb.tv/es/video/entradalibre/2294972376001/2751824603001/marihuana-vacio-legal/

a

Martin

23/10/2013 la vanguardia Detenen tres homes per cultivar 170 plantes de
marihuana en una nau abandonada d'Igualada
http://www.lavanguardia.com/local/anoia/20131023/54391583173/detenen-treshomes-per-cultivar-170-plantes-de-marihuana-en-una-nau-abandonada-d-igualada.html
23 Oct. EUROPA PRESS Tres detenidos por cultivar 170 plantas de marihuana en el
terrado de una nave abandonada
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-tres-detenidos-cultivar-170-plantasmarihuana-terrado-nave-abandonada-20131023193203.html
23 de oct de 2013 infoanoia Tres detinguts per cultivar 170 plantes de marihuana
en
una
nau
abandonada
del
barri
del
Rec
http://infoanoia.cat/not/4781/tres_detinguts_per_cultivar_170_plantes_de_marihuana_en
_una_nau_abandonada_del_barri_del_rec
23 oct 2013 .anoiadiari Els Mossos d’Esquadra detenen tres persones que tenien
170 plantes de marihuana
http://www.anoiadiari.cat/noticia/18726/els-mossos-d-esquadra-detenen-trespersones-que-tenien-170-plantes-de-marihuana
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25 oct 2013 Una associació en defensa del cannabis denuncia l’ocupació del seu
local pels Mossos http://www.veuanoia.cat/?p=7004
25 oct 2013 La Carmanyola parlem amb Jaume Xaus president del col·lectiu de
Cannàbis d'Igualada.
http://www.ivoox.com/carmanyola-21-25-octubre-2013-audios-mp3_rf_2485352_1.html
25 octubre anoiadiari Acció Cannàbica diu que la seva plantació del Rec no era un
delicte contra la salut pública.
http://www.anoiadiari.cat/noticia/18746/accio-cannabica-afirma-que-la-plantacio-quetenia-al-rec-no-constituia-un-delicte-contra-l
28.11.2013 softsecrets: El Partido Popular vuelve a las andadas de prohibicionismo
y represión.
http://www.cannabis.info/ES/noticias/editorial-de-soft-secrets-de-diciembre-del-2013/
29/11/13 Free Pannagh http://catfac.org/free-pannagh/
3 de Diciembre. Antidroga solicita 22 años de prisión para cinco miembros del club
cannábico Pannagh
Noticias de Alava: http://www.noticiasdealava.com/2013/12/04/sociedad/piden-22anos-y-tres-millones-de-multa-a-usuarios-de-cannabis
Deia http://www.deia.com/2013/12/04/sociedad/euskadi/antidroga-solicita-22-anosde-prision-para-cinco-miembros-del-club-cannabico-pannagh
Drug law Reform http://druglawreform.info/es/weblog/item/5158-antidroga-solicita22-anos-de-prision-para-cinco-miembros-del-club-cannabico-pannagh
4 de Diciembre: El Pais: Barcelona quiere echar el freno a los clubes de marihuana
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/04/catalunya/1386162736_470942.html
04/12/13 lainformacion.com Barcelona tiene unos 200 clubes de fumadores de
cannabis
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-yfinanzas/publicidad/barcelona-tiene-unos-200-clubes-de-fumadores-decannabis_BY7DKoikgezU5GdpGm4OB2/
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06/12/13 Deia. Club cannábico Pannahg, ¿la última gota del
http://www.deia.com/2013/12/06/sociedad/euskadi/la-ultima-gota-del-vaso

vaso?

08/12/13
El
País.
El
Ámsterdam
soleado
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/07/catalunya/1386447965_357912.html
9/12/2013 Comunicado LA MACA http://catfac.org/comunicado-la-maca/
9/12/2013 8tv Operació de la Guàrdia Urbana contra el consum de cànnabis a
Barcelona http://www.8tv.cat/8aldia/videos/operacio-de-la-guardia-urbana-contra-elconsum-de-cannabis-a-barcelona/
10/12/2013 Undergrow TV #1 Debate sobre las asociaciones cannábicas.
http://www.youtube.com/watch?v=IuiNrSbxo3c&sns=fb
11/12/2013 La tribu de Catalunya Ràdio. Clubs de fumadors de marihuana. Podeu
trobar l'àudio en la carpeta hemeroteca
18/12/2013 8tv A Catalunya hi ha 300 clubs on es consumeix marihuana
http://www.8tv.cat/migdia/videos/societat/locals-cannabis
2/01/2014 8tv Els efectes de la marihuana amb usos terapèutics o recreatius
http://bcove.me/90p276mb
3/1/2013
El
Pais.
Mano
dura
para
la
droga
blanda
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/01/02/actualidad/1388698252_848434.html
6 /1 /2014 El País Marihuana legal
http://elpais.com/elpais/2014/01/05/opinion/1388953837_593420.html
09/01/2014 TV3. El consum de cànnabis: conseqüències i aspectes legals
http://www.tv3.cat/videos/4847391/El-consum-de-cannabis-consequencies-i-aspecteslegals
11/01/2014 8tv El negoci de la maria
http://www.8tv.cat/8aldia/videos/societat/el-negoci-de-la-maria/
14/01/2014 Catalunya Radio. Proliferació de les associacions de cànnabis
http://www.catradio.cat/audio/784434/Proliferacio-de-les-associacions-de-cannabis
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19/01/2014 El periódico Marihuana: brotes verdes
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/marihuana-brotes-verdes-3023345
19/01/2014 la sexta. El Gobierno prepara su próximo recorte en... consumo de
marihuana
http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/gobierno-prepara-proximorecorte-consumo-marihuana_2014011900058.html
20/01/2014 La vanguardia. El 'boom' de clubs de cannabis atrae el turismo del
porro
a
Barcelona
http://www.lavanguardia.com/vida/20140119/54399239955/boom-clubs-cannabisturismo-porro-barcelona.html
21/1 /2014 Cataluña, el paraíso de los clubes de cannabis
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/5182457/sociedad+salud/cataluna-elparaiso-de-los-clubes-de-cannabis#.Ut_3hbSCGM8
22/1/ 2014 El Mundo. Regularización del cannabis en el País Vasco
http://www.elmundo.es/pais-vasco/2014/01/21/52dec6d0ca4741b07a8b4595.html
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Resum visites anuals Servei Equip Terapèutic
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RESUM VISITES DEL 15/05/2013 AL 31/12/2013
TOTAL VISITES: 97

SOCIS/AS
PREVIS/AS

HAN VINGUT

NO HAN VINGUT

NO ADMESOS

ADMESOS

10

8

2

1

7

NOUS

HAN VINGUT

NO HAN VINGUT

NO ADMESOS

ADMESOS

87

74

13

6

65

EDAT:

-30

+30

8

57

SEXE:
F

M

28

37

DIAGNOSIS SEGONS GRUPS PATOLÒGICS:
Nº1

Nº2

Nº3

Nº4

Nº5

Nº6

12

7

6

35

0

5

1.- Marejos i vòmits per ex: Tractaments de quimioteràpia contra el càncer
2.- Anorèxia i caquèxia per ex: Malalties infeccioses cròniques: VIH,...
3.- Algunes malalties neurològiques del moviment per ex.: Malaltia de Pàrquinson, esclerosis
múltiple ...
4.- Dolor crònic per ex. Patologia d’ossos crònica, fibromi{lgia, traumatismes i seqüeles post
accidents ...
5.- Glaucoma
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6.- Altres, per ex. Algunes malalties auto immunes, colitis ulcerosa, artritis reumatoide,
esclerodèrmia,...
RELACIÓ USUARI/A ASSOCIACIÓ
Canna Ecològic

1

EMPORCANNT

1

Acció Cannàbica

1

Pachamama

1

ACCAAT

1

La Mama Maria

2

9vilannabis

3

Canamich

3

AVAC

4

SUCS

4

CTCC

4

Aumcat

5

ACUC

5

Green House Manresa 8

La Maca

29

88

Cronograma 2013

89

90

Codi de Bones Pràctiques de la CatFAC

91

92

Presentació Farem un Salt Endavant

93

94

95

