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Pròleg
Constituïda des del 2012, la Federació d'Associacions d'usuaris i usuàries de Cànnabis de
Catalunya (CatFAC) és una agrupació d’associacions formades per persones consumidores de
cànnabis què dia a dia construeixen col·lectivament noves propostes que permetin fer un salt
qualitatiu en el marc de les polítiques de drogues i en els programes de reducció de riscos i danys
a Catalunya.
Desenvolupem les nostres activitats homogèniament amb les agrupacions que conformen la
Confederació de Federacions d'Associacions Cannàbiques (FAC), una de les organitzacions
considerades com interlocutora vàlida al Estat Espanyol.
Davant de tot defensem els drets individuals de les persones usuàries i dels petits productors, la
sostenibilitat ecològica i el benefici social predominant sobre altres interessos. El dret a la salut,
al lliure desenvolupament de la personalitat, a la informació i a la seguretat són valors
preponderants en un camí que hem anat construint tota la societat civil catalana conjuntament.
Així mateix, les organitzacions i la societat civil, organitzada al voltant del moviment cannàbic,
hem dut a terme una tasca d’autoregulació molt important i valuosa, amb l’establiment de
criteris, pautes i codis de bones pràctiques.
La nostre existència ha posat de manifest una incontrovertible realitat social respecte al consum
de cànnabis i poc a poc hem anat construint un model, objecte d’estudi a nivell internacional, en
un moment de debat a nivell mundial sobre la necessitat d’un canvi d’orientació en les actuals
polítiques de drogues i el respecte dels drets fonamentals. Aquest
any
2017
veiem
materialitzada la Llei 13/2017, del 6 de juliol, de les associacions de consumidors de cànnabis,
fruit de un procés participat i participatiu sense precedents que ha ajuntat a la classe política, les
i els tècnics i a la societat civil organitzada per donar resposta a més de 300.000 persones
usuàries lúdiques i terapèutiques i més de 700 associacions al territori.
Amb motiu d’aquest fet històric, des de la CatFAC desenvolupem, ampliem i adaptem el nostre
Codi de Bones Pràctiques, un document dinàmic i en continua transformació, un model de gestió i
funcionament traduït en associacions de persones consumidores de cànnabis que tenen en
compte totes les peculiaritats de l’associacionisme català .

Un model que avui concretem en la tercera versió d’aquesta guia de bones pràctiques que es basa en la transparència i la gestió democràtica, garantint que mai es dirigirà
al lucre personal dels promotors. En aquest model de gestió, funcionament i organització, es detallen el que entenem, haurien de ser l'esquelet d'unes pràctiques
acceptades amb els seus protocols pertinents per tal de desenvolupar una activitat associativa cannàbic de qualitat.
La CatFAC es reconeguda per el Parlament de Catalunya com a grup d'interès amb número de registre 17190 i som integrants reconeguts de la comissió de seguiment de
la llei 13/2017, treballa amb la voluntat de donar continuïtat a la interlocució vàlida amb l'administració catalana amb l'objectiu de donar una resposta conjunta a aquesta
realitat i ser l'enllaç entre les persones que formen part d'aquest col·lectius i el govern.
Des de la CatFAC expressem el compromís d'acompanyar Les associacions de consumidors de cànnabis de Catalunya en el camí de donar compliment a totes les bones
pràctiques anunciades en aquesta guia i a enfortir amb això també el teixit associatiu en general. Seguirem treballant envers a la prevenció i reducció de riscos i danys
associats als mercats alternatius, desmitificant vells prejudicis i definint unes polítiques basades en un nou paradigma en el que prevalguin la persona, la seva salut i els
seus drets personals i fonamentals. Creiem que el model que proposem no només es cenyeix a la legalitat actual, sinó que a més constitueix un sistema de gestió del
mercat de substàncies il·lícites molt més eficaç i amb menys riscos per al conjunt de la societat, ja sigui per el seu caràcter privat i discret, com per estar adreçat a
persones adultes i impedir l'accés a menors, pel seu caràcter d’autogestió i no lucratiu, etc. Les associacions de consumidors de cànnabis de Catalunya eviten molts dels
problemes generats per l’actual política de prohibició, suposant un bri d’esperança de cara a un futur on la nostra relació amb les plantes psicoactives es basi en la raó,
l'evidència científica i el respecte als drets individuals, i no en la histèria col·lectiva, la desinformació i la guerra contra les persones.

10 Gener Entrevista de 8Tv amb motiu del
fenomen dels CSC al centre de la ciutat comtal

10 Gener Entrevista diari ara.cat. Clubs de
cànnabis irregulars tensen el Barri Gòtic

19 Gener Sant Cannut. a la Nau Bostik

organitzat per l’equip de Sofívoros

10

Març Començà una nova edició
Spannabis. on tornen a instal·lar ,al stand
211, el punt de trobada del activisme.
Aquet any decorat per el Hemp Museum
Gallery

26 Gener Assistim

a la III Edició Seminari sobre
Cànnabis Medicinal Quan t'envoltes dels millors t'és
més fàcil aprendre i et transmeten la passió.

12 Març Participem el “taller de visions i
reflexions sobre drogues” organitzat per FASFundació
Autònoma
Solidària.
“Moviments
Cannàbics 2010-17. De l'associacionisme cannàbic
a la introducció de la perspectiva de gènere”

13 Març

Radio Ciutat Vella , programa “des del meu
barri” dirigit por Pep Garcia, amb la participació de Juan
Miguel Garrido , Dr. Mariano García de Palau i CatFAC.

16 Març

Entrevista RAC1. Els clubs cannàbics de
Catalunya, posa’m l’esperançat amb el respecte del
TC a la llei vasca.

7

Abril
Jornada de trobada de
moviments socials i representants polítics
de Podemos per debatre El Repte De
Legalitzar El Cànnabis . Organitzat: Cercle
cànnabis PODEM PV

6 Abril I Seminari Nacional de Cannàbic Medicinal. Un
seminari que abordarà la temàtica
científica y la pràctica clínica.

des

de

l’evidencia

10 Abril

Intervenció de la nostra presidenta al
programa de cadena ser 'a viure que són dos dies'
, el cànnabis s'instal·la en l'actualitat amb la
proximitat de la MMMM18

12 Abril

La Xarxa Ràdio entrevisten a la nostre
presidenta per saber més sobre la realitat de les
associacions Cannàbiques, el cànnabis i la Llei Catalana
d’associacions.

18 Abril Assistim a l’ateneu Barcelonès per conèixer i
debatí la proposta de legalització del cànnabis de GEPCA
5 Maig XXI Marxa mundial marihuana. Un
altre any tornem a pintar de verd els carrers
de Madrid per visualitzar als milions de
persones consumidores que es veuen
criminalitzats per unes lleis alienes a la
realitat social.

4

Maig Participem a les jornades “ Sembrando el Cambio”
organitzat per ConFAC, un esdeveniment amb la participació de
No som delicte. ICEERS, ENCOD ,OECCC i REMA.

12 Maig Assistim al Congrés CANNABMED l'únic esdeveniment a
5 Maig La Sexta, Entrevista amb motiu de la
Marxa Mundial de la Marihuana a Madrid 2018

Espanya dedicat específicament a la figura de l'usuari/a de
cànnabis medicinal i, a les seves famílies i cuidadors / as

11 Maig Participem amb la representació de la nostra
presidenta a expocáñamo a la taula "Dones cannábicas:
els pilars del sector"

9

Juny

Pparticipem en la Trobada
internacional: “Polítiques de la societat civil i
el cànnabis” realitzat en Ginebra, una
excel·lent trobada amb organitzacions de tot
el món

18 Juny Participem a la elaboració del pla de drogues i altres
addiccions 2019/22,un orgull forma part com agents tècnics en la
formulació del Dep. Salut. Generalitat de Catalunya

10

Juny

Entrevista a la Cadena Beteve, Els clubs
cannàbics il·legals, un reclam turístic irregulars els
perjudiquen i en reclamen una regulació que faci
evident qui fa bé les coses i qui no.

16 Agost Tornem al Rototom amb el nostre estand a l'Àrea Non
Profit. Un espai de referència per a l'intercanvi d'idees i la posada
en comú d'iniciatives de diferent tipus que comparteixen un únic
objectiu: avançar cap a la regulació del cánnabis,

23 setembre Diari Jornada ens realitzà un monogràfic
molt ben treballat sobre el cànnabis, explicant a la resta
de la societat la realitat del moviment Social.

24 Octubre

Taula rodona sobre salut i
Cànnabis : “Un futur en Verd”, al Centre Cívic
Les Tovalloles de Sant Feliu de Llobregat,
parlem del futur del Cànnabis des de una
òptica de Salut i responsabilitat. amb les
Joventuts d'Esquerra Republicana Sant Feliu de
Guíxols.

8 Octubre

Sala Ernest Lluch (Congrés dels Diputats)
Participem en el fòrum "Cap a la regulació integral del
cànnabis" Organitzat per Podemos

25 Octubre

participem al seminari Drogues,
polítiques i violències, trobada, organitzada per
l'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) i Casa
Amèrica Catalunya, s'ha celebrat al Museu d'Història de
Catalunya, al Palau de Mar de Barcelona..

31 Octubre El matí de Barcelona 91fm en betevé. Com s'ha de
regular la #marihuana? En parlem amb el Dr. Joan Colom de
Salut. Generalitat de Catalunya, Dra. Laia Miquel de l'hospital
Clínic, Núria Calzada d Energy Control i Constanza Sánchez
d’ICEERS

11 Novembre Participem al programa de TVE, Ara i aquí
con centre del debat. S'ha de legalitzar la marihuana?

29/30

Novembre

I Jornades del FCV
titulades “Cànnabis des d'un enfocament
Integral” a València, Espanya. Organitzat per
Fòrum Cannàbic Valencià, OECCC i Universitat
de València - UV

23/24 Novembre

II Fòrum de Clubs i Associacions de Cànnabis
de Catalunya, organitzat per la Fundació ICEERS, amb la
col·laboració de la Unitat de Polítiques de Drogues de la UAB.

8 Desembre International Cànnabis Policy
Conference compartint la gènesi del model de CSC en
l'Estat espanyol

18 Desembre Presentació del Llibre “el medico del
Cànnabis” del Dr. Albert Estrada

22 Desembre Presentem un nou format d'afiliació, que
ens permetin avançar amb il·lusió i construir un projecte
nou, atractiu, engrescador tot trencant amb les pors, i
prejudicis.

9 Gener Comencem 2018 amb BoomEstrategas
realitzant l’anàlisi intern . L’inici de nous reptes i
noves propostes

11

Gener ens visiten els companys i companyes

d’Arafac per estrènyer llaços i unir esforços.

5 de febrer · Signem
. conveni de col·laboració amb el Gremi de
GrowShops Catalunya i L'Observatori Europeu del Cultiu i Consum
de Cànnabis, amb el va objectivar d'aconseguir una regulació amb
la màxima representació social.

24 febrer afeixi’m el nostre catàleg de
serveis amb Csc Vending ,un servei
professional especialitzat en vending per a
associacions Cannàbicas.

20 febrer Estudiants de Periodisme de la universitat de Paris ens realitzant
una entrevista per parlar i conèixer mes a fons el paradigma català i la
situació a la qual les persones usuàries de cànnabis.

6 Maig

afeixi’m tres noves adhesions de les
associacions el racó del drac, green thumb i
freya, un plaer rebre confiança d’un model que
sestem pel territori

10 Març

Signem conveni amb Brotsanbert una
aliança per avançar en la Regulació i posar els millors
Serveis a l'abast de les els afiliats..
.
donem suport a la manifestació contra la
repressió amb el lema: "Pels drets i les llibertats, per la
democràcia i la cohesió, us volem a casa".

13 Abril

23 Abril Sant Jordi ,Fa molt de temps que els
ciutadans i ciutadanes viuen amb un drac
força antipàtic. Un drac tossut, i d'idees
primitives.
2.

20 Abril El moviment cannábic vol denunciar la censura que
està sofrint el món de la marihuana per part de la plataforma
de vídeos Youtube.

26 juny SupportDontPunish Apoye. No Castigue
una campanya mundial que promou polítiques de
drogues que prioritzin la salut pública

29 Juny Presentació dels resultats del projecte de
comparativa de cultiu amb biobizz,
màxima qualitat en cultius orgànics.

buscant

la

12 juliol

L’assemblea .va ser molt especial, ja que la
van dedicar a conèixer l'anàlisi realitzada per
BoomEstrategas i un vermut solitari con un espai
destacat a la interaccions entre les associacions membre

13 Juliol Celebrem l’absolució de la MACA, Som una resposta
21

Juliol: Participem a la Campanya
Memorial Internacional por las Víctimes de la
Guerra contra las Drogues

social en defensa dels nostres drets i de la llibertat, continuem
lluitant

26 setembre Comunicat sobre la decisió adoptada pel
11 Setembre Diada 2018 Sempre al costat de
la llibertat i la democràcia. Les lleis injustes i
retrògrades que van en contra de la voluntat del
poble han de canviar o desaparèixer

tribunal constitucional Aquesta decisió del TC , lluny de
ser una porta a l’abandó dels nostres somnis, ha de ser
el senyal que ens comunica que estem creixent. Un
indicador que estem explorant nous camins i que
gràcies a tot això, millorarem i madurarem i
desenvoluparem
nostres
capacitats.
10 OctubrelesDebat
sobre
la futura ordenança de
salut de l’ajuntament de Barcelona, consensuem els
.
punts importants a transmetrà als grups polítics.

11 Novembre Enquesta anual com
exercici d'auto avaluació sobre els
criteris consensuats i establerts en el
Codi de Bones Pràctiques de la CatFAC.

13 Desembre

Finalitzem l'any, amb un dinar de germanor i
amb regals per a tots els membres que composen la família
CatFAC.

Des del CatFAC vam veure la necessitat de disposar d’una eina que ens permeti aprofundir en la realitat associativa. D’altra
banda enteníem que aquest procés havia de desenvolupar-se conjuntament amb les entitats i havia de ser, no només un
qüestionari i un informe, sinó una eina per facilitar l’apoderament i vertebració del sector associatiu.

Amb
la participació dels afiliats
deliberem,
estructuradament, sobre qüestions d’importància
estratègica relacionades amb les polítiques de
drogues. Així, la presa de decisions que afecten la
gestió es veu enriquida per la visió a títol col·lectiu.

5

Aquesta
es
realitzà
voluntàriament
associacions integrants de la CatFAC.

per

las

Actualment son Vint Organitzacions, nou d’elles amb
afiliació de Federades, vuit con simpatitzants, dos a
la categoria d’amigues. De les que han participat a
l’enquesta de avaluació d’implementació de codi de
bones practiques, establer per la CatFAC, dotze
d’elles.

Federades

2
18

Simpatitzants

4491
Persones Sòcies

3

3

Estatuts registrats
Tenen CIF
Exempció d’iva al 036
Llicència d'activitats

100%
100%
75%
100%
83%
66%
83%

Disposen de llibre d'actes
de les assemblees
El pressupost està aprovat
per l’assemblea
Els comptes estan integrats
en la memòria anual
Realitzant (mínim) dues
assembles a l'any

91%
83%
75%
83%
91%

Disposa de voluntaris/es
o col·laboradors/res
Tenen treballadors /res
Es compleix amb la ràtio
salarial 1/3
Els treballadors/es,
disposen de formació
específica sobre
cànnabis

100%

Full de sol·licitud d'ingrés
Consumidor/a amb
caràcter previ

91%
100%

Sol·liciteu l'aval físic
Edat mínima d’accés

21 anys

66%

34%

18 anys

Període de carència

84%

(15 dies)

)

Límit mensual
60gr

Cada quant temps es
reajusta la previsió de
consum
Disposen de mitjans de
custòdia a la seu social

No tenen dependència del
mercat il·lícit

41%

Anual

66%

91%

6 mesos

25%

No tenen excedents
de producció

50gr

9%
25%

3 mesos

No tenen conreus
peritats

66%
Analitzant la
substancia

6€

25%
Analitzant totes
les substancies

66%
16%
Cannabinoides

81%

41%

83%
91%

Espai destinats a la
distribució, separats dels
espais destinats al consum
Tenen màquina
dispensadora de begudes

8%
Conreus Peritats

Preu mitjà del cànnabis
en distribució

Tenen a disposició de les
persones sòcies begudes
alcohòliques
El control d’accés és un
espai sense fum
És obligatori identificar-se
a l’accés

Atenció Grup terapèutic
Assessoria online
Formació noves
associacions Cannàbiques
Assessories de gestió
Interna
Assessorament a municipis
Catalans
Col·laboració amb Estudis
Universitaris
Col·laboració amb entitats
de reducció de riscos

Xarxes socials

@Cat_FAC

76%

24%

7%
48%

9%

9%

@CatFAC.org

73%

26%

72%

9%

5%
7%

11%

federacio
_catfac

32%

68%

11%
9%
65%

7%

El resultat ara exposats, formen part de
l'enquesta realitzada amb motiu del DAFO
que
iniciàvem
a
principi
d'any
amb
BoomEstragas, en la qual van participar
setanta persones via SurveyMonkey, i Deu
entrevistes qualitatives amb persones afins a
l'organització.

Dades sociodemogràfiques
8%

26%

75%
Franja d'edat

12%

35 i
44 anys
25 i
34 anys
Consumidores habituals
Consumidores esporàdiques
No Consumidores

Mes de
55 anys

52%
34%
8%

Tipus d’aprovisionament
CBD legal
Auto-Conreu

2%

Amics

8,2%

38,8%

12,2%

4,2%
Associacions

Mercat Il·lícit

Prioritats actuals
Regular el cultiu
propi com el
compartit

Garantir unes bones pràctiques de les
associacions federades, mitjançant la
realització d'auditories
Mobilització social i
activisme polític

50%
65%

Fer assessorament legislatiu en defensa dels
drets individuals i col·lectius, i consultes legals
i jurídiques per associacions federades

73%

70%

63%

Representació
pública i difusió
de continguts
relacionats amb
el món cannàbic

Prioritats de futur
Representació
pública i difusió de
continguts
relacionats

Garantir unes bones pràctiques de
les associacions federades
Mobilització social i
activisme polític

32%
52%

Regular el cultiu propi com el
compartit

70%

55%

45%

Fer
assessorament
legislatiu en
defensa dels
drets individuals i
col·lectius

Posicionament e imatge
pública de la CatFAC

Està bé que hi
siguin, però
personalment tinc
dubtes de la seva
credibilitat

Són un clar referent en la defensa dels
drets de les persones consumidores de
cànnabis
Crec que volen arribar a massa
coses i no arriben a tot

2%
11%

És una federació necessària per garantir la
regulació responsable i l'acompanyament a les
associacions cannàbiques de Catalunya

97%

95%
8%

Està bé que hi
siguin, però
personalment tinc
dubtes de la seva
credibilitat
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