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Sessió 17 de la CS

La sessió de la Comissió de Salut (CS) s’obre a dos quarts de deu del matí i deu minuts. 
Presideix Alba Vergés i Bosch, acompanyada del vicepresident, Martín Eusebio Barra López, 
i de la secretària en funcions, Montserrat Fornells i Solé. Assisteix la Mesa la lletrada Anna 
Casas i Gregorio.

Hi són presents els diputats Montserrat Candini i Puig, Magda Casamitjana i Aguilà, Vio-
lant Cervera i Gòdia, Jordi Munell i Garcia, Irene Rigau i Oliver i Maria Rosell i Medall, pel 
G. P. de Junts pel Sí; Noemí de la Calle Sifré, Alfonso Sánchez Fisac i Jorge Soler González, 
pel G. P. de Ciutadans; Raúl Moreno Montaña, pel G. P. Socialista; Albano Dante Fachin 
Pozzi, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot, i Alberto Villagrasa Gil, pel G. P. del Partit Popu-
lar de Catalunya.

Assisteixen a aquesta sessió la representant de la plataforma «Som el que cultivem» 
Patrícia Amiguet Adell, el membre de la comissió promotora de la iniciativa legislativa 
popular de la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de càn-
nabis Oriol Casals Madrid i el subdirector general de Drogodependències, Joan Colom 
i Farran.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Compareixença en comissió d’una representació de la plataforma «Som el que culti-

vem» amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de 
cànnabis (tram. 353-00201/11). Comissió de Salut. Substanciació.

2. Compareixença del subdirector general de Drogodependències amb relació a la 
Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (tram. 357-
00206/11). Comissió de Salut. Compareixença.

3. Compareixença en comissió d’Oriol Casals Madrid, membre de la comissió promotora 
de la iniciativa legislativa popular d’aquesta proposició de llei i codirector de la Comissió Ju-
rídica de l’Observatori Civil de Polítiques de Drogues, amb relació a la Proposició de llei de 
les associacions de persones consumidores de cànnabis (tram. 353-00202/11). Comissió 
de Salut. Substanciació.

La presidenta

Bé, bon dia a totes i a tots. Avui jo no faré de presidenta de la Comissió de Salut. 
(Pausa.) Un segon, que tenim un problema informàtic –a mi em va passar un dia, no 
pateixis. Doncs, això, avui no faré de presidenta, però volia iniciar aquesta Comissió de 
Salut per explicar-vos el projecte «Parlament saludable», que és una iniciativa del Parla-
ment de Catalunya que ha estat impulsada per la presidenta, la Carme Forcadell, i que 
crec que, com a Comissió de Salut, hauríem d’implicar-nos-hi de ple.

S’estan programant diferents tallers, i l’altre dia es va fer el primer. Realment, tenim 
un problema de salut de primer ordre, que és el sedentarisme. La vida que portem dipu-
tats, diputades, i les vides de molta gent que treballa avui en dia moltes hores asseguda, 
etcètera..., al final el que estem fent és que cada vegada hi ha més gent sedentària, i, per 
tant, haurem de corregir moltes petites coses per, en el futur, tenir una societat molt més 
saludable.

Aquests tallers ens donaven algunes eines. L’altre dia va ser el primer; va ser molt 
interessant i us animo que aneu a tota la resta. I crec que nosaltres hem de donar exem-
ple, com a comissió de salut i com a diputats. Tenia una iniciativa, que és iniciar la co-
missió amb uns exercicis que ens van proposar. Com que tenim el vicepresident de la 
comissió que és fisioterapeuta..., hem estat parlant (la presidenta riu) i hem convingut 
que potser seria millor a mitja sessió, etcètera. Doncs, comencem la Comissió de Salut 
amb l’ordre del dia que teníem previst.

Gràcies.

El vicepresident

Muy bien. Pues, buenos días a todos. Sí, probablemente a media sesión estemos ya 
un poquito más rígidos, de tanto tiempo sentados, y sea más saludable.
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Compareixença d’una representació de la plataforma «Som el que 
cultivem» amb relació a la Proposició de llei de les associacions de 
persones consumidores de cànnabis

353-00201/11

Comenzamos con el primer punto del orden del día. Tenemos la comparecencia en 
comisión de una representación de la plataforma «Som el que cultivem». I tenim a la 
Mesa la representant d’aquesta plataforma, Patrícia Amiguet, i..., bien, otras personas 
que la acompañan. Benvinguts a tots.

I tens la paraula, Patrícia, per un temps de vint minuts –si pot ser, acotat. Endavant.

Patrícia Amiguet Adell (representant de la plataforma «Som el que 
Cultivem»)

Ho intentarem. Bon dia. Primer de tot, donar les gràcies a les persones membres de 
la comissió per brindar-nos l’oportunitat de donar veu a les persones usuàries de cànna-
bis i a les associacions de persones consumidores de Catalunya; a l’observatori, per la 
feina feta al llarg del procés de recollida de firmes. I, sobretot, reconèixer el mèrit que 
avui estiguem aquí a totes les persones que componen la plataforma «Som el que culti-
vem», i a les quals avui aquí, en aquesta sala, dono veu.

(L’exposició de l’oradora és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po-
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Sóc la Patrícia Amiguet, usuària de cànnabis, activista, tècnica en matèria d’asso-
ciacions i de gent implicada en el procés de regulació de les associacions cannàbiques 
aquí a Catalunya. Represento la veu de més de 67.000 persones, membres d’associa-
cions federades i que recolzen una regulació integral de les associacions cannàbiques.

Fent un ràpid càlcul, avui a Catalunya hi ha una prevalença de consum de cànnabis 
de l’11,9 –la dada està treta de l’informe de dades del 2013. En una població de 7 mi-
lions i mig de persones, significa que, aproximadament, el 2013 a Catalunya consumien 
cànnabis al voltant de 900.000 persones –gairebé 1 milió–, la majoria de les quals o bé 
accedeixen a la substància a través del mercat negre per la impossibilitat d’accedir-hi a 
través del model de club social de cànnabis, a causa de la manca de regulació que hi ha 
en l’actualitat al voltant de la qüestió que avui aquí ens porta, o bé perquè n’autoculti-
ven, fet constitutiu de delicte penal.

Les associacions som i hem de seguir sent la resposta a una problemàtica de la po-
blació usuària de Catalunya; una població que, mitjançant el procés de la ILP, ha de-
mostrat que vol que se l’escolti i que vol tenir totes les garanties de dret per accedir al 
cànnabis d’una manera segura i a través d’una xarxa d’entitats sense ànim de lucre regu-
lades per l’Administració aquí present.

D’ençà que es formalitzà i consolidà el model d’associació cannàbica avalat per les 
sentències de l’Arsec, Kalamudia i per l’informe Muñoz i Soto, va néixer el model que 
lluita per la regulació i normalització del cànnabis, un moviment que defensa el model 
creat des de la necessitat de les persones usuàries per a les persones usuàries, que ha 
cercat de manera continuada donar una resposta a la inactivitat de les diferents adminis-
tracions, un model d’autoregulació impulsat des de les diferents federacions, un model 
que no pretén l’alliberament del mercat.

Un moviment que ha sigut continu objecte d’estudis, entrevistes, anàlisis, llibres, 
tesis d’arreu del món, i sempre sent estudiat des del punt de vista de la viabilitat, ja que 
es considera que el model de CSC desenvolupat des d’aquí, Catalunya, podria ser una de 
les portes que, en combinació amb d’altres, a la llarga podria convertir-se en la conse-
qüència que demostra que l’actual lluita contra les drogues ha fracassat estrepitosament; 
que un model educacional, un model que permet la interacció amb la persona usuària 
i que ens permet realitzar un acompanyament adequat i responsable de la substància és 
molt més viable i adequat per a les persones usuàries de la nostra societat actual.

Amb aquesta iniciativa tenim l’oportunitat de convertir-nos no només en una pro-
posta de model de regulació, sinó en el model referent de regulació que imita Europa i 
que actualment llocs com el Canadà o l’Uruguai han contemplat com a part de les seves 
regulacions pròpies. És per això que ens hem d’esforçar per lluitar contra l’ambigüitat 
del text. Necessitem que aquest doni una resposta real i efectiva, i que sigui una peça 
clau en la tasca de normalització del cànnabis en la societat catalana, societat que, com 



DSPC C 266
24 de novembre de 2016

Sessió 17 de la CS 5 

sempre, ha sigut capdavantera en matèria de drogues i programes de sensibilització en 
diferents substàncies, i que un cop més pot demostrar que ho és.

Les persones usuàries de cànnabis es mereixen la resposta que fins ara no han tro-
bat, ja que sempre hem sigut qui ha pagat la conseqüència de la guerra contra les drogues: 
multes, danys personals traduïts en processos llarguíssims d’enjudiciament, milers d’eu-
ros invertits en la confiscació de plantes –que pertanyien a associacions que podien de-
mostrar les seves activitats associatives i que, per culpa de la pressió judicial, s’han vist 
abocades al tancament de les seves seus per falta de capital i força humana–, hores de 
feina dels cossos de seguretat i de l’Administració que dia a dia paga el contribuent i un 
sens fi de qüestions que, amb una regulació clara de les associacions cannàbiques, es 
veuria resolt.

El retard d’aquesta regulació es veu traduït en un desgast de les persones que dia a 
dia donem la cara pel moviment i que necessitem una resposta dels nostres polítics ja. 
Venim carregats de propostes i qüestions que creiem que han d’estar contemplades a la 
futura llei.

Mecanismes de control de qualitat de democràcia interna. Si volem lluitar contra ti-
tulars sensacionalistes que relacionin l’activitat de les associacions a negocis o capital 
estranger, cal que ens assegurem que realment funcionen com a associacions. Catalunya 
és una regió que es caracteritza per la seva activitat associativa. Cal aplicar els mecanis-
mes per tal que les associacions funcionin amb transparència.

Accés a cànnabis de forma segura; traçabilitat del cànnabis des del moment de la 
producció. Vol dir que, de la mateixa manera que l’associació té la responsabilitat d’as-
segurar a la persona consumidora la qualitat i procedència del cànnabis, és responsabi-
litat del regulador donar les eines perquè això pugui ser així.

Estandardització de preus d’anàlisi, de protocols de traçabilitat. Bonificacions eco-
nòmiques per a les associacions que segueixin els processos, com ara les bonificacions 
dels cursos de reducció de riscos laborals o la LOPD.

Control de la producció sota demanda, mitjançant peritatge agrícola, que asseguri 
el circuit tancat i aquesta producció. El peritatge agrícola certifica que la quantitat esti-
mada de producció es correspon amb la previsió de l’associació. Mitjançant la memòria 
del peritatge es certifica la producció final del cultiu, que s’ha de correspondre amb la 
previsió establerta pels membres de l’associació. Amb un quadern de cultiu que reculli 
el diari dels cultius es podrà fer el seguiment dels processos duts a terme als cultius en 
tot moment.

Protocols d’higiene i seguretat per als cultius i seus socials. Aquests protocols han 
d’estar homogeneïtzats per tal que totes les associacions hagin de complir els mateixos 
estàndards.

Formacions per als treballadors en reducció de riscos i danys bonificats per l’Admi-
nistració.

Reconeixement del sector laboral cannàbic i del curs específic de reducció de riscos 
laborals al sector del cànnabis.

Programes d’educació i sensibilització en la societat. Cal que la societat catalana ac-
cepti la llei i la nostra existència. Per poder fer-ho, hauran de conèixer-nos i hauran de 
saber com funcionem, quina és la nostra activitat. Caldrà educar i informar.

Campanyes mediàtiques que es dirigeixin a tota la societat –tothom–, amb informa-
ció sobre la nova llei. Cal fer campanyes que arribin a totes les persones, sigui quina si-
gui la seva classe o condició, per tal que n’hi hagi un coneixement.

Creació d’un observatori que vetlli pel compliment de les bones pràctiques de les 
associacions, i que, mitjançant una identificació, pugui certificar que aquella associació 
funciona bé. Caldrà fer una revisió i anàlisi de la llei a posteriori de la seva implan-
tació.

I sembla que fos ahir quan començàvem a parlar de qüestions molt tècniques i de 
possibles evolucions del model, però la veritat és que estem aquí i que cada vegada ho 
veiem com una realitat més tangible. És, tot plegat, un procés lent però enriquidor. Do-
nar l’esquena a un consum de cànnabis és posar-se voluntàriament una bena als ulls i 
no voler veure que el consum de cànnabis és una realitat latent i intrínseca de la nostra 
societat. Que no ho és ara, ho ha sigut sempre; el que passa és que no ha sigut visible, 
perquè el canvi de paradigma s’ha succeït els últims cinc anys. La polarització d’opini-
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ons i els posicionaments cada vegada més clars i contundents per part de les entitats i 
organitzacions del tercer sector social han fet que la típica imatge de la persona consu-
midora de cànnabis estigmatitzada estigui abocada a desaparèixer.

Les motivacions que van dur a la il·legalització del cànnabis van ser de caire econò-
mic i polític. És l’hora de demostrar que ens vam equivocar, però que és de savis recti-
ficar per millorar. Hem d’intentar evitar caure en l’error dels Estats Units, que, en nom 
de la guerra contra les drogues, han fet que un percentatge elevadíssim de la població 
s’hi veiés immersa sense ni tan sols ser-ne consumidora. Per ara, està veient-se sotmesa 
a una onada de regulacions de cànnabis per tot l’estat que fa temps hauria acabat amb 
aquest absurd però enorme conflicte. Qui demanarà perdó a totes aquestes víctimes? 
Aprenem dels errors del passat i posem-nos a treballar, perquè el nostre futur és prome-
tedor. El pany és la llei i nosaltres en som la clau.

Per acabar, dir que aquesta llei és el principi, que no té sentit regular les associacions 
si no es regulen les persones usuàries, la tinença i l’autocultiu personal, i que aquesta 
llei és el principi d’aquest llarg camí cap al reconeixement dels nostres drets.

Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)

El vicepresident

Gràcies. El públic, si us plau... (Veus de fons.) No, no passa res. I ara, per part dels 
grups parlamentaris presents a la sala, jo demanaria cinc minuts –màxim– per a cadas-
cú, si us plau, per fer les preguntes o les consideracions que considerin. En primer lloc, 
la senyora Noemí de la Calle, del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Noemí de la Calle Sifré

Gracias, presidente. Bueno, buenos días a todos. Me gustaría dar las gracias a la se-
ñora Patrícia Amiguet y a todos los representantes de la plataforma «Som el que culti-
vem», y agradecer también su aportación a este momento histórico a nivel mundial, 
donde la regulación del cánnabis ha entrado en la agenda política de varios países, e in-
cluso, pues, en alguno de ellos se ha conseguido su regulación.

Bueno, a mí me gustaría... Llegamos a una fase en la que hemos podido escuchar, en 
la fase de comparecencias de la ponencia de la ley, pues, a una serie de profesionales de 
todos los ámbitos. Y, bueno, se nos han abierto, ¿no?, algunas preguntas, que, por ejem-
plo, nos pueden ayudar a aclararnos, porque la verdad es que hemos abierto un melón 
o yo tengo la sensación de que hemos abierto un melón donde se han abierto muchas 
dudas. Estuvimos precisamente en la comparecencia de la doctora Raquel Peyraube, 
que tuvo un papel muy importante en la regulación de Uruguay, y ya nos dijo que sobre 
todo, antes de aprobar una ley, tuviéramos todos lo flecos previstos.

Por ejemplo, os voy a decir unas cuantas cosas, a ver si entre todos podemos darles 
solución. Uno de los modos de consumo que se dan en los clubs..., pueden ser los extrac-
tos, vaporizadores, o también, pues, algunas formas de consumo por vía digestiva, por 
medio de algún alimento –pipas secas– o de agua. Entonces, claro, realmente si consi-
guiésemos regular los clubs, quizás encontraríamos un problema. Entonces, ¿cómo veis 
vosotros...? Porque, claro, los profesionales lo que nos aconsejaban en cierto modo era 
dejar esa parte a un lado, porque sería mucho más fácil conseguir sacar adelante la ley 
si dejamos esas formas de consumo apartadas.

Luego, otra pregunta que quería haceros es si habéis notado en los socios –si ha-
céis un seguimiento del consumo de los socios– una intensificación del consumo con 
el paso del tiempo, o si detectáis periodos de abstinencia temporal en los itinerarios de 
consumo. O sea, es decir, si observáis algo destacado en las trayectorias de consumo o 
si existen procesos de intensificación, o, por el contrario, si habéis observado reducción 
de pautas habituales de consumo e incorporación de conductas más saludables porque 
hacéis este tipo de talleres de consumo responsable.

Luego, el consumo en ocasiones produce, pues, efectos indeseados –como mareos, 
náuseas y vómitos– y que muchos entienden como asociados a caídas de la tensión ar-
terial, que son los llamados comúnmente «pájaras», «bajones», «blancas» y cosas de es-
tas. Ocurre pocas veces y sobre todo en personas poco habituadas, pero a veces ocurre. 
Y lo que nos gustaría saber es si el club está preparado para este tipo de situaciones y 
qué medidas existen o qué protocolos existen a la hora de actuar en estos casos.
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Y, luego, hemos visto que en el estudio..., en este estudio de pautas de consumo de 
cánnabis en los clubs sociales de cánnabis, realizado por la Fundación Renovatio, se 
analizaban diferentes actividades que se dan dentro de los clubs. Una de ellas es la ase-
soría terapéutica –el dispensario, servicios jurídicos, talleres formativos a nuevos so-
cios, talleres de consumo responsable–, y se destacaba la opinión que tienen los socios 
en lo relativo a la asesoría terapéutica. Recordemos que esta asesoría tiene como objeti-
vo dar información exhaustiva sobre el uso terapéutico del cánnabis y ofrecer asesoría 
y asistencia personalizadas sobre todo encaminadas a prevenir los riesgos sanitarios.

Entonces, la evaluación de los socios era muy positiva, pero, a pesar de esta buena 
evaluación, los usuarios destacaban ciertos aspectos que se podrían mejorar, como la 
necesidad de colaboración de especialistas en medicina o psicología que ofrezcan ase-
soramiento y una imagen más allá de la asesoría terapéutica. También mencionaban la 
necesidad de que haya más cantidad de profesionales y un mayor compromiso de los 
mismos. Entonces, nuestra pregunta sería: si consiguiésemos sacar adelante esta ley, si 
esto ayudaría a que se solventase esta situación o a que hubiese más colaboración y más 
presencia de especialistas en medicina.

Bueno, una de las cosas que se ha barajado en la comisión es que una de las cosas 
que podría facilitar la aprobación de la ley sería limitar el número de socios de los clubs 
–si no lo recuerdo mal, creo que era a cuarentaicinco socios. Cómo veis vosotros esta 
situación, si creéis que podría ser viable...

Y, bueno, en cualquier caso, daros las gracias. Y en lo que supongo que coinciden 
los compañeros de la ponencia es que sería muy interesante, antes de empezar ya la fase 
de enmiendas, quizás poder tener una reunión con vosotros para ver, ¿no?..., antes de 
empezar, ya a ir mano a mano con los artículos.

Y, en cualquier caso, pues, muchas gracias.

El vicepresident

Gracias. I ara, pel Partit Popular de Catalunya, té la paraula el diputat Alberto Vi-
llagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Sí. Agradecer la intervención y la presencia de la señora Amiguet. Yo, rápidamen-
te..., varias preguntas. ¿Usted cree que dentro de los clubs se tendría que dar acceso a lo 
que es el cánnabis terapéutico, o solamente se tendrían que dedicar a lo que es el consu-
mo de ocio o como se le quiera llamar?

Luego, sí que he visto, en el gráfico que ha plasmado, algo sobre prevención de 
daños, pero me gustaría que intentase profundizar –sí, creo que era lo de las tiritas, ¿no? 
(veus de fons), exacto–..., que pudiese profundizar un poquito más en lo que es la pre-
vención, ¿eh?, cómo desde los clubs pueden advertir, pues, que al final el consumo de 
cánnabis tampoco es que sea lo mejor para un hábito saludable, y el exceso del consu-
mo, aún menos.

Y luego, en la ley..., hablaba de la publicidad. Decía que no había que hacer publici-
dad, pero yo sí que creo que al final la ley sí que habla de dar publicidad, lo que son las 
ferias... Y creemos, nosotros, que no es bueno hacer publicidad del consumo del cánna-
bis. ¿Qué opina sobre este tema?

Gracias.

El vicepresident

Gràcies. I, pel partit de Junts pel Sí, té la paraula la diputada Alba Vergés.

Alba Vergés i Bosch

«Merci.» Bé, en primer lloc, gràcies per haver vingut a la Comissió de Salut a com-
parèixer en nom de les entitats. El debat és molt gran, eh?, i ella ho ha dit abans: hem 
obert un meló, i en moltes compareixences ens donava la sensació que cada vegada el 
sidral era més gros, però molt interessant, perquè jo crec que aquest és un debat en ma-
júscules.

El que passa, que tenim una ILP d’una cosa molt concreta, que és regular les asso-
ciacions de persones consumidores de cànnabis; per tant, crec que falta debat polític a 
nivell de regulació integral, de com hi accedim, etcètera. Però aquí volem regular una 
activitat concreta des de la perspectiva de no posar-nos a jutjar la substància ni po-
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sar-nos tampoc a jutjar les persones consumidores –com és l’ànima, també, d’aquesta 
ILP. I, per tant, entro a preguntes molt concretes sobre crec que el que podeu aportar 
millor vosaltres, que és el mateix funcionament de les associacions.

A l’article 3, quan diu «àmbit d’aplicació», diu «domicili o desenvolupament de la 
seva activitat a Catalunya». Jo crec que això..., estem regulant en l’àmbit català, i, per 
tant, crec que hi hauria d’haver una «i», és a dir que les associacions tinguessin el domi-
cili i desenvolupessin la seva activitat a Catalunya, perquè tampoc crec que sigui l’ànim 
d’aquesta llei fer macroassociacions amb sucursals..., tenir una associació mare amb di-
ferents dallò, i digueu-me si m’equivoco.

Això entra a parlar de quin estil d’associacions volem, perquè al final la llei ens po-
sarà en l’escenari de què volem, perquè és cert que hi ha moltes associacions diferents. 
Les associacions que estan federades, en aquest cas, a les dues federacions que hi han 
són unes associacions que ja han fet un treball previ –codis de bones pràctiques, auto-
regulació, com tu bé deies–, però és cert que n’existeixen moltes d’altres amb una altra 
perspectiva diferent, amb un ànim diferent vers la societat. I, per tant, nosaltres aquí, en 
aquesta llei, sí que hem d’emmarcar quin tipus d’associacions volem, i, per tant, regu-
lar aquelles i deixar les altres fora, amb tots els riscos que comporta deixar un mercat 
importantíssim a fora, com tu bé has dit abans, que la majoria de consumidors no estan 
consumint a través de clubs socials.

En aquest marc, jo us volia preguntar directament si establiríeu una limitació en el 
nombre de socis de les associacions. El que volem és garantir a la societat que si ens 
posem a regular ho estem fent també d’una forma responsable i d’una forma que pugui 
ser el màxim de controlable possible, i, per tant, és evident que la mida de les associa-
cions farà que siguin més controlables o menys, o com a mínim donarà la sensació a la 
societat que realment l’Administració ho pot controlar, perquè, com tu bé has dit abans, 
vosaltres feu una activitat, però voleu estar regulades per una administració. Fins ara 
heu estat en el marc de l’autoregulació, i us ha portat a aquests problemes d’inseguretat 
jurídica.

Si per vosaltres és convenient distingir entre què és un club social i què és un club 
social de fumadors, o no seria necessari.

Pel que fa als locals, si ben bé ho limitaríeu al fet que fos un ús exclusiu i excloent de 
socis consumidors, que fos un lloc exclusivament privat però amb ús exclusiu i excloent, 
perquè hi han alguns articles de la llei que estan... És a dir, diu: «en aquelles parts de 
l’associació que puguin ser accessibles a persones que no siguin consumidores, hauran 
d’estar delimitats», etcètera; a veure si estaríeu d’acord a acotar-ho més o no.

Evidentment, crec que la regulació terapèutica ha d’anar a part de la regulació 
recrea tiva, lúdica o com en diguem, però actualment és així, i mentre no hagi una regu-
lació terapèutica, les associacions doneu resposta a uns usuaris terapèutics que ne-
cessiten un accés el més segur possible a aquesta substància. Per tant, tampoc és l’ànim 
d’aquesta llei tallar aquest circuit, el més segur possible, però sí especificar..., a veure si 
creieu que les associacions on els socis terapèutics puguin accedir haurien de complir 
certes coses més i no faria falta que totes les associacions estiguessin obertes a socis te-
rapèutics, o no, i, per tant, les que sí que ho estiguessin poguessin pactar de què haurien 
de disposar: si de metge, de psicòleg..., com deia abans ella.

Després, una altra cosa que va sortir molt en les compareixences va ser veure si seria 
convenient posar una ela –com una ela de carnet de conduir– per als usuaris que esti-
guessin entre els divuit anys, perquè la llei parla d’usuaris majors d’edat, i fins al vint-i-
un, vint-i-tres, vint-i-cinc –aquí també hi ha un debat–, que requerís, per exemple, donar 
molta més informació, encara, a aquests usuaris sobre les substàncies, sobre els riscos 
del consum abusiu, sobre conseqüències de consumir cada dia respecte a estudis, res-
pecte a treball, etcètera.

Una cosa que també remarcava el PP que crec que queda bastant clara és el fet de 
no promocionar, és a dir, no caure en els errors del tabac i l’alcohol, no banalitzar i no 
promocionar un consum que no es considera, tampoc, beneficiós. Per tant, publicitat, 
no. I tu insisties que sí que s’han de fer campanyes educatives i campanyes d’informa-
ció. Aquestes campanyes entenc que les proposeu liderades per salut pública, és a dir, 
dins totes les polítiques de prevenció i de riscos. Sí? (Pausa.) D’acord.
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Crec que em deixo moltes coses. Espera’t, eh? (Pausa.) Si estaríeu oberts a estudiar 
fórmules de política impositiva respecte a la vostra activitat; imaginativa, segurament, 
perquè... (Veus de fons.) Impositiva, és a dir, taxes, impostos, etcètera.

I, després, un dels problemes principals en aquesta regulació és el cultiu. Aquí ja ens 
hem trobat que començarem a tenir problemes des de les llavors; per tant, tenim... I vol-
dria saber com actualment els clubs tenen accés a les llavors: si hi teniu accés a través 
d’empreses que en teoria estan en un circuit legal i el que passa, que la utilització que 
després se’n fa evidentment no és del tot legal, perquè tal com ens indicaven els agrò-
noms les pots col·leccionar, però no pots cultivar unes llavors que no estan en un regis-
tre de varietats i que..., bé, etcètera. Per tant, faltaria també aquest registre de varietats. 
Faltaria que la llei fes com a l’Uruguai, que és que limités quines varietats poden ser 
accessibles o no? És a dir, vosaltres ho veuríeu bé?

Igual que també, un debat que vam tenir en les compareixences... Pregunto molt, oi? 
(Veus de fons.) És que et veig aquí... (L’oradora riu.) S’ha parlat també de si caldria limi-
tar varietats per percentatge de THC o no –per exemple, crec que l’Uruguai ho va li mitar 
a cinc o sis varietats de planta i també per nivell de THC– o de si el que hauríem de fer 
és realment una política de màxima informació, que tothom sabés el que està consu-
mint, i si vosaltres seríeu més partidaris de no limitar varietats, posar-les totes en co-
neixement, dir les propietats de cada una d’elles i donar tota la informació a l’usuari 
perquè la tingués. Després, podem fer polítiques d’informació o de prevenció d’aquelles 
varietats que comporten un major risc perquè tenen més percentatge de THC, etcètera. 
És a dir, si seríeu partidaris d’una limitació en llei o amb polítiques, després, de pre-
venció.

El president m’ha dit que m’estic passant de temps. Per tant, crec que ho deixo aquí.
«Merci.»

El vicepresident

Gràcies. Per als portaveus que vénen: havíem quedat en cinc minuts d’intervenció, si 
volen intervenir. El senyor Raúl Moreno, del Partit Socialista de Catalunya.

Raúl Moreno Montaña

Bé, jo, primer, demanar disculpes, que hem arribat una miqueta més tard, i és 
que era a les nou trenta, la comissió, i me n’he recordat quan eren les deu. Per tant, 
disculpeu- me. En tot cas, jo crec que l’Alba ha exposat les preguntes que més o menys 
tots tenim, en funció de les compareixences que hem tingut durant aquests dies.

Jo insistiria molt en el gran dubte que tenim, de com solucionar el tema del cultiu i 
del trasllat, diguem-ne, des del lloc de cultiu fins al club cannàbic. Jo crec que en això 
hem d’intentar trobar alguna fórmula que ens permeti..., doncs, un sistema que no sigui 
després recorregut, diguem-ne, per cap altra instància. Això és complicat, però també..., 
a veure la vostra opinió sobre aquest tema, perquè en teniu més coneixement.

El tema de l’edat d’entrada als clubs cannàbics és també un tema important. No-
saltres defensem que sigui més enllà, a partir dels vint-i-un, vint-i-tres anys, en funció 
també d’alguns informes que ens han fet arribar. I, per tant, aquesta ela, diguem-ne, de 
primera entrada..., quines diferències hauria de tenir amb la resta? És a dir, quan diem 
«novatos», què vol dir? Que hi poden entrar i hi poden consumir? Que hi poden com-
prar o no? Tenen algun tipus d’informació o d’acció des del punt de vista de la preven-
ció més enllà de les que poden tenir la resta? És a dir, com podríem configurar aquesta 
ela, no?

I fonamentalment... La resta de preguntes ja les ha dit l’Alba; per tant, no hi insistiré.
Gràcies.

El vicepresident

Gràcies. I, per part del Grup de Catalunya Sí que es Pot, el diputat Albano Dante 
Fachin.

Albano Dante Fachin Pozzi

Gràcies. Igual que deia el company, hem tingut aquí un problema d’horari. Ara 
m’acaben de passar, els companys, una mica la compareixença; l’estudiarem. És veritat, 
l’Alba i segurament la Noemí, també, han fet un bon repàs de tot, perquè portem unes 
quantes hores de vol escoltant la complexitat que suposa això des de molts aspectes.



DSPC C 266
24 de novembre de 2016

Sessió 17 de la CS 10

I, com que són els punts de quan he arribat, que parlàveu de l’edat, i també una qües-
tió a la qual feia referència l’Alba, sobre la tipologia de plantes o de productes, que això 
és una cosa que ha donat bastant debat, en el sentit que..., de què estem parlant, no?, per-
què la realitat del cànnabis no només es pot mesurar en grams –moltes vegades hi ha 
una realitat més àmplia–, i com es pot fer perquè aquesta llei o perquè el que estem fent 
ho reculli.

I el tema de l’edat..., això també ha donat grans moments de debat, molts posiciona-
ments, en el sentit... Des d’un punt de vista sanitari, per dir-ho d’alguna manera, hi ha 
un consens important, pel que hem pogut veure, en el fet que a certes edats primeren-
ques hi ha una sèrie de riscos, que, per una banda, òbviament, cal tenir en compte, però 
també és veritat que si justament el que busquem és fugir del mercat negre, fugir de la 
clandestinitat, el fet que els clubs, per una qüestió..., i amb uns arguments clars, sanita-
ris i contrastats, de dir: «Abans de certes edats, millor no tenir segons quins contactes i 
quins comportaments»..., però, per un altre costat, la realitat social que està al carrer diu 
que hi ha una població que ja consumeix a edats més primerenques del que seria sani-
tàriament recomanable.

Per tant, per una banda, estem fent tot això per tancar, diguéssim, la porta o deixar 
enrere aquest mercat negre; però, si excloem de la regulació aquestes persones, conti-
nuem una mica donant l’esquena a una realitat, i aquí és on es presenta... Perquè és ve-
ritat que hi ha evidència, pel que ens han explicat, i hi ha un consens important en el 
fet que fumar cànnabis als setze anys o als quinze no és bo, no és recomanable. La llei 
podria dir: «Bé, com que no és bo i no és recomanable, doncs, aquesta gent no pot en-
trar allà», però estaríem deixant la porta oberta a continuar en una situació de... Llavors, 
quina és la reflexió sobre aquest tema? O sigui, perquè la llei l’ha de tenir en compte, 
aquest consens, però també ha de tenir en compte la realitat. Per tant, a veure si... No sé 
si ho has explicat una mica, però...

Ho sento, si és que alguna cosa que pregunto ja ha estat explicada.

El vicepresident

Gràcies. Té la paraula novament la senyora Patrícia Amiguet. Moltes preguntes...

Patrícia Amiguet Adell

Moltes.

El vicepresident

No passa res; amb la concreció que sigui possible. Endavant.

Patrícia Amiguet Adell

Intentaré anar responent a tot; per això apuntava tant, perquè eren moltes coses, les 
que havia de replicar. Començaré per la Noemí. Bé, moltes gràcies a tots per les vostres 
preguntes.

Donant resposta a les diferents tipologies de derivats que hi han, sobretot també 
distingir que una cosa són els derivats en si –una cosa són les extraccions, els consumi-
bles– i una altra cosa és la vaporització. La vaporització és un mètode de consum que, 
de fet, és molt més sa, perquè exclou el tabac. Aquí ja entrem en mètodes de consum. Si 
ens preocupen ja els extractes i els consumibles, cosa que és normal que es consumeixi, 
perquè fins ara teníem només..., la guerra con el cánnabis y la marihuana, y ahora, de 
repente, se ha abierto un mundo en el que existen mil cosas más, ¿no?

Realment, tot això ve d’una tendència dels Estats Units, perquè allà tenim inclús es-
tats on estan regulats els consumibles i no l’ús del cànnabis, no?, que és com paradoxal. 
Està clar que ens hi hem de posar, en això. De moment, com bé deia l’Alba, ara mateix 
estem regulant les associacions cannàbiques, i crec que ens hem de cenyir a això. O si-
gui, per poder regular i poder anar ampliant després la llei i decidir-ho a poc a poc, com 
hem plantejat, ha d’haver-hi una revisió de la llei i ha d’haver-hi una adhesió a concep-
tes de la llei. Llavors, en un primer moment, controlem el que podem controlar, el que 
coneixem, i a poc a poc anem descobrint aquests processos, anem estudiant-los i anem 
veient si realment...

Perquè tot això..., els extractes, sobretot, tenen molt a veure amb la vessant terapèu-
tica: per a qui són bons, aquests extractes amb grans concentracions de THC, és per als 
usuaris terapèutics. Llavors, en el moment en què parlem del cànnabis terapèutic, hau-
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rem de veure com hi introduïm tots aquests elements que realment seran necessaris, 
però sota prescripció mèdica o amb un seguiment mèdic i amb coneixement.

Realment, com deies, es necessiten molts estudis previs. Igual que qualsevol pro-
ducte de consum que entra al mercat necessita una sèrie de processos de control i meca-
nismes de control, siguin les patates, sigui la carn, sigui el que sigui, doncs, amb això és 
exactament el mateix. En el moment en què estiguem preparats i el Govern hagi desen-
volupat els processos perquè empreses que vulguin venir i fer aquest tipus de consumi-
bles puguin introduir-los..., però això ja serà un procés vostre, que haureu d’ampliar. No 
és potestat de les associacions, produir aquestes coses, i sobretot entenem que ha de ser 
dintre d’un circuit saludable, no?, amb uns mecanismes de salubritat i de control bàsics.

Dit això, sí que hauria d’haver-hi coneixement i educació sobre altres vies de consu-
mir cànnabis. Això, indiscutible.

Reducció de pautes. Parlo des del propi coneixement: les associacions que en aquest 
moment estan federades, poso la mà al foc que el cent per cent poden dir que fan segui-
ment als seus usuaris, i, és més, que els consums s’han reduït. En el moment en què tu 
pots controlar què és el que consumeixes, en el moment en què tu acompanyes amb grà-
fics el consum i li dius al soci: «Per què al juliol has pujat en aquest «pico»?; per què...?» 
Quan tu mateix li mostres els processos... La majoria d’associacions tenen programes 
en què tu introdueixes els consums, que tu pots fer el seguiment de tot el que aquestes 
persones han fet al llarg d’un any. Per tant, les tendències de consum es vigilen, no no-
més, a més, precisament per això, sinó que necessitem ser acurats en els consums per 
poder realment ajustar-hi el cultiu. Llavors, si nosaltres cultivem, tenim previsions enor-
mes, ja necessitem, nosaltres, que aquests consums siguin reals i veraços, no?, en aquest 
sentit.

Llavors, hem demostrat que, al llarg d’aquests anys, precisament les problemàtiques 
que veiem són que si tu realment tens un circuit tancat, no fas propaganda, no fas apolo-
gia, i fas també aquests programes de reducció de riscos, et trobes que tens associacions 
on els consums realment s’han reduït tant que ja no són viables econòmicament, no? 
Llavors, realment ha d’haver-hi aquest flux de treball; és superimportant. És un orgull, 
per nosaltres, que aquests consums s’hagin reduït.

Entenc que sempre hi han persones que tenen problemes específics amb consums, 
però no crec que estiguin relacionats amb el consum, sinó amb tot el que envolta la per-
sona, és a dir, amb quins problemes tenim al dia a dia: tenim una crisi, gent sense feina, 
famílies que se n’estan anant a la ruïna, desnonaments, no? Tot això implica uns pro-
blemes, i això pot portar tant al consum de cànnabis com al consum de drogues legals. 
O sigui que crec que, en aquest cas, no és un problema, en aquest sentit.

Òbviament, hi han efectes secundaris sobre el consum, els famosos blancazos que 
coneixem, les baixades de tensió, però per això el Departament de Salut i entitats com 
Energy Control ens donen formacions específiques a les persones dels clubs i de les 
associacions. Ens ensenyen precisament a lluitar contra tots aquests mites, no? La gent 
directament –us en posaré un exemple– pensa: «Cuando te coge un blancazo, tienes que 
tomar dulce»; doncs, no, és sal, el que necessitem. Llavors, és... (Veus de fons.) Un blan-
cazo és quan tu consumeixes cànnabis i, pel que sigui, bé, se t’assenta malament i tens 
una bajada de tensión, no?, que no és una baixada de sucre, com es coneix normalment, 
sinó que és una baixada de tensió. És aquest específic... (Veus de fons.) Exacto, te que-
das pálido. (L’oradora riu.)

Llavors, s’afronta educant i informant les persones responsables de les associacions, 
donant aquests mecanismes d’educació, i, sobretot, traient-nos la mania de pensar que 
el fet que una associació tingui consumibles... I ara no m’estic referint a derivats del 
cànnabis; quan em refereixo a consumibles, són: patates, coca coles, aigües i demés. 
No és que en vulguem tenir una promoció com a bars, és que necessitem tenir aquests 
elements perquè les persones, en un moment donat, si tenen aquests blancazos, com es 
coneixen, puguin tenir una resposta ràpida i eficient. A més a més, tenim moltes enti-
tats de reducció de riscos que estan al voltant nostre, que col·laboren amb nosaltres i que 
ens brinden les eines per poder derivar, quan detectem aquests consums problemàtics, 
aquestes persones, i que puguin estudiar quines són les motivacions reals perquè aques-
ta persona estigui tenint un consum problemàtic, no?
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Tema del terapèutic. Aquí barrejo..., us en donaré resposta a les dues, perquè crec 
que puc fusionar tota la resposta en..., sí? (Pausa.) El tema del terapèutic és una res-
ponsabilitat que s’ha posat a sobre nostre, que fins ara hem estat donant resposta als 
usuaris terapèutics, però ni és la nostra responsabilitat ni és just que els titulars de la 
premsa ens diguin que juguem a ser metges. No és just, perquè el problema és que el 
circuit de salut no ha pogut donar una resposta a aquestes persones usuàries, i nosaltres 
ho hem fet.

Dit això, hi han moltes entitats actualment que s’estan autoorganitzant. Realment 
estan sortint molts estudis referents al tema d’usos terapèutics. Tenim molts metges col-
legiats que estan organitzant i creant, des d’observatoris de cànnabis medicinal... Ara, 
en breu, el proper desembre tenim el primer congrés de cànnabis medicinal aquí a Ca-
talunya, el Cannamed, enfocat només a usuaris terapèutics. S’està plantejant... Ells ma-
teixos s’estan autoorganitzant, com aquell qui diu.

Llavors, fins ara hem anat de la mà, però, en tot cas, ha d’haver-hi una solució per 
als terapèutics. I si els usuaris terapèutics volen continuar consumint a les associacions 
perquè decideixen lliurement consumir cànnabis de qualsevol de les maneres que nosal-
tres els podem oferir, podran fer-ho i podran seguir fent-ho, però és el moment que l’Ad-
ministració doni resposta a aquestes persones. Tenim coneixement que hi han metges 
col·legiats que, tot i saber que s’estan jugant els seus llocs de feina, estan recomanant als 
usuaris que vagin a les associacions o que busquin protocols que s’ofereixen des de les 
diferents federacions perquè puguin accedir a metges que realment els donaran infor-
mació sobre els diferents usos i diferents aplicacions del cànnabis.

Aprofitem el que tenim. Tenim gent professional que realment s’està posant aquesta 
bandera, i és el moment que anem tots junts, però que no s’inclogui tot en el mateix sac. 
Nosaltres volem que els usuaris terapèutics tinguin una resposta, perquè hem vist que el 
cànnabis és eficient i funciona per a les seves patologies. Ara arriba el moment que co-
mencem a desenvolupar estudis, que comencem a donar aquest suport, i creiem que ha 
d’anar en paral·lel, no de la mà, saps?; són temes diferents, associacions cannàbiques i 
ús terapèutic. Sí que hi ajudaria, per descomptat que hi ajudaria, perquè sembla que tot 
el tema de l’ús del terapèutic sensibilitza molt més la societat. I, per tant, clar que ens 
interessa, anar de la mà, però no posar-nos a nosaltres aquesta responsabilitat mèdica.

Limitació del nombre de socis... (Pausa.) Clar, si ens limitem a veure el vot parti-
cular del Conde-Pumpido a la sentència del Tribunal Suprem, tenim aquest nombre de 
quaranta-cinc socis; si ens n’anem a la llei de l’Uruguai, tenim aquesta xifra de quaran-
ta-cinc socis. Però si realment volem controlar aquest creixement, si ho volem controlar, 
no és amb una limitació de socis, perquè realment aboques l’associació a tenir... És a 
dir, si tu realment apliques bé les qüestions de reducció de riscos, si tu realment prens 
les mesures adequades, al final el consum, com hem dit, es va reduint. I al final es gene-
ra que una associació amb quaranta-cinc socis, amb una mitjana de cinc grams de con-
sum el mes, no sigui viable en una ciutat com Barcelona, a nivell econòmic.

Ara bé, això no vol dir que vulguem macroasociaciones que siguin El Corte Inglés 
de la hierba, és clar que no, saps? No ho volem; no ho volem, això. El que volem són 
mesures que realment puguin controlar: des d’aforaments de socis..., que tenen mol-
ta més lògica. I, sobretot, no és tant que en limitem els socis; és: podem produir per 
a aquesta quantitat de socis? És a dir, controlem mitjançant un peritatge que realment 
aquests socis tinguin un accés a una herba autocultivada per l’associació? Si és així, 
perfecte. En el moment en què superem la xifra de socis..., que no ens puguem auto-
abastir perquè en volem més, llavors és un problema, perquè llavors estàs alimentant el 
mercat negre.

Llavors, no és només que hagis de limitar el nombre de socis, que també es pot 
fer, perquè al final la decisió és vostra: si vosaltres, com a legisladors, us sentiu més 
segurs..., al final, això, per molt que nosaltres diguem, ho acabareu fent vosaltres. 
Però hi han molts punts que es poden fer, per limitar això, no? Llavors, al final tam-
bé tenim un tratado de Schengen, ¿no?, que tiene la libre ciculación de personas, que 
et permet tenir una llei d’associacions que..., en cap moment a una associació de sar-
danistes li limites el nombre de socis que pugui tenir. Llavors, haurem de buscar me-
canismes reals que controlin el creixement d’aquestes associacions: la producció, els 
impostos... Com més gran serà, estarem més disposats a pagar més? Llavors, mirem 
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altres tipus de controls que realment puguin controlar que una associació no vulgui 
créixer més, no?

Bé, a la Noemí crec que ja li he donat resposta de tot. (Veus de fons.) D’acord.
Accés a cànnabis terapèutic o només lúdic. Ja te n’he donat resposta: en aquest sen-

tit, creiem que ha de ser combinat. (Veus de fons.) D’acord.
Prevenció de..., reducció de riscos i danys; extensió per explicar. Doncs, bàsicament, 

nosaltres ens hem trobat immersos en tota aquesta realitat. Hem hagut d’aprendre tota 
una sèrie de qüestions imposades, perquè nosaltres hem volgut, i ara necessitem que els 
professionals ens ajudin. Si les associacions tenim aquest accés a aquests usuaris –que 
en el fons són la part de baix–, som qui tenim l’accés directe i la comunicació amb 
aquestes persones. Els professionals són els professionals del circuit de salut. Llavors, si 
ens doneu les eines, nosaltres les traspassem. Al final, no volem crear una manada de 
consumidores adictos; el que necessitem és precisament demostrar que la figura del club 
social de cànnabis controla aquests consums. Llavors, som els primers que ens volem 
autoimposar mesures de reducció de riscos i de danys.

Fins ara tenim des de... Clar, sobretot és el que va enfocat a les formacions que ens 
han donat, però, ja us dic, controlem des dels consums que tenen, tenim gràfics, tenim 
limitacions de retirada mensuals, tenim limitacions de retirada diàries; parlem amb ells, 
fem xerrades de sensibilització, d’educació; tenim professionals que vénen a les nostres 
associacions, tenim inclús una xarxa d’educació en mètodes de consum. Vull dir, eines 
no en falten. El que falta és homologar aquestes eines, perquè realment les persones que 
ens estem cultivant al voltant d’això tinguem un reconeixement com a tècnics envers 
això, i que tingui la mateixa validesa que nosaltres eduquem el consumidor que el fet 
que un agent de salut extern ho pugui fer.

El tema de la publicitat i l’apologia. Al final, crec que tots..., sembla que tinguem 
una gran por de la publicitat i l’apologia, però ens oblidem de la informació i de l’educa-
ció. Llavors, en quin moment es considera que una fira és apologia o publicitat i que no 
és informació per a l’usuari o educació? Potser el que haurem de regular és el contingut 
d’aquesta fira, no la fira en si, perquè al final donar l’esquena a una realitat que està pas-
sant a nivell mundial, on aquests actes es repeteixen contínuament... M’imagino que a tot-
hom us han arribat aquests titulars de l’Spannabis, no? Realment és una cosa que crida 
molt, però és que tu després te’n vas a una fira als Estats Units i no hi ha ni..., no hi ha 
consum, a la fira: tot és blanc, tot és mèdic, tot és... M’enteneu?

Llavors, al final no és una qüestió de la fira; al final és com es permet que aquesta 
fira sigui, no? No és un problema d’apologia. Què passa? Que si ens prohibiu ara penjar 
pòsters sobre temes de cànnabis es podrà utilitzar l’ambigüitat dels pòsters perquè no 
puguem promocionar un dret constitucional com és una manifestació? O...? No? Hi han 
una sèrie de coses que, depèn de com les establiu en aquesta llei, podran ser tan ambi-
gües que depèn de la persona que estigui darrere de l’enjudiciament i del seu color o de 
les seves creences..., podria ser d’una manera o podria ser d’una altra. Per tant, és molt 
important realment agafar ítem per ítem i determinar què és la publicitat, on estan els 
límits de la publicitat i l’apologia, i on estan els límits de l’educació i de la informació. 
Això és bàsic.

Llavors, no crec que hàgim de tenir tanta por a informar i a educar. Quan jo par-
lava d’una campanya d’informació de la llei, significa precisament això: lluitar contra 
el desconeixement de la nostra societat, que creiem que és la base del problema de 
les associacions cannàbiques, al final. La gent passa per les nostres portes, veu una 
porta tancada, no saben el que passa a dintre, i és normal que tinguin por. Al final, 
probablement, quan coneixem les coses i ens eduquen al voltant de les coses i de cop 
comencem a conèixer-les, és quan perdem la por i quan comencem a saber-ne, sobre 
això. Llavors, crec que és molt important que diferenciem entre apologia i educació. 
D’acord?

Junts pel Sí, tema de domicili i activitat a Catalunya. En això el problema és que, 
com sempre, la regulació ve tard. Llavors, fins ara tenim una llei d’associacions estatal 
i una llei d’associacions catalana. Com fins ara ningú t’havia dit on t’havies de regis-
trar, tenim associacions que estan registrades en un registre estatal i tenim associacions 
que estan registrades en un registre català. Primer de tot haurem de posar potser ordre 
a això, no? En el moment en què posem ordre a això, llavors serà quan en direm l’àmbit 
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d’aplicació. Òbviament, la llei és per a Catalunya, l’àmbit d’aplicació és Catalunya. No 
volem que sigui una entrada de turistes; el que volem és que ens demostrin que viuen 
aquí a Catalunya, no? Al final també haurem de tenir en compte aquella persona que, 
pel que sigui, està empadronada a Andalusia però que viu a Catalunya. Llavors... No? 
Em refereixo als usuaris que vinguin, eh?, també. Però, sí, clar, domicili i activitat a Ca-
talunya; no podem obrir macroseus.

De limitació en el nombre de socis, ja n’hem parlat.
«Cal una diferenciació entre club social de cànnabis i club social de fumadors.» 

Per mi tot són associacions cannàbiques, saps? Al final, el model que venim aquí avui 
a regular és el que permet la Llei d’associacions i el que ve de la doctrina del consum 
compartit. Llavors, no anem més enllà, són associacions cannàbiques. I, com a molt, re-
gulem trams; regulem, si voleu..., decidiu com apliqueu els criteris de: «Pues, hay una 
asociación de cuarentaicinco socios», «Hay una asociación que decide libremente tener 
trescientos»... Doncs, decidiu si les quantitats impositives aniran en funció d’això o en 
funció de què aniran, però no veig la necessitat d’una diferenciació. En tot cas, un club 
social terapèutic i un club social lúdic, no?

Exclusivament per als socis i que no hi hagi entrada d’altres persones? No hi estem 
d’acord. Òbviament, ha de ser un espai tancat per als socis, únicament, a nivell de con-
sum, perquè per a això tenim la doctrina del consum compartit –som associacions sense 
accés a terceres persones en un àmbit privat i tancat–, però necessitem que professionals 
de la salut, necessitem que persones que es dediquen a fer coses per a les associacions hi 
puguin entrar; activistes de tot el món. Les associacions de les federacions rebem con-
tínuament persones de tot arreu del món, des de l’Open Society Foundation fins a ac-
tivistes txecs, gent dels Estats Units, gent de l’Uruguai, Raquel Peyraube..., tota la gent 
que han passat per les nostres associacions. Què els hem de dir, a activistes cannàbics 
de tot el món? Que no hi poden entrar per veure el que ens està passant? No té sentit, és 
bastant absurd.

Perquè, a més, és una forma d’enriquir-se mútuament, no?, és una manera de com-
partir totes les coses que passen allà i que passen aquí. Llavors, hi han mecanismes de 
control: des del fet que hi hagin llibres de visites certificats que expliquin els motius 
de les visites; que si en aquell moment hi ha una entrada d’una policia, que puguin veu-
re que realment estan degudament identificats i el motiu pel qual estan aquí. Llavors, 
què li direm, si l’home de la persiana viene a las seis de la tarde? «No puede entrar por-
que...»? No té sentit, no? Llavors, no hem de voler regular tant, que arriba el... «Vamos a 
ser tan herméticos...» No. Què passa? Que l’Alba no podrà venir o que la Noemí no po-
drà venir a l’associació, a veure-la, perquè no en són sòcies? No té sentit.

Llavors, hi hem de posar els límits. Òbviament, el consum i el cultiu són per a per-
sones sòcies, i, després, el que és la seu social ha de ser un centre educacional per a les 
persones usuàries. Llavors, no podem limitar aquesta educació.

El vicepresident

Perdón, como ya vamos justos para el tiempo...

Patrícia Amiguet Adell

Ya...

El vicepresident

No, no; no, no... Termine, sin problemas, pero si puede ir...

Patrícia Amiguet Adell

Sí, sí, ya acabo –ya acabo–, porque hay muchas que se repiten.

El vicepresident

...acotando, porque ya tenemos la siguiente comparecencia.

Patrícia Amiguet Adell

Sí, sí, ya lo sé; perdón. Es que me habéis dicho muchas cosas. (L’oradora riu.)
D’acord. Programes específics de persones entre divuit i –nosaltres diem– vint-i-

un anys. Som els primers que sempre hem reclamat una especificitat per a aquest rang 
d’edats, no?, perquè ens entenguem. Som conscients que el cervell s’està desenvolupant, 
dels divuit als vint-i-un. Això és així, i, llavors, un consum de cànnabis no s’ha de ba-
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nalitzar, hi pot afectar, però això no vol dir que amb un acompanyament, amb una in-
formació adequada i amb la sèrie de programes que s’estableixin des de la xarxa de pro-
fessionals de la salut, que tenen ja la capacitat de poder fer això..., que es pugui aplicar 
a aquests programes.

Ara mateix estem treballant amb el psicòleg Jordi Bernabeu, de l’Ajuntament de 
Granollers, i amb ells estem engegant un programa precisament d’estudi per demos-
trar com són els consums d’aquestes persones, dels divuit als vint-i-un, quan entren 
a l’associació. La idea que vam tenir era: es fa una enquesta a la persona usuària al 
principi de l’entrada a l’associació per veure quines eren les seves motivacions de con-
sum en aquell moment, quin era el seu percentatge de consum, no?, quines eren les 
seves tendències. Durant tot un any se li fa un acompanyament, se li dóna informació, 
se li donen tallers, se li donen una sèrie d’eines i materials de reducció de riscos, i al 
final de l’any se li torna a fer la mateixa enquesta. Veurem si les motivacions s’han 
modificat, si el consum s’ha reduït, i, si no és així, aplicarem els mecanismes per po-
der veure per què hi ha una tendència que puja, una tendència que es manté o una ten-
dència que baixa.

Els mecanismes hi són. Com bé deia l’Albano, és –amb perdó de l’expressió– do-
nar l’esquena i una mica realment no voler veure que el consum a Catalunya comen-
ça molt d’hora. Llavors, què està passant? I tornem..., em remeto a la compareixença 
que he fet: qui donarà resposta a totes aquestes famílies i a totes aquestes persones que 
es troben que no tenen una resposta en els nostres reguladors? Què passarà quan un 
jove, amb setze anys, consumeixi un porro al parc i tingui una família que està a punt 
de ser desnonada i li arribi una multa de una ley de seguridad ciudadana i no tinguin 
un duro per pagar-la? Què passarà, llavors? Són qüestions que hem de tenir clares. 
No és la nostra potestat com a associacions cannàbiques, però en un futur marc de 
regulació del cànnabis aquest marge d’edat s’haurà de tenir en compte. Tampoc ens 
en podeu fer, a nosaltres, com a associacions, responsables. Al final, sempre hi han 
hagut aquests programes, de divuit a vint-i-un anys, no? Llavors, nosaltres aplicarem 
totes les eines que calguin per controlar que aquestes persones puguin tenir consums 
normals.

Promoció del consum, ja ho he dit abans: la diferència entre promoció i informació.
Formes de política impositiva, per descomptat. Estem desitjant que ens digueu què 

és el que hem de pagar i què és el que hem de fer. Si al final tot passa per aquí, si us 
plau, digueu-nos-ho, quina és la taxa, que... Però al final no és només el tema impositiu, 
és un tema d’educació. I, clar, sí, estem d’acord que hi hagi una política impositiva.

El cultiu. Òbviament, hi ha tot un procés; ha d’haver-hi un procés de traçabilitat des 
del moment en què es planta la llavor o l’esqueix i es distribueix a l’associació. L’usua-
ri ha de saber en tot moment què és el que està consumint. Com us he explicat en la 
ponència, hi han mecanismes de control, amb peritatges agrícoles i amb una sèrie de 
documentació que ve relacionada amb aquest peritatge agrícola, que podrien controlar 
perfectament tot el tema del cultiu.

En el tema de les llavors, òbviament, tornem... En el moment en què parlem d’una 
regulació del cànnabis... O sigui, abans has mencionat aquests informes; si ens n’anem 
al document dels cinc pilars del cànnabis, allà veiem també temes de llicències de lla-
vors, temes de... Llavors, crec que és un debat molt ampli per poder donar-vos-en una 
resposta ara mateix. Us podem passar tota la informació que vulgueu al voltant d’això, 
però podria donar per fer una altra sessió sencera de compareixença, només el tema del 
cultiu.

Acabo ja –acabo ja–, superràpid (veus de fons), perquè vull arribar a un punt molt 
important. Tema del percentatge de THC: a veure, no podem jugar a controlar la natu-
ra. Ja ens havien arribat, aquestes veus dels percentatges de THC. En el moment en què 
el Pla nacional sobre drogues estigui disposat a estandarditzar unes varietats i a dir-nos 
que no tindrem conseqüències judicials per cultivar aquestes varietats en aquests per-
centatges, nosaltres cultivarem el que calgui; però, ara mateix, demanar-nos que fem 
concentracions menors del 15 per cent de THC, quan, si hi ha una confiscació, el «mar-
ron» ens el mengem nosaltres; si hi ha un problema judicial, també ens el mengem 
nosaltres; si hi ha un problema natural perquè el cultiu no tira endavant, també és un 
problema nostre...
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I què passa si la concentració de THC de la planta que hem cultivat és més gran? 
Haurem de matar-la?, l’haurem de tallar? Com funciona, això? Llavors, veig més l’opció 
que planteja l’Alba, d’acompanyar amb molta informació, amb molta educació, tota la 
qüestió de les varietats que acompanyen. Precisament, parlant amb la Raquel Peyraube, 
parlàvem de com el Govern deia: «Pues, ahora estas cuatro variedades...» I ho van fer, 
al principi, a la babalà. Per això al final la Raquel també dóna tanta importància al fet 
que això passi, perquè al final s’ha vist que... I què? Quines varietats seran? La de la 
casa de llavors que més...? No té sentit, no?

Llavors, hem d’intentar veure que en el moment en què es reguli el cànnabis i que 
per als cultivadors de cànnabis no n’hi hagi una conseqüència, i que, com qualsevol per-
sona que cultiva a Espanya, podem rebre una subvenció quan hi hagi un problema rela-
cionat amb aquest cultiu, llavors podem parlar de percentatges de THC i podem parlar 
del que vulgueu. Però fins que nosaltres no puguem també tenir clar que podem culti-
var, és molt absurd, demanar concentracions específiques en una planta que té un crei-
xement natural. No..., és molt difícil.

En el tema del transport, igualment, i el cultiu, sabem que des d’aquí s’han demanat 
protocols, que nosaltres, com la policia, volem que ens diguin què és el que hem de fer. 
I entenem que la policia necessita protocols per identificar els cultius i que han d’ha-
ver-hi protocols de transport en què s’informi que hi ha una sortida del punt A al 
punt B, i que no passa o que no hi té accés..., que els cossos de seguretat o l’Administra-
ció pertinent n’estan informats. Ha d’estar molt detallat, aquest procés, perquè si a so-
bre que estem fent aquest pas de regulació... No podem fer com Holanda i pensar que la 
marihuana plou als nostres prestatges, en pots de vidre amb l’etiqueta ja posada, perquè 
llavors..., no té sentit.

Ja gairebé acabo, d’acord? L’edat d’entrada, tornem al mateix: l’edat a la Constitució 
per poder anar a la presó són els divuit anys. Doncs, si pots anar a la presó, pots deci-
dir sobre el que fas o deixes de fer. Al final, haurem de donar resposta a aquelles fran-
ges d’edat que quedarien sense depèn de com ho reguléssim. I, si us plau, no parlem de 
«comprar», sinó de «retirar» i «aportar» el cultiu.

De què estem...? (Pausa.) Tipologia, punt de vista sanitari... Sí, bé, jo crec que més 
o menys us ho he respost tot, el que m’havíeu plantejat. Algú es queda amb alguna cosa 
al tinter?

El vicepresident

Gràcies. No sé si fa falta alguna segona intervenció... (Veus de fons.) Sí, però mig 
minutet, si us plau. Alba vol intervenir. Vinga, té la paraula Alba Vergés. Mig minutet, 
eh?, únicament.

Alba Vergés i Bosch

A veure, actualment les associacions sí que fan extractes. Llavors, teníem el debat 
del perill dels extractes amb gas butà..., bé, ho sabeu més vosaltres que nosaltres.

Patrícia Amiguet Adell

Sí, sí.

Alba Vergés i Bosch

Llavors, ens deien: «Potser en sec sí i en aigua també, però tot el que és amb gas, no 
permetre dispensar-ho», perquè el que no farem és fer el que deies tu ara, és fer veure 
que allò ha aparegut allà (veus de fons), fet...

Patrícia Amiguet Adell

No, no, no. Clar, això no es pot fer. No, no.

Alba Vergés i Bosch

...i ha plogut del cel. Per tant, decidir què pot dispensar l’associació: si pot dispensar 
només planta, només marihuana, només cogollos, o si pot dispensar també extractes i 
quins extractes. I després entràvem en tot el debat de les «gominoles», els pastissos i tot 
plegat. (Veus de fons.) És que estic reproduint hores i hores de sessions, aquí. Només di-
gues-me si sou partidaris de limitar això, i fins a on.

Llavors, tal com està escrit a la llei, és per a majors d’edat. Si nosaltres hi podem fer 
alguna mena d’introducció d’aquestes precaucions –d’aquesta ela, etcètera, de divuit a 
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vint-i-un, de divuit a vint-i-tres–, ja ho decidirem, però què fem amb les associacions 
que lliurement decideixen que no volen membres de menys de vint-i-un anys, que això 
és un debat que també vam tenir? A veure si ho hem de permetre o no, segons el vostre 
parer.

Ja està, va.

El vicepresident

Tenim dues preguntes més, però pregaria una resposta molt concreta. (Veus de fons.) 
Sí, le hablas al micro.

Patrícia Amiguet Adell

Tot el que sigui un procés natural, estem d’acord a tenir-ho, a l’associació. És a dir, 
el problema és quan juguem a ser químics i no tenim les nocions per ser químics. Lla-
vors, en el moment en què utilitzem un gas butà o qualsevol gas derivat del gas butà és 
un problema per a la salut. Crec que abans no m’he explicat bé. A això em referia, no? 
En tot el tema que són processos que, com a químics, no podem desenvolupar, neces-
sitarem, més endavant, que es determinin quins són els protocols de creació d’aquests 
productes, perquè existeixen, perquè estan funcionant i perquè estan...

Ara, dit això, les associacions, ara mateix, estem preparades només per als derivats 
naturals. Tots aquells que vénen de l’aigua, l’extracció en sec, que així..., tampoc té més, 
vull dir, no és que estiguem fent res dolent per a la salut, no? Al final, no estem trans-
formant la planta en si, l’isolator, que és el que ve, diguem-ne, de l’aigua i l’extracció 
en sec, que és el que ve de sacsejar l’herba; són processos naturals. Llavors, sí, creiem 
que aquests productes han d’estar a les associacions, perquè, com hem dit, al final cada 
usuari decideix quin és el producte final que li va millor per al consum, no? Llavors, sí, 
crec que amb això et dono resposta.

I què feu amb les entitats que lliurement decideixen que no volen acceptar persones 
d’entre divuit i vint-i-un? Doncs, al final, crec que és lliure, i que les associacions que 
acceptin persones entre divuit i vint-i-un hauran d’implementar programes de reducció 
de riscos específics per a aquestes persones. I si l’associació no pot implementar-ho o 
no té la capacitat de fer-ho perquè no consta en una xarxa de professionals ni se’ls pot 
permetre, doncs, ja em sembla bé que no assumeixin aquesta responsabilitat, perquè per 
donar una mala gestió a aquestes persones, millor no donar-la; millor que les associa-
cions que puguin fer-ho siguin les que ho puguin fer.

Igual que el tema del terapèutic. És a dir, hi hauran associacions que podran tenir 
una consulta terapèutica pròpia. Hi han associacions que sí que tenen usuaris terapèu-
tics, perquè poden desenvolupar els productes però no poden tenir la consulta dintre de 
l’associació, i, per tant, utilitzen convenis amb doctors terapèutics, i hi ha altra gent que 
no té terapèutic perquè ni pot adherir-se a un conveni ni té els productes que se’ls poden 
oferir. Llavors, al final, cada entitat lliurement decidirà quina part del paquet adhereix a 
la seva manera de funcionar.

Ja està. Gràcies.

El vicepresident

Gracias. Está claro que este es un debate que, como se ha ocultado durante mucho 
tiempo y se ha empezado un poco tarde, da para muchas cosas y para mucho tiempo, 
para cada una de las preguntas. Cuando se abre el melón, como comentábamos, pues, 
salen muchas –permítanme la expresión– semillas (rialles), en este caso.

Bien, muchas gracias a todos. Terminamos aquí el primer punto del orden del día. 
Interrumpimos la Comisión de Salud un par de minutos para algunas fotos y continua-
mos después.

Gracias.

La sessió se suspèn a tres quarts d’onze del matí i vuit minuts i es reprèn a les onze i quatre 
minuts.

El vicepresident

Reprenem la Comissió de Salut.
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Compareixença del subdirector general de Drogodependències 
amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones 
consumidores de cànnabis

357-00206/11

I donem la benvinguda al senyor Joan Colom i Farran, subdirector general de Dro-
godependències, i a la resta de persones que l’acompanyen. I, sense més, té la paraula, 
que anem una mica justos de temps, avui. Serà una mica ajustat en els temps per a tot-
hom, si us plau.

Gràcies.

El subdirector general de Drogodependències (Joan Colom i Farran)

Moltes gràcies, vicepresident. Diputades, diputats, gràcies per invitar-me a compar-
tir aquesta comissió, aquesta compareixença. M’agradaria, doncs, intentar, en aquests 
minuts que tinc, plantejar la perspectiva que ens correspon a nosaltres en el nostre àm-
bit de competències, que és la perspectiva de salut, en aquesta iniciativa legislativa po-
pular.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals poden 
ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

I els intentaré parlar de tres elements: els antecedents, la situació actual i aquesta 
perspectiva o posicionament que nosaltres tenim sobre el tema. Perquè sense els ante-
cedents és difícil entendre, i molts de vosaltres ho deveu haver pogut segurament sentir, 
al parlar amb els diferents compareixents de la ponència..., sense els antecedents també 
és molt difícil entendre el setting on estem i per què opinem d’aquesta forma i d’aquesta 
manera.

Teníem –i tenim, però parlo dels antecedents– una situació particular, eh?, particu-
lar de l’Estat espanyol, però especialment particular de Catalunya –País Basc també– i 
no similar a altres països, que és un model de clubs amb llarga trajectòria, un model 
important d’associacions, multitud d’associacions i clubs en el nostre país. També, paral-
lelament, aquests clubs, podríem dir..., amb tipologies diferents. Una de les tipologies..., 
si se’m permet l’expressió, parlaríem de models molt comercials, al costat d’altres que 
no ho són.

Partim i partíem del desconeixement sobre la composició, la potència –que ara 
s’ha parlat, en l’anterior presentació– i els seus derivats. Desconeixíem, amb aquesta 
perspectiva que teníem, les pràctiques de risc dels mateixos consumidors, a part de les 
enquestes qualitatives i quantitatives de què podíem disposar. I, òbviament, estàvem 
davant d’un model opac, un model d’invisibilitat, que no és el millor model per interve-
nir-hi des de la perspectiva de salut pública.

Algunes fites que ens semblen rellevants. L’any 2012, particularment, jo mateix, en 
representació del Departament de Salut, em vaig presentar a la Comissió de Salut del 
Parlament per demanar un cert suport i autorització per poder treballar aquest nou mo-
del, aquest nou paradigma, aquest nou àmbit de treball que se’ns va donar. I a partir 
d’aleshores vam començar a treballar amb multitud de perspectives partint de la idea 
–que s’ha explicat, i molt més bé que ho faré jo, perquè hi han hagut juristes entre els 
compareixents–, des d’una perspectiva legal, del consum compartit, que saben perfec-
tament, i partint aleshores, en aquells moments, de dictàmens favorables; concretament, 
els més coneguts eren els de Muñoz i Soto, i Ripollès.

Vam crear un grup de treball institucional, eh?, perquè al costat d’aquest grup de 
treball en l’àmbit del Parlament, nosaltres, particularment, vam coordinar un grup 
de treball institucional en el qual estaven integrats tots aquells actors més rellevants: 
la Direcció General de la Policia, la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, 
l’Administració local, la Fiscalia Superior de Catalunya i, òbviament, nosaltres, coor-
dinant aquesta taula. I vam obrir un diàleg..., ja el teníem de feia molts anys, però un 
diàleg organitzat amb el sector, liderat bàsicament per les dues entitats: la CatFAC i la 
Fedcac.

Vam tenir múltiples reunions amb els grups parlamentaris durant l’any anterior i el 
següent, el 2013, i vam també sol·licitar formalment a Madrid, al Ministeri de Sanitat, 
concretament al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que es plante-
gés aquest tema entre tots els consellers representants de les diferents comunitats en 
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aquella reunió. I això es va desplaçar a la Comissió Interautonòmica del Pla Nacional 
sobre Drogues, on es va debatre i on vaig presentar, també, aquesta mateixa idea.

Finalment, alguns aspectes...: l’aprovació per part del Parlament de Catalunya de la 
Moció 77/X, de 13 de febrer de 2014, que, coincidint amb la Llei anomenada aleshores 
de seguretat ciutadana, incloïa un apartat concret relacionat amb la perspectiva de sa-
lut pública i amb la regulació dels clubs socials de cànnabis; una proposta de resolució 
del mateix Parlament el novembre del 2014; una compareixença nostra per explicar una 
proposta de resolució aquell mateix any, que també va coincidir aleshores amb el fet 
que Navarra va aprovar una llei, una llei foral que parla de la regulació dels col·lectius 
d’usuaris de cànnabis.

Hi han múltiples reunions amb les associacions i la Federació de Municipis, també, 
perquè tenien un rol rellevant, en aquest sentit. Alguns municipis estableixen ordenan-
ces; d’altres, moratòries, amb relació al tema dels clubs. Concretament, potser les més 
rellevants serien la de Sant Sebastià, la de Girona i la de Barcelona. I el 29 de gener del 
2015 el Parlament, doncs, fa una resolució sobre les associacions de consumidors de 
cànnabis, i, paral·lelament, també, durant dos anys el Parlament basc, en una ponència 
que engloba dues legislatures, recomana que la nova llei relacionada amb les addiccions 
incorpori la visió relativa a tota la problemàtica de què estem parlant.

Finalment, el Departament de Salut el 15 de gener de l’any 2015 publica i aprova 
una resolució en matèria de salut pública per orientar les associacions cannàbiques i els 
seus clubs socials en les condicions de l’exercici de la seva activitat i orientar els ajunta-
ments en l’exercici de la seva activitat –els ajuntaments de Catalunya. I què deia, aques-
ta resolució, que és rellevant? Per una part, parlava de la situació que teníem, és a dir, 
l’existència de clubs sense ànim de lucre que s’autoproveeixen i distribueixen entre els 
usuaris majors d’edat –àmbit privat–, i d’intentar reduir els danys sobre la salut.

De la necessitat, parlàvem també, a la resolució, que fossin registrades al Regis-
tre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya. I «per tal de promoure» –ho dèiem 
així–, «protegir i millorar la salut de la ciutadania mitjançant una política orientada a 
minimitzar els danys del consum del cànnabis, i, així mateix, impulsar la deguda in-
formació, educació i prevenció sobre les conseqüències i els efectes perjudicials vincu-
lats al consum d’aquesta substància, escau establir aquests criteris en matèria de salut 
pública». Criteris que molts de vostès coneixen i que tenen a veure amb la limitació de 
l’accés, amb l’oferta de serveis d’informació i assessorament, amb la formació en re-
ducció de riscos i danys per part dels responsables dels mateixos clubs, la prohibició 
del consum d’altres drogues o begudes alcohòliques en els mateixos espais per evitar 
l’efecte bar o crida, les condiciones de salubritat lògiques de qualsevol espai, el període 
de carència –per evitar el turisme cannàbic–, l’aval previ per formar part del club –és 
a dir, per tant, assegurar que se’n fos consumidor prèviament a entrar-hi–, la limitació 
horària, la limitació de la ubicació, la limitació de tot tipus de publicitat –és a dir, la res-
tricció o prohibició de qualsevol tipus de publicitat–, el respecte a la normativa medi-
ambiental –especialment en el tema comunitari i de veïns– i la inscripció en el registre 
d’associacions.

I tot això no era intranscendent; tot això estava basat en una sèrie d’elements que per 
nosaltres són rellevants, que són l’evidència i el consens tècnic. I hi ha evidència en la 
literatura científica internacional i local que l’edat d’inici i el preu de consum són dos 
factors de risc clau. I hi ha evidència també en la relació entre la disponibilitat i l’acces-
sibilitat, en l’efectivitat de les estratègies d’informació i sensibilització, en l’impacte que 
genera la publicitat, en la relació entre la densificació d’espais d’oferta i l’increment del 
consum, en la limitació d’accés als clubs a través del període de carència i en la defini-
ció d’horaris per disminuir determinats impactes.

Mirin, els presento un cas completament diferent, que és l’evidència i el consens tèc-
nic... Aquesta és una publicació molt rellevant per nosaltres, per salut pública, d’un pro-
fessor, Tom Babor, de la Universitat de Connecticut, que va analitzar i estudiar quines 
són les millors polítiques efectives amb relació a les drogues i l’alcohol; polítiques, en 
general. Parlo de l’alcohol. Vostès diran: «Per què?» Perquè hi ha molta similitud. I aquí 
sortien les polítiques més efectives i més «cost-efectives». I n’hi ha una –que veuran 
vostès al final de tot, que està en groc– que es diu «el consell breu» en atenció primària, 
en aquest cas. Bé, nosaltres creiem que el consell breu és un element clau –el consell, 
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el counselling– per poder intervenir també des de la perspectiva dels clubs. M’explicaré 
després més.

I també coneixem..., alguns de vostès deuen haver vist aquesta gràfica, segurament. 
Aquesta gràfica forma part d’un projecte en què vam participar, un projecte internacio-
nal que es diu ALICE RAP, que intentava fer un reframing, un nou reemmarcament de 
les polítiques de drogues a nivell europeu. Si es miren vostès aquesta diapositiva, aquest 
slide, aquest powerpoint, veuran que mercats absolutament restrictius i molt penalit-
zats augmenten el dany tant en aspectes socials com de salut –a l’esquerra de la corba 
de Gauss–, i –a la meva dreta– espais completament desregulats –després en parlaré–, 
ultraliberals, també augmenten els danys socials i de salut. En canvi, al mig –a la base 
d’aquesta corba– seria quan trobem regulacions estrictes, que és la que plantegem; aquí, 
en canvi, els danys i els impactes en salut i socials són molt menors.

Mirin vostès també aquesta altra, que és rellevant, que marca una mica l’evolució 
dels països que han reduït o han disminuït les sancions, la part més sancionadora, i 
aquells que l’han augmentat, eh?: els que l’han reduït estan en línia contínua, i els que 
l’han augmentat estan en discontínua. Vegin com hi ha una certa rellevància o referèn-
cia o relació entre aquells que han actuat d’una manera o una altra i l’impacte en salut; 
és a dir, l’impacte en la prevalença, en aquest cas concret. Per tant, aquesta diapositiva 
el que ens ve a dir és que regular no ha de comportar un increment del consum; al con-
trari.

Quina és la situació que ens trobem actualment? –fins aquí, els antecedents pels 
quals vam tirar endavant aquesta resolució. Doncs, hi ha hagut un canvi de tendència en 
la interpretació de la doctrina del consum compartit, que s’ha explicat –i no ho expli-
caré jo– molt més bé per juristes que han intervingut en aquesta comissió. La Fiscalia 
General de l’Estat va fer una circular també per posicionar-se en aquest sentit, més res-
trictivament. Hi va haver un recurs d’inconstitucionalitat contra la llei foral de Navarra, 
presentat per l’Estat; un recurs contenciós administratiu per l’Advocacia de l’Estat pre-
sentat contra la nostra resolució; hi va haver la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, so-
bre protecció de seguretat ciutadana –la coneguda llei Fernández–, que, d’alguna mane-
ra, encara incrementava les sancions i disminuïa els aspectes que preveia la llei anterior 
–per exemple, els majors de divuit anys no poden sotmetre’s a un criteri educatiu com 
a canvi del tractament–, i diverses sentències, que coneixen perfectament, que posen en 
dubte el tema del consum compartit. 

Quina és la situació pel que fa a les associacions i clubs? Tenim 688 entitats, en 
aquests moments, registrades a Catalunya en aquest registre que vam fer explícitament. 
I tenim dues federacions, que òbviament no les representen totes, però que són relle-
vants amb relació al nostre diàleg, que són la CatFAC i la Fedcac. Aquí tenen vostès la 
situació actual territorial. Com poden veure, la majoria es concentra a la ciutat de Bar-
celona o a l’àrea metropolitana de Barcelona; els que estan en blau..., és que existeix no-
més un sol club.

Tenim també que molts municipis han començat a fer plans urbanístics..., ho han in-
troduït dintre dels plans urbanístics, dintre de les ordenances municipals o dintre de les 
llicències d’activitats. Per tant, tenim un marc molt ampli, en el context de Catalunya.

I també tenim moviments reactius veïnals; alguns, el que anomenem «efecte 
Nimby», eh?, gent que no està d’acord amb la presència de determinats clubs, etcètera, 
i que reivindiquen que no estiguin situats en aquests contextos. I, a més, tenim un mo-
viment associatiu molt actiu –molt actiu–, que ha provocat, entre altres coses, que tin-
guem aquesta ILP avui aquí, a Catalunya, però en destacaria des de la REMA –la Red 
Estatal de Mujeres Antiprohibicionistas– fins a la plataforma «Regulació responsable» i 
la Rosa Verda, que és l’organitzadora d’aquesta proposta.

Quines són –deixeu-m’ho dir, molt breument– les tendències de consum que tenim 
avui, per situar-nos una mica? Al món 183 milions de persones –s’estima– van consu-
mir cànnabis durant l’any 2014, segons dades de l’observatori mundial, el World Drug 
Report. Segons aquestes dades, més o menys el 3,8 per cent de la població mundial hau-
ria consumit alguna vegada algun derivat del cànnabis. El consum, si el mirem en ter-
mes generals, augmenta fins a l’any 2009, però a partir del 2009 s’estabilitza. A nivell 
de decomisos o de producció, el cànnabis és la droga il·legal més produïda i de més trà-
fec tant per nombre de casos i per quantitats decomissades com per països productors.
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I a nivell d’Europa ens passa el mateix: aproximadament 51 milions d’homes i 32 
milions de dones són consumidors, alguna vegada, de cànnabis, seguits molt, però molt 
lluny, pel consum de cocaïna, de MDMA –la metilendioximetamfetamina, coneguda 
com a «èxtasi»– i d’amfetamines. Tres milions d’adults entre quinze i seixanta-quatre 
anys a Europa –el que representa aproximadament l’1 per cent– consumeixen cànnabis 
a diari o quasi a diari. Un 60 per cent d’aquests tenen entre quinze i trenta-quatre anys, 
i el 75 per cent d’aquest col·lectiu correspon al sexe masculí.

Si mirem dades en les nostres enquestes, perquè, com saben, tenim una enquesta 
cada dos anys, i ho alternem: un any amb població general, un any amb població es-
colar de catorze a divuit anys... Mirem aquí totes les enquestes, eh? De catorze a divuit 
anys seria l’escolar, i la resta seria l’enquesta general o de població general. Ens situem 
entre el 37 per cent de consum alguna vegada –alguna vegada– a la vida entre la po-
blació de catorze a divuit anys; el 47,4 –quasi el 50– per cent de la població general ha 
consumit alguna vegada cànnabis; en canvi, els darrers dotze mesos ens trobem davant 
d’un consum aproximat del 33 per cent –una tercera part de nanos de catorze a divuit 
anys–, un 23 per cent els darrers trenta dies, i un 1,9 per cent de consum diari.

I si agafem la segona població més rellevant, la de quinze a vint-i-nou anys, els dar-
rers dotze mesos estaríem al voltant del 23,4 per cent; els darrers trenta dies alguna ve-
gada, un 17 per cent, i els darrers trenta dies cada dia –consum diari–, un 4 per cent per 
cent.

I si mirem l’evolució i mirem només aquestes dues –catorze a divuit i quinze a sei-
xanta-quatre anys–, en totes les fraccions hi observem una certa disminució, excepte 
algun repunt en l’últim temps, però hi ha una certa disminució pel que fa al consum glo-
bal de cànnabis a Catalunya.

Si mirem l’edat d’inici –que es pregunta, òbviament, en l’edat de catorze a divuit 
anys, això és el rellevant–, ens trobem aproximadament en 14,6 anys. I malgrat que es 
digui que cada vegada són més joves, no és veritat. La realitat de les nostres enquestes 
ens diu el contrari; ens diu que no, que està estabilitzat, i que l’inici es manté en aquesta 
línia.

Hi ha un concepte rellevant, bé, o discutit, però interessant, en tot cas, que és el que 
l’observatori europeu anomena «consum diari o quasi diari», que situa dintre del que en 
podríem dir un potencial consum de risc, i ho diu quan s’ha consumit, el darrer mes, 
més de vint dies –més de vint dies. Segons aquest criteri, Catalunya tindria aproxima-
dament un 5,6 per cent de consumidors d’aquestes característiques de quinze a vint-i-
nou anys, un 2,6 de trenta a seixanta-quatre, i un 3,3 de la població global –de quinze a 
seixanta-quatre anys.

Una altra dada que s’ha introduït en els qüestionaris, en les enquestes, és el que 
s’anomena «qüestionari CAST». CAST és un qüestionari –cannabis abuse screening 
test– que intenta valorar la possibilitat –n’hi ha d’altres, eh?, però aquest és el més uti-
litzat– del que anomenem «risc», «potencial risc». És un qüestionari molt senzill, de sis 
preguntes, que parla sobre si has fumat alguna vegada –per a gent jove, eh?, això és de 
catorze a divuit anys–..., si has fumat abans del migdia, has fumat estant sol, has tingut 
problemes de memòria per haver fumat, les teves amistats o la teva família t’han dit 
que ho havies de reduir, has intentat reduir o deixar de consumir alguna vegada sense 
aconseguir-ho, has tingut algun problema –baralles, sancions, discussions, accidents, 
etcètera. Recull una sèrie de puntuacions, i, segons aquestes puntuacions, el que surt és 
que, en l’última dada analitzada, el 16,1 per cent dels escolars de catorze a divuit anys 
–aquesta és una dada que no tenim desagregada a Catalunya, és de l’Estat espanyol–..., 
segons això, el 16,1 serien potencials consumidors de risc, és a dir, puntuarien quatre o 
més punts en aquest qüestionari.

Si mirem les dades d’un altre element, que són els inicis de tractament –és a dir, les 
persones que demanen voluntàriament iniciar tractament a la xarxa d’atenció a les dro-
godependències per un motiu o un altre–, vostès veuen aquí les dades del 2015: l’alco-
hol, amb diferència, és la demanda de tractament més rellevant, seguida de la cocaïna, i 
després, en tercer lloc, hi ha el cànnabis. És a dir, l’any 2015, del total de 14.000 perso-
nes que van iniciar tractament, 1.903 –que corresponen, concretament, al 14 per cent– 
ho van fer per disminuir o per deixar el consum de cànnabis.
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Per sexes, veiem que quatre..., és a dir, la relació és d’un 80 per cent homes i un 20 
per cent dones. Pel que fa a l’edat, l’edat més rellevant és la de divuit a vint-i-cinc anys, i 
aquí sí que podrien vindre influïdes, les demandes de tractament, relacionades amb san-
cions. Fins ara, com deia abans, i per a menors de divuit anys també, es pot modificar 
una sanció administrativa per consum a la via pública per una mesura educativa. I, per 
tant, aquestes podrien estar en part influïdes per aquest subgrup.

Si mirem la situació laboral, òbviament són gent jove; per tant, el més normal és que 
estiguin a l’atur o estudiant –igual que aquí. I si mirem el motiu pel qual declaren 
que inicien aquest tractament, malgrat que hi puguin haver també qüestions legals –que 
estan en quarta posició, o cinquena–, bàsicament és per iniciativa pròpia, eh?, que és la 
columna que està més elevada.

Si mirem els models internacionals, en aquests moments, de l’estat de la qüestió... 
N’hi ha molts, eh?, n’hi ha molts, de models; els hem intentat recopilar tots, però po-
dríem dir que hi han tres grans models preexistents: el model holandès, que vostès 
coneixen perfectament, que no l’explicaré; el model americà, que és un model més libe-
ral, pràcticament sense massa control, i el model uruguaià, que és un model de monopo-
li, amb criteris diferents, amb llicències diferents i amb mercats diferents.

Els Estats Units aquí han evolucionat molt, els últims anys; per exemple, tenim la 
dada que el 21 per cent dels americans viuen en estats on la marihuana recreativa és le-
gal –el 21 per cent. Vuit països la tenen legalitzada –la recreativa, concretament–; vint-
i-un per la visió més terapèutica, i quinze tenen algun altre tipus de plantejament.

I quines intervencions s’han desenvolupat, concretament, en aquest context de què 
estem parlant avui, de les associacions i dels clubs? Bé, com es va presentar en el Par-
lament en el seu moment, es va aconseguir que la Direcció General de Dret i d’Enti-
tats Jurídiques, dintre del registre d’associacions, creés un registre, com es va sol·licitar, 
específic, que pogués ser analitzat i valorat per tothom i que hi pogués entrar tothom, 
que es pogués analitzar per veure l’estat de la qüestió. És d’on –d’aquí– ens surten en 
aquests moments el total d’associacions que estan registrades a Catalunya.

El vicepresident

Com que havia quedat que l’avisaria... Són vint minuts, però pot continuar, és clar 
que sí.

El subdirector general de Drogodependències

Perfecte. Acabo de seguida.

El vicepresident

No, no. Cap problema.

El subdirector general de Drogodependències

Acabo de seguida, moltes gràcies. També un element molt rellevant que estem tre-
ballant és la recerca. Nosaltres, en alcohol, tenim una cosa molt bona, que és la unitat 
de beguda estàndard, que la tenim identificada, analitzada i l’hem provat amb evidència 
científica. És a dir, sabem que una unitat de beguda estàndard són deu grams d’alcohol; 
i deu grams d’alcohol –que és una beguda– equivalen a una cervesa, una copa de vi, una 
copa de cava o un chupito. I, en canvi, sabem que, quan prenem un destil·lat, són dues 
unitats de beguda estàndard, que són vint grams. Per tant, és molt més fàcil quantificar 
la quantitat que estem consumint.

I estem intentant recercar si és possible fer un paral·lelisme amb el porro, amb el que 
en diríem la «unitat de porro estàndard». És a dir, quan fumem un porro a Catalunya, 
quina quantitat té de THC o d’altres derivats...? Quina és la mitjana? Òbviament, com 
que no és legal en aquests moments –no hi ha una regulació–..., però quina és la mitja-
na? Què és el que representa? Quina és la realitat? Això ens permetria avançar molt en 
la resposta posterior.

I aquí tenen tres articles publicats en revistes internacionals de factor d’impacte so-
bre el que hem analitzat intentant agafar porros del carrer voluntàriament i analitzant 
el seu contingut. I això ho han fet en tres vessants: vessant clubs, vessant universitari i 
vessant de carrer –nocturn.

Hem creat, també, perquè ens interessava partir de quina és la situació actual i de 
quina és la situació futura..., i, seguint el model canadenc, que s’està discutint al Par-
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lament canadenc, hem creat una base de dades molt rellevant –si se’m permet dir-ho, 
jo diria que brutal– per conèixer quina pot ser la potencial evolució a partir d’ara en 
el nostre país. Això ho fem de la mà de la Universitat de Vic, amb la qual tenim una 
relació estreta des d’aquesta perspectiva, i ens plantegem l’estudi de caràcter observa-
cional, longitudinal, retrospectiu, prospectiu i de cohorts, segons les variables d’estu-
di. En tenim una quantitat molt important per saber quin impacte, quin nivell, en els 
àmbits comunitari, personal, familiar, legal, jurídic, municipal... I aquí hi han par-
ticipat, òbviament, tots els actors implicats en aquesta matèria, per elaborar aquests 
qüestionaris.

Òbviament, ja hem començat d’acord amb la resolució, malgrat que la tenim recusa-
da, amb aspectes concrets que formaven part de la resolució –per exemple, la formació 
en reducció de riscos i danys associats al consum. I ho hem fet amb jornades de treball 
amb les mateixes associacions i clubs, i també amb cursos, concretament dos, que ja 
hem realitzat, amb multitud de presència de membres de clubs de cànnabis a Catalunya, 
i fets al Departament de Salut. I òbviament tenim, com ja teníem, molts materials de 
sensibilització sobre els riscos adreçats als clubs –és a dir, els riscos del consum– per-
què els mateixos clubs els puguin atorgar i donar als seus propis socis i usuaris.

Quina és la perspectiva de Salut? Li deia a la presidenta de la comissió abans d’en-
trar que no els en parlaré, perquè, primer, ja ho he fet moltes altres vegades, i a més 
a més, abans que jo han intervingut farmacòlegs, metges, psiquiatres, psicòlegs...; per 
tant, no m’hi estendré. És evident que hi ha impacte en la salut. No ho podem negar de 
cap manera; seria absurd i ens enganyaríem. El cànnabis té impacte sobre la salut. Dar-
rerament acaba de sortir, per l’Organització Mundial de la Salut, aquesta publicació, 
que, una mica, resumeix el seu impacte més rellevant.

No m’hi estendré, i me’n vaig directament al que vull dir, que és: què ens ofereix, 
quin model d’oportunitat ens ofereix, des de la perspectiva de salut pública, aquesta po-
tencial regulació que s’està discutint avui? Doncs, ens ofereix oportunitats que no hau-
ríem de deixar escapar. Quines oportunitats? I parlo de salut pública perquè és el camp 
en el qual nosaltres intervenim. Permet conèixer millor la realitat d’aquest fenomen; és 
a dir, avui en sabem, per les enquestes, el consum, però les pràctiques de risc, les mane-
res de consumir, com intervenir-hi de manera més eficaç..., si ho tenim, si ho coneixem, 
si hi podem intervenir directament, si ho tenim identificat, canvia radicalment.

Permet, per tant, accedir a aquesta població usuària, perquè la podem tenir al carrer, 
però no la tindrem controlada ni tindrem capacitat de poder-hi arribar; però, en canvi, 
dintre un context d’associacions, d’acord amb les mateixes associacions, és possible in-
tervenir-hi.

Evita el contacte del consumidor amb el mercat negre i altres drogues il·lícites, tren-
quem el circuit. Avui quan una persona va a comprar cànnabis també li poden oferir al-
tres drogues. Si trenquéssim aquest esquema, almenys separaríem aquesta doble relació.

Permet conèixer –abans s’ha parlat, en la compareixença anterior–..., si tinguéssim 
una normativa concreta, en podríem saber perfectament la composició, la potència, fins 
i tot la potencial adulteració, i els derivats.

Incorporar, com hem dit, polítiques de prevenció de riscos dintre del mateix marc, 
dintre de la mateixa estratègia, dintre del mateix club, de riscos i de danys.

I, a més, possibilita marcar normes de joc. Quines normes de joc? Algunes estaven 
reflectides ja en la nostra resolució, que vam aprovar: edat mínima –en parlaré després, 
de l’edat mínima–, període de carència, nombre màxim de socis, horaris, condicions, 
salubritat, ubicació, distància, densitat, dispositius, etcètera. Permet marcar normes de 
joc, a partir de les quals quedi clar com s’hi pot intervenir correctament.

Prohibeix, controla i sanciona qualsevol activitat de promoció. La promoció, a qual-
sevol país que l’està plantejant, la regulació la prohibeix completament. Actua directa-
ment contra aquells que no compleixen aquests criteris, òbviament, i evita l’escalada de 
penalització en el tema judicial, que no comporta ni va enlloc.

Però, a més a més, també permet fer polítiques ja no d’oportunitat, sinó de reducció 
de danys, i algunes no són ni nostres. Fixin-s’hi, aquestes són de l’observatori europeu: 
polítiques de reducció de danys que tenen a veure amb el fet d’encoratjar els usuaris a 
moderar el seu ús, evitar la barreja amb altres substàncies, treballar molt bé els riscos 
relacionats amb la conducció, reduir l’exposició al fum als no fumadors, educar sobre la 
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determinació de signes d’ús problemàtic –és a dir, és possible ensenyar a identificar de 
forma precoç persones que poden tenir problemes– i autodetecció –per altres i per un 
mateix– del consum problemàtic. 

Acabo ja, vicepresident, amb dues diapositives més. Una és..., preocupats per saber 
quina era la percepció de la població a Catalunya envers aquest tema, vam incloure dues 
preguntes en l’Esca. L’Esca és l’enquesta de salut de Catalunya, que és una enquesta 
molt àmplia que contempla tots els aspectes relacionats amb la salut. I vam preguntar, 
tant a l’onada del primer semestre del 2015 com a la segona, si..., clar que la pregunta 
és complicada de resoldre, eh?, en som conscients, però, tot i així, és una aproximació: 
«Considera que regular l’accés al consum de cànnabis podria disminuir els problemes 
associats a l’ús d’aquesta substància tant per a l’individu com per a la societat?» I hi ha 
una disparitat de criteris. Com poden veure, en la primera, el 37 per cent deia que sí, el 
31 per cent deia que no i un 30 per cent no ho sabia; és el famós 30-30-30. I en la sego-
na onada, el segon semestre del 2015, s’havia incrementat el nombre de persones que hi 
estaven a favor fins a un 40 per cent, un 26 en contra i un 32 no ho sap o no ho contesta. 
És a dir que hi ha una divisió d’opinions a la comunitat, però també hi ha molta gent que 
es planteja aquesta possibilitat.

Concloc. El cànnabis és la substància il·legal –en aquests moments, perquè aquesta 
és la condició que en aquests moments té– més consumida al món, a Europa, a Espanya 
i a Catalunya, amb molta diferència.

El consum de cànnabis comporta riscos per a la salut, i això –ho tornem a dir, eh?– 
ho diem des de la perspectiva de salut. Els té. No els podem banalitzar ni minimitzar.

S’ha de desincentivar el seu consum, de la mateixa manera que fem amb el tabac. 
No tindria sentit que estiguéssim promovent intervencions relatives a disminuir el con-
sum de tabac o eliminar-lo i no ho féssim amb una altra substància.

S’ha d’informar sobre els seus riscos i conseqüències, però, en canvi, tenim una rea-
litat que no podem obviar. Tenim una realitat al nostre país clarament diferenciada: te-
nim una llarga trajectòria de presència de clubs amb llarga trajectòria, com deia, i d’as-
sociacions, realitat que no tenen altres indrets, ni a Europa ni al món.

Per tant, aquesta és l’oportunitat: tenint aquesta idea, que segurament és irreversible 
i que no podrem de cap manera revertir..., per què no aprofitar aquesta disjuntiva per in-
corporar-hi aquesta oportunitat? Per tant, cal intervenir per disminuir-ne l’impacte en 
salut, especialment en la població més vulnerable: gent jove, gent amb trastorns inicials, 
gent vulnerable, etcètera.

L’edat és un element clau. Nosaltres a la resolució volíem –i molts clubs hi estaven 
d’acord, eh?, moltes associacions– incrementar l’edat. És un tema complex, però tenim 
clar –i això els neurofarmacòlegs ho han explicat detalladament– que el cervell està en 
creixement fins a una determinada edat; per tant, retardar l’edat d’inici –si és que això 
ho assegurés, clar–, doncs, seria positiu, des de la perspectiva de salut pública, encara 
que la llei i la norma diuen que és als divuit, a efectes de responsabilitat. Per tant, l’edat 
és un element per discutir, rellevant.

Igual que ho és el nombre de socis. No ens enganyem: si un club té deu mil socis, 
poques polítiques de salut pot arribar a fer, relativament poques, i de control, mínimes. 
Si un club té una quantitat de socis manejable, sí que es pot comprometre amb aquest 
criteri de bones pràctiques que parlàvem al principi.

Per tant, si m’ho permeten, estem parlant de la invisibilitat a la visibilitat. I nosal-
tres, com a salubristes, som partidaris de la visibilitat. La invisibilitat només ens porta 
al desconeixement, la irrealitat, la incapacitat, mentre que la visibilitat ens permet in-
troduir, parlar, incorporar, discutir, aprovar normes, criteris, orientacions... I aquesta és 
una mica la idea que pretenem en aquest context.

Per tant, és possible aplicar polítiques de reducció de danys i de riscos, s’ha demos-
trat. Als anys vuitanta vam tenir, en aquest país –ja sé que a moltes de les entitats no els 
agrada, aquesta comparació, però és molt rellevant–, una problemàtica de salut extraor-
dinària amb una malaltia que es deia «sida», provocada per una conducta determinada, 
que era l’ús de compartir agulles; no era per l’heroïna en si, sinó pel fet de compartir 
agulles. I les polítiques de reducció de danys que vam incorporar i que hem incorporat 
han disminuït extraordinàriament..., entre altres, les sales de venipunció supervisada. 
Parlo d’una cosa que no hi té res a veure, òbviament, però que en canvi explica que les 
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polítiques de reducció de danys i de riscos són efectives i «cost-efectives». Aquí també 
ho són, també ho haurien de ser.

Per tant, un altre element rellevant és separar el consum de cànnabis d’altres subs-
tàncies. És una reducció de risc, en realitat; és una mateixa reducció de dany. Si som 
capaços de disminuir el consum de les substàncies més problemàtiques o més tòxiques, 
haurem fet un pas des d’una perspectiva de salut pública. I òbviament no se’ls escapa, a 
vostès, que això s’està discutint en multitud de fòrums internacionals, i nosaltres –aquí 
també hi coincidim– no creiem que la penalització sigui la solució.

I acabo amb dos pilars que considerem clau des de la perspectiva de política, de 
«policy», que en diuen els anglesos, no?, que són la perspectiva de salut pública – relle-
vant, i per això no m’he mogut d’aquest context, a la meva explicació– i, òbviament, que 
ha de ser paral·lela amb els drets de les persones, amb els drets humans.

Per tant, al final, i ho diem de forma rellevant, el més rellevant per nosaltres són les 
persones, independent de les substàncies que puguin consumir.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Gràcies, senyor Colom. Té ara la paraula, pel Grup de Ciutadans, la senyora Noemí 
de la Calle.

Noemí de la Calle Sifré

Gracias, presidente. En primer lugar, pues, darle las gracias al señor Joan Colom 
por su exposición. La verdad es que, bueno, tengo pocas dudas, porque ha sido una 
exposición bastante clara, además con..., aportaba muchísima información. Y lo que me 
gustaría..., si nos pudiese facilitar el documento, porque la verdad es que ha sido muy 
interesante.

Ha empezado su exposición comentando que sí que es verdad que las últimas sen-
tencias relativas al uso compartido estaban siendo bastante contrarias, y la verdad es 
que sí, que las últimas sentencias del Tribunal Supremo sí que seguían esa línea, pero 
la verdad es que se abría una ventana quizás a la esperanza para estas asociaciones, 
porque en el período de... En una comparecencia, el señor Bernardo Soriano, de la pla-
taforma «Regulación responsable», nos anunció que el Tribunal Constitucional había 
admitido a trámite un recurso presentado por la plataforma sobre el caso Ebers contra 
la primera de las sentencias condenatorias emitidas durante 2015 por el Tribunal Supre-
mo, relativa a estas asociaciones de usuarios de cannabis.

Claro, el Tribunal Constitucional solo admite alrededor de un 1 por ciento de los 
recursos que se interponen ante él, y, claro, este recurso puede dar ocasión al tribunal 
para aclarar o cambiar su doctrina como consecuencia de un proceso de reflexión inter-
na, o sea que cabe la posibilidad de que, cuando emita su decisión, a lo mejor esta ten-
dencia que estábamos teniendo se revierta.

Querríamos hacerle alguna pregunta. Como subdirector general de Drogodepen-
dencias..., nos interesaba mucho, porque a mí no me terminó de quedar claro en las 
comparecencias que hubieron en ponencia si todos los tipos de cannabis que hay po-
dían generar la misma adicción, y si aumentaba el riesgo de adicción si se consumía 
simultáneamente con otras sustancias; si, por su experiencia, el consumo de cannabis 
está ligado a algún tipo de personalidad o estatus social; cuáles de los patrones de con-
sumo pueden comportar riesgos sociales, y si, dada la actual alegalidad del consumo, 
se agravan otros riesgos sociales como la criminalización de las personas consumido-
ras, ¿no?, si esta criminalización, pues, al final tiene unas consecuencias. Y luego, en 
términos de salud, para qué finalidades el consumo del cannabis es positivo y para qué 
negativo.

Y, bueno, para finalizar, compartimos –lo ha expresado al final de su comparecen-
cia– que consumir no es igual a tener problemas de consumo, ¿no? O al menos yo lo he 
entendido así, que la diferencia reside en la información y en lo que decíamos, el pro-
grama de reducción de riesgos y daños.

Y, bueno, pues, muchísimas gracias.

El vicepresident

Gracias. Ara té la paraula, pel Grup Parlamentari Socialista, el diputat Raúl Moreno.
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Raúl Moreno Montaña

Gràcies, president. Bé, primer agrair la compareixença al senyor Colom. A més a 
més, suposo que la gent de la meva generació –tinc trenta-set anys– hem rebut per part 
seva tota la informació relativa a drogodependències; ha passat per mans seves des de 
fa molts anys. Jo recordo, quan treballava a un centre de recursos juvenils, a un punt 
d’informació juvenil, que anava a veure el senyor Colom, doncs, amb divuit anys, dinou 
anys, a les xerrades que feia, i, per tant, fa una certa il·lusió retrobar-nos aquí després 
d’anys de parlar d’aquest tema, no?, i, per tant, de reconèixer la seva expertesa en aquest 
àmbit a Catalunya durant molts anys.

Jo crec que l’exposició ha estat molt clara, i, per tant, no..., faré algunes preguntes 
relatives al que s’ha fet. Reitero la necessitat, la possibilitat de poder tenir aquest do-
cument, perquè ens sembla que des del punt global ens dóna una situació molt clara de 
quin és el panorama del consum del cànnabis a Catalunya durant aquests anys.

I alguns dels dubtes que se’ns generen són, primer, el tema de l’edat. És a dir, vostè 
coincideix en el tema que hem d’intentar retardar l’accés al consum el màxim possible, 
perquè sí que té conseqüències des del punt de vista de la salut. I, a més a més, sa-
bem per altres ponents que han vingut que no només és una qüestió d’edat, sinó tam-
bé que hi ha persones que tenen una certa predisposició a tenir problemes, diguem-ne, 
mentals, per dir-ho d’alguna manera, que són proclius a tenir més addicció que la resta. 
I, per tant, en tot cas, el cànnabis el que fa, doncs, és potenciar aquests efectes que mol-
tes vegades estan amagats a la ment de la gent i els fa sortir.

Si retardem l’edat fins als vint-i-un, vint-i-dos o vint-i-tres anys –vint-i-un potser es-
taria bé–, ens estem fent trampes al solitari, perquè sabem que el consum comença als 
catorze anys. Però si fem que hi entrin, que hi puguin entrar a partir dels divuit com a 
edat legal, al cap i a la fi els estem donant els mateixos, diguem-ne, drets que a aquells 
que hi entren als vint-i-un. Per tant, aquí tenim aquest marge, que moltes vegades en 
diem la «ela» aquesta, de «novatos», no?

Vostè considera que, tot i que hi poguessin entrar als divuit anys, o que poguessin 
tenir un consum de cànnabis a partir dels divuit anys als clubs, amb l’acompanyament 
des del punt de vista educatiu, també en la informació i en la sensibilització, seria possi-
ble limitar o seria una bona idea –no ho sé– limitar el cànnabis en funció del THC que 
té a una franja d’edat, diguem-ne, perquè no tingui uns efectes superiors, i, per tant, fer 
que a partir dels divuit anys un pugui consumir el THC que consideri? No sé si m’estic 
explicant, eh? És a dir, limitar el THC en funció de l’edat d’entrada de consum; si això 
d’alguna manera resoldria alguna cosa o ens acabaria de complicar tot el sistema.

Cal limitar el nombre de socis o cal limitar la quantitat de cànnabis que es pot dis-
pensar? M’explico. És a dir, crec que en el model holandès, si no vaig errat, els clubs 
cannàbics han d’informar de la quantitat de cànnabis que tenen a disposició dels usua-
ris. I com allà tenen el turisme, que hi pot entrar i hi pot consumir, el que fan ells és li-
mitar, diguem-ne, la quantitat que es pot..., no tant «limitar», però sí estar constantment 
informats de la quantitat que existeix en cada club cannàbic.

Jo no sé si aquí la limitació de socis –no sé si són quaranta-cinc, cent o tres-cents–..., 
no sé quins són els socis que, des del punt de vista comercial, li anirien bé a un club can-
nàbic per poder mantenir-se, però, per altra banda, que no sigui, allò, doncs, el super-
club cannàbic. Jo no sé si limitar la quantitat de cànnabis que es pot donar podria ser 
una opció, perquè hi han alguns usuaris que en consumiran tres grams, quinze grams, 
és a dir..., i és una qüestió una mica estranya. No sé com ho veu vostè, no?

Ha dit: «Separar el consum del cànnabis d’altres substàncies.» S’ha de poder perme-
tre fumar tabac als clubs cannàbics? Sembla una cosa molt senzilla, però això tampoc 
passa a Holanda; és a dir, a Holanda no pots fumar tabac, diguem-ne, de marca, eh? Sí 
que pots tenir, diguem-ne, tabac per «liar» –no sé com es diu–, sense marca, però no 
pots agafar-te un cigarro i fumar-te’l allà, no? (Veus de fons.) Com? (Veus de fons.) Pica-
dura, exacte; això, picadura de tabac.

I, després, l’última pregunta seria: vostè, que és un coneixedor sobretot de progra-
mes de prevenció..., com fem aquesta prevenció perquè sigui efectiva a través dels clubs 
cannàbics? Perquè sí que alguns dels experts ens deien: «Home, ens va molt bé, que els 
clubs cannàbics facin aquesta tasca», perquè normalment un busca assessorament en 
aquell que veu que s’assembla a ell mateix, i, per tant, diguem-ne, l’ascendència entre 
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el club cannàbic i el fumador, des del punt de vista de la influència cap al fumador, és 
molt major que si ho fa el mestre, el pare o algun altre familiar, no? Però de quina ma-
nera –vostè que coneix el tema...– podem fer que hi hagi aquesta tendència a la reducció 
d’un consum excessiu de cànnabis per a aquest 4 per cent de la població que en consu-
meix gairebé cada dia, però també per a una part de la població que en un mes el pot 
consumir de manera habitual? De quina manera ho fem per, també en aquest tema, ser 
innovadors?

Gràcies.

El vicepresident

Gracias. Y ahora, por el Grupo de Catalunya Sí que es Pot..., té la paraula el diputat 
Albano Dante Fachin.

Albano Dante Fachin Pozzi

Gràcies. Gràcies, senyor Colom, per l’exposició. Jo volia posar sobre la taula tres co-
ses que m’ha suggerit allò que ens ha explicat. Abans el diputat que m’ha precedit par-
lava d’aquestes trampes al solitari amb relació a la gent de divuit a vint-i-un. Clar, quan 
vostè explicava les oportunitats, els beneficis que podia tenir el fet de regular, i, amb re-
lació a regular, el que estem fent a nivell de les associacions cannàbiques, dic, d’aquests 
beneficis n’exclourem –tenint en compte també les dades que ens ha donat de gent me-
nor de divuit anys– aquesta població?

Jo entenc que el que estem fent aquí no és intentar regular tota la problemàtica. Es-
tem aquí discutint sobre una qüestió concreta, però sí que és veritat que és inevitable 
que quan discutim aquesta qüestió concreta surti, i sortirà, bé, aquesta qüestió que te-
nim sobre la taula, o sigui, què passa amb això. O sigui, ja no tant si hi deixem entrar o 
no hi deixem entrar, però si és veritat que hi ha evidència científica sobre una sèrie de 
beneficis de fer una sèrie de polítiques, no estem excloent d’aquests beneficis justament 
les persones més vulnerables en certs aspectes? L’accés al mercat negre..., no és el ma-
teix accedir-hi amb vint-i-un anys que amb quinze. Justament el que més riscos corre, 
aquí l’estem deixant... Hi insisteixo, sé que el que estem parlant aquí..., no podem abra-
çar tota la problemàtica, però des del punt de vista de la salut m’agradaria conèixer la 
seva opinió.

Per un altre costat, m’ha semblat molt interessant aquesta enquesta que vau fer sobre 
el posicionament de la gent, de la societat. De fet, això és una cosa que els que hem estat 
tantes hores en la ponència, que hem tingut accés a un munt d’informació que desconei-
xíem, que ens ha plantejat un debat profund, amb dades noves..., estic gairebé segur que 
la major part de la gent que s’ha enquestat no té aquesta informació. Llavors, m’imagino 
o em vull imaginar que, si donem passes legislatives, d’una manera o d’una altra aquest 
debat sortirà cap enfora.

I jo moltes vegades, o sigui, a nivell personal, després d’aquest procés de ponències 
i d’aprenentatge en el qual el meu posicionament té bases més importants, em pregunto: 
és responsabilitat nostra, també, i de quina manera, que quan aquest debat surti –i es-
perem que surti a la llum quan fem alguna passa– sigui un debat amb prou informació? 
O sigui, no serveix de re que els diputats que legislem tinguem molta informació sobre 
un tema per legislar quan després el debat social va per camins, per dir-ho d’alguna 
manera, que..., al final no estarem debatent sobre el fons. Llavors, des del punt de la sa-
lut pública..., vull dir, el debat conscient d’una societat també és salut, no? Vull dir que 
aquest és un tema que hem de... I quan vaig veure aquestes dades que em deia, em van 
fer pensar en això.

I la tercera i última: durant les ponències, al llarg de les ponències, el posicionament 
sobre aquest fet... Jo crec que hi han hagut, diguéssim, tres enfocaments sobre allò de 
què estem parlant aquí. Hi ha un enfocament que té a veure amb els drets i les llibertats 
individuals, vull dir, un enfocament més polític, podríem dir-ne –«polític» en el sentit 
profund, de l’individu i els seus drets i llibertats. Després, òbviament, hi ha hagut un de-
bat de seguretat, no?, i hem tingut mossos d’esquadra, hem tingut gent... I després hi ha 
aquest enfocament que és el de la salut, el de la salut pública.

La pregunta és –perquè ens heu explicat que heu tingut reunions multilaterals amb 
diversos organismes–: quin és l’enfocament que guanya? Vull dir, els altres enfoca-
ments... O sigui, quin cas en fan, del que vostè diu? Això vull saber, no? Perquè a vega-
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des hi han qüestions..., i en aquest cas se n’han explicat unes quantes, i algú ho escolta i 
diu: «Ostres, doncs, això...» Fins a quin punt els altres diuen: «Mira, tot això està molt 
bé, però, escolta’m, aquí tenim això...»? Sobretot en el de la seguretat, no? És a dir, qui 
ho enfoca des de la seguretat, quina reacció té davant d’aquesta evidència o d’això que 
ens ha explicat?

I, bé, res més. Gràcies.

El vicepresident

Gracias. Y ahora, por el Grupo del Partido Popular, tiene la palabra el diputado Al-
berto Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Sí, gracias. Bueno, yo quiero agradecer la intervención del señor Colom. Yo creo 
que ha sido bastante interesante, y algunas cosas las podemos compartir. Primero, dos 
objeciones, y usted lo ha dicho, ¿eh?, el ejemplo de las salas de venopunción no es el 
mejor ejemplo, precisamente porque lo que se realiza dentro de las salas de venopun-
ción..., es verdad que no hay nada que objetar, y hay una función, un tratamiento y un 
seguimiento, pero sí que es verdad que los efectos colaterales fuera de las salas de veno-
punción, al menos en los casos de Barcelona, no han sido los mejores. Y podemos ha-
blar de forma concreta, y no es el foro, pero yo creo que no es el mejor ejemplo, y usted 
lo ha dicho. Y yo creo que es un tema que habría que tratar aparte, ¿no?

Y luego un mensaje que decía la portavoz de Ciutadans. Dice: «Consumir no es 
igual a tener problemas.» Cuando se habla de la prevención de daños, yo creo que los 
mensajes no pueden ser tan ambiguos, porque al final usted mismo reconocía que el 
consumir a veces sí que tiene efectos sobre la salud. Y, por lo tanto, decir o dar un 
mensaje de que consumir no es igual a tener problemas, pues, es un mensaje ambiguo, 
genérico, y, por lo tanto, no es el mejor que se pueda dar.

Hablaba de legislación, hablaba de la Ley de seguridad ciudadana, pero es verdad 
que, antes de esta ley, hay ordenanzas municipales. Y ha habido ordenanzas muni-
cipales que castigan, y castigan administrativamente, y muy duro, el consumo en la 
vía pública. Entonces, ¿qué hacemos con esas ordenanzas? ¿Habría que cambiarlas? 
¿No? Porque sí que es verdad que al no consumidor no le molesta que se sancione en 
la vía pública a la persona que consume, porque también, en el derecho individual de 
las personas que no consumimos, está el derecho a no tener que tragar, por ejemplo, 
pues, una ráfaga de humo de un porro.

Entonces, esas ordenanzas municipales normalmente –incluso en la ciudad de Bar-
celona, con gobiernos de izquierdas o gobiernos socialistas– han sido muy duras sobre 
el consumo en la vía pública. Entonces, yo creo que también hay que hablar de qué efec-
to pueden tener las ordenanzas municipales sobre el consumo y sobre los posibles clubs 
que se puedan abrir.

Y supongo que tampoco afecta a lo que sería su departamento, pero sí que es verdad 
que esta ley que se quiere proponer afecta o choca directamente con algunos aspectos 
básicos del Código penal. Por lo tanto, si somos realistas, la ley ha de ser realista; si no, 
estamos empezando la casa por el tejado y habrá problemas de aplicación.

Hablaba de que se rompería con el mercado negro. Esa es la teoría, y sobre el pa-
pel..., el papel todo lo aguanta, pero sí es verdad que, si se realiza la actividad, como ac-
tividad ha de tener unos impuestos, unas tasas. ¿Eso va a encarecer al final el precio del 
cannabis, y, por lo tanto, será más accesible, más barato, en el mercado negro, y, por lo 
tanto, seguiría habiendo mercado negro? Porque como actividad tiene que tener alguna 
tasa, tiene que tener algún tipo de incremento impositivo.

Luego hablaba del uso..., no, no ha hablado..., o igual no lo he escuchado, yo, del uso 
terapéutico. Entonces, en los clubs, ¿se tendría que realizar esta actividad o no? Yo creo 
que no, yo creo que tendría que ir aparte; pero ¿por qué no hoy profundizamos también 
en el uso terapéutico, que yo creo que es posiblemente más entendible por parte de la 
sociedad?

Y luego hablaba..., se hablaba en general del uso entre los menores de edad. Yo creo 
que es importante trabajar en profundidad lo que es la irrupción de daños en los me-
nores, la relación que hay –y nadie lo niega..., algún poniente sí que lo ha negado, otros 
no– entre el porcentaje de fracaso escolar y el consumo de cannabis. Entonces, yo no 



DSPC C 266
24 de novembre de 2016

Sessió 17 de la CS 29 

creo, como decía algún portavoz, que esto se tenga que tratar en los clubs; yo creo que 
se tiene que tratar desde los colegios o los centros educativos, precisamente. Es ahí don-
de se tiene que intensificar ese trabajo, en los centros educativos; intentar detectar aque-
llas personas, bueno, que consumen, y por qué hay ese fracaso escolar –la relación 
que tiene que haber–, y profundizar mucho más en ese aspecto. Por lo tanto, el tema de 
los menores, yo..., vamos, por nuestra parte, iría totalmente separado de los clubs, y evi-
dentemente hay que tratarlo desde los centros escolares o clubs de jóvenes.

Yo lo dejaría aquí, agradeciendo su intervención. Yo creo que ha sido muy inte-
resante. Ya le digo, hay cosas que podemos compartir, otras que yo matizaría, pero le 
agradezco mucho la intervención que ha realizado.

El vicepresident

Gràcies. I, pel Grup de Junts pel Sí, té la paraula la diputada Alba Vergés.

Alba Vergés i Bosch

Moltes gràcies, president. En primer lloc, gràcies també per venir a comparèixer a la 
Comissió de Salut, i felicitats també per ampliar una mica la mirada. Vostè ve per part 
del Departament de Salut, d’una subdirecció general que és de drogodependències, però 
em sembla que a tots ens ha quedat molt clar, amb les compareixences, que això no és 
un debat exclusivament de salut ni de drogodependències. I, per tant, ampliar aquesta 
mirada al fet que al final també parlem de drets de les persones, entre els quals evident-
ment hi ha el dret a la salut, el dret a la seguretat també i el dret a aquest consum segur.

I vostè diu: «És una oportunitat per donar-hi aquesta perspectiva de salut pública.» 
Perquè ara, amb aquella corba que ens ha ensenyat, i que realment, a més, és una evi-
dència i ens ho demostren, el prohibicionisme no ens està funcionant ni per reduir con-
sums, ni per reduir mercats il·lícits, ni per a re. I, per tant, hem de fer aquest canvi de 
perspectiva i basar-ho en drets i en aquesta perspectiva de salut pública.

Uns dels aspectes..., clar, aquí també..., o sigui, no ho solucionarem tot, amb aquesta 
llei; això ho tenim claríssim. No tots els consumidors consumeixen a través d’associa-
cions cannàbiques, continuarem tenint mercat il·legal important, s’ha parlat de regulació 
integral... S’ha parlat de moltes coses, i un dels aspectes que també se n’ha parlat és de 
l’accés al cànnabis per a usuaris terapèutics. Les associacions ens diuen –ens ho deien 
a la compareixença d’abans– que s’han carregat –i de bon grat ho han fet, per la socie-
tat– amb la responsabilitat de donar una resposta a aquests usuaris de cànnabis per a ús 
terapèutic, perquè aquests usuaris no en tenen cap altra.

Ja que vostè ve de part del Departament de Salut, voldria saber quines opcions hi ha 
en el futur, perquè crec que també tots considerem que no té res a veure un accés lúdic 
o recreatiu amb un accés terapèutic. I, per tant, ara mateix les associacions sí que fan 
aquesta funció, però tampoc ningú..., és a dir, la responsabilitat els ha vingut a sobre 
quan la responsabilitat és d’uns altres, és d’aquest Parlament, és del Govern, etcètera.

En segon lloc, vostè ha dit que van crear un grup de treball amb la Direcció Gene-
ral de Policia, Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, fiscalia, entitats locals i, 
evidentment, Salut. Jo crec que són els marcs on treballar aquestes coses pel mateix que 
deia el diputat Albano Dante abans, és a dir, moltes vegades s’ha fet aquest debat entre 
dos, a veure quina perspectiva és la que guanya i a veure qui crida més i a qui fan més 
cas. Per tant, començar aquest abordatge –i per això crec que ha estat bé, aquesta po-
nència, perquè hem acabat cridant a tothom, i aquí ha acabat compareixent també gent 
que no tenia res a veure amb la salut–, doncs, crec que hi dóna una importància. Aquest 
grup de treball va treure conclusions? Va poder fer algunes passes endavant per canviar 
la perspectiva que es veu en altres llocs de la societat, més enllà dels salubristes?

Un altre tema. És veritat que l’edat d’accés és un element de discussió, i ho ha sigut a 
les compareixences. La llei no ens assegura que reduïm l’edat d’inici, com la prohibició 
tampoc ens ha assegurat que reduïm el consum, però sí que ens dóna aquesta oportuni-
tat que vostè ha dit per treballar per poder-la reduir. Jo crec que el que li falta a la so-
cietat és molta més informació, i l’Uruguai ens en va donar un exemple. Els comparei-
xents que van venir de l’Uruguai van dir: «Quan ho vam plantejar, nosaltres teníem un 
70 per cent de la societat en les enquestes en contra d’una regulació. Vam estar sis me-
sos treballant, donant informació a la gent, i vam capgirar això a un 30 per cent d’opo-
sició a la societat pel que fa a la regulació.» Aquí hem vist que estem fent un viratge, 
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i, per tant, hauríem d’intentar treure aquest debat del que són les drogodependències, 
treure aquest debat del que és l’acadèmia, del que és el món cannàbic, i portar-lo a la so-
cietat en general, perquè és un debat de societat.

Per tant, parlar de l’edat d’accés..., és veritat, i ho hem d’explicar: no aconseguirem 
reduir-ho pel fet que tinguem una llei, però sí que és una oportunitat per començar a 
donar informació, a donar educació, a acostar-nos als consumidors. I vostè ho ha dit 
abans: la formació per part dels clubs. Per vostès, com a salut pública, és importantís-
sim tenir una eina, que són els clubs, que tenen accés directe a aquells consumidors 
–per tant, poden detectar consums problemàtics, consums de risc, ens poden donar da-
des per poder investigar, per poder fer recerca–, però jo crec que aquesta formació..., és 
a dir, no hi hem de fer un hands off, sinó que l’hem de liderar. Ens haurem d’assegurar 
que aquesta formació que donin els clubs està acreditada per salut pública, etcètera. Ens 
haurem de posar d’acord amb Ensenyament, tot plegat.

I preguntes concretes. Respecte al nombre de socis, serien partidaris de limitar el 
nombre de socis a les associacions? Perquè és veritat que no fem una regulació inte-
gral, però de la mateixa manera volem captar el màxim de consumidors que vagin a les 
associacions, perquè estem dient que serà un àmbit de consum més segur que el mercat 
il·lícit.

Extracte, sí o no? I, pel que fa al cultiu, crec que és imprescindible per fer allò que 
ens ha dit vostè, que és poder tenir un control i una informació sobre la substància 
que després es dispensarà per consumir.

Espera, que no sé si m’estic deixant re... (Rialles.) Bé, crec que sí, però és igual. Dei-
xem-ho aquí.

«Merci.»

El vicepresident

Gràcies. Doncs, ara té la paraula el senyor Joan Colom, per fer les respostes a totes 
aquestes preguntes. Quan vulgui.

El subdirector general de Drogodependències

Gràcies, president. Bé, no és fàcil, eh?, contestar-les totes alhora. La veritat és que 
és una experiència interessant (rialles), perquè una a una és molt més senzill, i, quan les 
intentes agrupar, es fa molt més complicat. En primer lloc, moltes gràcies per l’amabi-
litat de tots vostès en la forma de plantejar i en el reconeixement. Intentaré agrupar-les, 
aquelles que pugui, i aquelles que no, les contestaré per separat.

Amb relació al que ha dit la senyora Noemí de la Calle, primer, facilitar el docu-
ment: sens dubte, l’enviarem i la lletrada el farà..., òbviament, sense cap tipus de proble-
ma, igual que hem fet sempre.

El que ha dit amb relació al recurs presentat al Tribunal Suprem, doncs, potser sí. 
La veritat és que desconec com anirà, però qualsevol canvi, qualsevol element, sempre 
és utilitzat des d’una perspectiva d’una potencial proposta de canvi en el paradigma. El 
que havíem vist és que, des d’aquella primera època del fiscal Mena, en la qual comen-
ça a parlar de l’ús compartit, molts anys enrere, que mig accepta la situació i hi ha una 
situació molt concreta per a una plantació de cànem a Tarragona, etcètera, fins ara, hem 
vist una evolució que havia anat des de la tolerància, una certa gran tolerància, i des-
prés, progressivament, cap a una certa complicació, no? I això és el que jo traslladava. 
Aquest pot ser un altre canvi, evidentment.

Pel que fa als tipus de cànnabis, parlava de..., simultàniament amb altres substàn-
cies. Evidentment, el fenomen normalment del consum de drogues no és un consum se-
parat, però qualsevol policonsum incrementa la problemàtica. A vegades es potencien i 
a vegades es fan mal entre si.

L’estatus social. No, el consum de cànnabis no té un estatus social perquè en puguis 
dir una determinada característica o perfil personal, social, socioeconòmic. No, a l’estar 
tan repartit... I, a més a més, amb aquestes dades que dono, de quasi un 30 per cent de 
mitjana del consum o 22 per cent de consum el darrer mes..., fa que estigui molt repartit 
per tot arreu.

Els patrons problemàtics? Els he dit una mica: són aquells de consum més freqüent, 
en més quantitat i que generen problemes. Hi han factors que t’identifiquen problemes: 
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baralles, dificultats en la concentració, en la capacitat, en el rendiment escolar, en moti-
vació. Són elements que et poden indicar, doncs, algun consum problemàtic, clarament.

M’ha dit alguna cosa, vostè, sobre la criminalització, i he apuntat «criminalització» 
pensant que recordaria exactament... Si fos tan amable de recordar-me el punt, li ho 
agrairé.

Noemí de la Calle Sifré

Dada la alegalidad del consumo, si se agravan otros riesgos sociales como la crimi-
nalización de las personas consumidoras. Es decir, al consumir una substancia ilegal, 
el sujeto...

El subdirector general de Drogodependències

Clar, efectivament. És a dir, aquí el que deia –i ho resumia en la presentació– és que 
la criminalització de tot aquest concepte, fins i tot amb les altres drogues, eh?, no ens 
ajuda. Des del punt de vista de salut, no ens ajuda, perquè no podem arribar-hi. Una 
persona que va a la presó..., és més difícil, intervenir-hi. Si estan trets, els seus drets 
fonamentals –els drets de llibertat, etcètera–, és més complicat, intervenir-hi; és més 
complicat, arribar-hi. Per tant, qualsevol element que disminueixi la penalització, nosal-
tres, des de la perspectiva de salut, el veiem positiu. És molt més fàcil atendre un pa-
cient, un usuari, un consumidor, en una taula, en una cadira, a l’entorn d’un espai obert, 
que no en un espai tancat. I quan dic «obert» i «tancat», ja m’entenen.

Pel que fa al consum terapèutic –amb aquesta responc, crec, a diverses preguntes 
que s’han fet sobre el consum terapèutic–, sí, s’ha demostrat una certa eficàcia del con-
sum terapèutic del cànnabis en determinades malalties cròniques com l’esclerosi múl-
tiple, també com a antiespàstic i analgèsic, en algunes persones que tenen la sida, i, òb-
viament, com a antiemètic, en persones que reben tractament quimioteràpic. De totes 
maneres, malgrat que estan interessats, vostès, en aquest concepte, m’agradaria sepa-
rar-lo, perquè una cosa és l’ús terapèutic... És a dir, si la morfina té un ús terapèutic per 
als usuaris, evidentment seria responsabilitat nostra, aquesta àrea de treball, però si és 
un ús terapèutic d’una altra patologia no ens correspon a nosaltres.

Per tant, què caldrà fer, amb això? Caldrà fer, si es demostra la seva evidència i la 
seva eficàcia, que l’Agència Espanyola del Medicament –ara com ara, la legal– auto ritzi 
l’ús d’aquest tractament correctament per a aquestes patologies amb aquests criteris, 
amb aquestes condicions, etcètera –o bé l’equivalent a Catalunya–, i aplicar un circuit 
i criteri. I aquí sí que és possible –per què no?– que s’acreditin potser determinats cen-
tres, espais o llocs on es pugui fer aquest tractament. Hem de recordar que existeix un 
tractament terapèutic amb cànnabis, eh?, que és un fàrmac que es diu Sativex, que 
un dels seus components és el tetrahidrocannabinol, però evidentment no estem parlant 
del mateix. Estem parlant de la substància en extracte o en herba, regulada.

Per tant, el tractament ha de ser una vessant completament diferent. Ha de vindre 
per la vessant de la regulació dels tractaments de l’àmbit de la salut, amb criteris, condi-
cions, formes, accessos, durada, prescripció –qui la fa, qui no la fa, qui la segueix, quin 
equip mèdic hi ha al darrere–, i s’ha de regular. S’ha de regular. I si en aquesta regulació 
es considera que un punt possible d’aquest àmbit és acreditar un subgrup d’aquestes en-
titats o associacions que haurien de tenir tota una sèrie de característiques i condicions, 
equips mèdics, etcètera, doncs, ja es dirà, però jo, particularment, ho separaria d’aquest 
debat. I sempre els ho he dit així, a les associacions i entitats cannàbiques, perquè, si no, 
ens fem una mica un «lio». Però, evidentment, se n’ha de parlar i s’ha de tractar.

«Consumir no comporta riscs.» Home, en drogues, les paraules taxatives he de re-
conèixer que no existeixen. Dir «sí», «no», «blanc», «negre», «mai», «sempre»..., doncs, 
depèn. I, malauradament, hem d’acceptar el depèn. No tot ho sabem, ni tot ho conei-
xem: dependrà de la quantitat, de la freqüència, de la qualitat, de la concentració, de 
la vulnerabilitat, del perfil bàsic d’aquella persona, dels seus elements psicopatològics, 
dels seus factors de risc, dels seus factors de protecció, del seu entorn, d’on ho consu-
meix, amb qui ho consumeix, de qui li fa de referent, de qui no li fa de referent. Depen-
drà de tants factors, que simplement dir: «Escolti, podem assegurar que consumint po-
ques quantitats no passarà mai res?» No. Podem dir que no tothom que consumeix serà 
un consumidor problemàtic, clarament; que no tothom que consumeix acabarà fent l’es-
calada i consumirà heroïna, clarament. Ho podem dir, que això no és veritat.
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Ara, dir: «Escolti, això no té cap risc», no; si no ho diem ni amb l’alcohol. Una per-
sona que consumeix poca quantitat d’alcohol agafa un cotxe, i aquell dia que necessita 
el cent per cent de la seva concentració, en té un 95, i per culpa d’aquest 5 per cent, com 
que ho necessita tot, aquell dia té un accident. Podem dir que no té risc, consumir alco-
hol? I tant, que té risc. Per tant, qualsevol substància, en determinades circumstàncies i 
situacions, pot tenir risc.

Bé, pel que fa a la resposta –agraeixo també les seves paraules– al senyor Raúl Mo-
reno, retardar el consum... El tema de l’edat –i aquí també contesto a altres interven-
cions, com la del senyor Albano Dante Fachin i també de la senyora Alba Vergés– és 
un debat interessant, i tampoc hi tenim una resposta clara i concreta perquè puguis dir: 
«Sí, sí, és així.» Per una part –i teniu molta raó–, dieu: «Home, si posem l’edat als vint-
i-un anys, dels divuit als vint-i-un anys deixem sense benefici teòric, a l’empara del que 
es pugui fer de polítiques de reducció de danys i de prevenció dels riscos, aquesta po-
blació, perquè, al no anar als clubs, no la tindran.» Bé, també podríem dir: «Bé, però 
podem buscar alternatives i estratègies perquè aquest subgrup poblacional també rebi 
promoció i prevenció en àmbits més amplis.»

Aprofito aquí per dir una cosa que deia el diputat del Partit Popular, que parlava de 
la prevenció: la prevenció a l’àmbit escolar, i tant que es fa, i és fonamental. El que pas-
sa, que avui estem parlant d’una prevenció que nosaltres en diem «indicada». Hi ha tres 
grans tipus de prevenció: la universal, la selectiva i la indicada. La universal és aquella 
que fem a tothom; el nostre objectiu seria que ningú consumís, però, òbviament, deuen 
estar d’acord vostès amb mi que això probablement és una utopia. La segona seria que 
la gent consumís a una edat..., com més gran millor, perquè sabem que això és un fac-
tor de protecció. No és el mateix que una persona s’iniciï en el consum de cànnabis als 
catorze que als vint-i-cinc; no té re a veure, ni per maduració cerebral, ni per capacitat 
de reacció, ni per maduració personal, ni per context, ni per pressió de grup. No té re a 
veure. 

Per tant, segona opció –i aquesta sí que és més viable–: intentar retardar l’edat del 
consum. I aleshores, quan ens plantegem l’edat en els clubs, ens ho plantegem, si m’ho 
permeten, amb una doble perspectiva: una és la d’intentar aquesta opció, que té òbvia-
ment aquest efecte advers, potencial, de dir: «No se’n poden beneficiar els de divuit a 
vint-i-tres», però l’altra és la cultural. La senyora Alba Vergés ho parlava, quan parlava 
del fet que s’ha d’obrir el debat –i també vostè– a la societat. Quan obrim aquest debat 
i posem l’edat als vint-i-un anys, estem generant un debat, directament, i estem pensant 
potser..., no sé si amb efecte o no, eh?, no estic en condicions d’assegurar si seria del 
tot positiu o no, però estem intentant explicar i ensenyar directament que en aquest de-
bat obert l’edat és rellevant.

Perquè, miri, a l’hora de posar un posicionament, no hi hem posat l’edat legal, sinó 
que inclús, com una recomanació, hi hem posat una edat superior. Per tant, també té 
aquest component pedagògic social, que no hem d’oblidar. En les drogues hi ha un fe-
nomen molt rellevant, que és el fenomen cultural. Com treballem la cultura amb relació 
al consum? Aquest és un tema rellevant. Per tant, qualsevol tic que nosaltres prenem 
quan fem una norma, quan fem una llei, quan proposem, també té components cultu-
rals, i aquests els hauríem de poder discutir.

Per tant, retardar l’edat del consum..., efectivament, té aquest risc, no ho puc negar, 
té aquesta posició, però, per altra banda, ensenya, possibilita, incorpora la idea de dir: 
«Ull viu, l’edat és un factor rellevant.»

Deia el senyor Raúl Moreno si marcar les concentracions de THC pot ser una bona 
manera d’evitar aquest efecte advers amb relació a l’edat. Ho veig complicat; de totes 
maneres, ho veig complicat. És a dir, això voldria dir un mercat tan extraordinàriament 
ben regulat, per poder dir que els de divuit a vint-i-un poden prendre tal concentració de 
THC... A més, el cànnabis té fins a noranta components. Òbviament, els més importants 
són tres, però no tan sols s’ha de mirar el THC, que és el tetrahidrocannabinol, sinó el 
tetrahidrocannabidiol, que n’és l’oposat i el que en redueix els efectes adversos. Per tant, 
caldria veure com podem, aquesta matemàtica complexa, poder-la portar a la pràctica, 
però ho veig difícil, des d’aquesta perspectiva.

Deia una pregunta molt interessant: limitar el nombre de socis o la quantitat de càn-
nabis disponible en els clubs? Jo crec que la quantitat de socis és rellevant, permeti-m’ho 
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dir; aquí sí que hi opino clarament. Un club que té deu mil socis no el veig capaç de fer 
una política de reducció de danys ni de reducció de riscos, i més aviat hi veig al darrere 
un afany exclusivament econòmic. I a mi..., no des d’un punt de vista de comerç, ni de 
turisme, ni econòmic, ni d’hisenda –deixi-m’ho dir–..., jo parlo per salut, i, com a salut, 
a mi em preocupa, que no es pugui fer això. Per tant, com a salut, jo recomanaria limi-
tar el nombre de socis, i, per tant, sí que el miraria.

De fet, el model que està treballant el Canadà, que és un model pràcticament exacte 
al que nosaltres reflectim en la resolució –pràcticament exacte–, parla de reduir el nom-
bre de socis. I una segona opció, també, és reduir, només per protegir, la quantitat de 
substància que hi hagi emmagatzemada en un club. I, d’acord amb el nombre de socis, 
es podria arribar també a algun tipus d’acord d’aquestes característiques.

Tabac, no, als clubs. No, o sigui, som partidaris que no. Per una raó concreta: per-
què si estem intentant treballar en aquest àmbit concret, el que no volem és que s’acabi 
convertint, el club de cànnabis, en un bar, i que hi hagi alcohol, cerveses, tabac, cinema, 
etcètera. No, perquè des de la nostra perspectiva, l’exclusiva funció que té aquest club és 
la de compartir el consum d’aquesta substància o anar-la a buscar, però no altres coses; 
per a això la societat ja té altres elements. I com que no estem a favor de promocionar-lo 
–li ho dic molt sincerament: promoció, no–, doncs, traiem tots aquells aspectes que po-
den ser de promoció.

Com fem la prevenció als clubs? Torno a dir l’element que he dit abans: nosaltres, 
la prevenció, ens la plantegem, com deia abans, universalment. I aquesta, quan la fem 
universalment, la fem a tot arreu: la fem a l’escola de forma..., des dels sis anys, quatre 
anys, des de l’edat escolar. Òbviament, no parlem de drogues ni d’alcohol, però par-
lem de conductes, de característiques, de perfils, de condicions, d’emocions, de sensa-
cions. I així, en l’escala de l’edat, anem treballant mà a mà amb el Departament d’En-
senyament. I treballem en l’àmbit comunitari, treballem en l’àmbit familiar, treballem 
en l’àmbit esportiu, treballem en l’àmbit laboral; treballem en tots els àmbits –universal.

Després anem a un espai més selectiu, és a dir, a aquella gent que potencialment po-
den consumir; aquí els missatges no poden ser els mateixos, ni els programes poden ser 
els mateixos. I després anem a un que en diem «indicat»; «indicat» vol dir aquella per-
sona que és consumidora. Què hem de fer, amb aquella persona? Amb aquella, el que 
hem d’aconseguir és que disminueixi el consum. Si en consumia quaranta, que passi a 
vint-i-cinc; això serà un èxit. I, per tant, aquí és on podem fer això. Si tenim els clubs 
i els clubs ens compren aquesta possibilitat i nosaltres tenim mecanismes per regular 
aquesta situació, podem aconseguir que es disminueixi el consum de la mateixa gent 
que va al club. És el win-win, que podríem parlar, d’altres àmbits, no? Em sembla que 
amb això contesto, senyor Raúl Moreno, a les seves preguntes.

Pel que fa al senyor Albano Fachin, l’edat crec que ja l’he comentat, amb els seus 
pros i contres.

El debat cap enfora és rellevant, també ho ha dit la senyora Alba Vergés; el debat 
enfora, complet –complet–, és a dir, sí, també en salut, també en seguretat, també en 
drets i llibertats, també en pros i contres. Hem de ser conscients que, quan prenem una 
mesura, té efectes favorables i té algun efecte advers. I permeti’m explicar-li una opció 
que sempre explico quan parlo de les drogues, la figura polièdrica: les drogues no són 
una línia que el dalt és blanc i el sota és negre; les drogues són una figura polièdrica 
que té una àrea de salut, una àrea de seguretat, una àrea policial, una àrea jurídica, una 
àrea familiar, una àrea de negoci, una àrea econòmica, una àrea de promoció, una àrea 
de benestar.

Les drogues, deixi-m’ho dir, no es prenen perquè la gent es mati; ningú consumeix 
drogues per morir-se. Per tant, quan un pren drogues, és perquè li agraden, perquè teò-
ricament li van bé. El gran drama que tenen moltes d’aquestes drogues és que el temps 
de vida mitjana és tan curt que, acabat l’efecte, es necessiten més drogues per estar 
igual de bé que abans. Però ningú ho fa per morir-se, seria absurd. Per tant, n’hem d’en-
tendre el plaer: el plaer també forma part del consum, i, per tant, també ha de formar 
part d’aquest debat polièdric.

Per tant, quan prenem una mesura, si la prenem a partir d’una d’aquestes cares, hem 
de ser conscients que també afecta les altres. Les hem d’assumir –les hem d’assumir– i 
les hem de quantificar. Per tant, la pregunta –molt interessant– que em deia, de: «Es-
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colti’m, quin enfocament hi predomina?»... I contesto també a la senyora Alba Vergés, 
quan m’ha dit sobre la comissió institucional: no era tant una comissió que acabés amb 
unes recomanacions concretes, sinó que nosaltres, liderant –perquè allà sí que liderà-
vem aquest procés que va acabar amb aquesta resolució que vam aprovar el 15 de ge-
ner–..., el que ens interessava és que la policia n’estigués al cas, el que ens interessava és 
que tingués la nostra opinió. En general, l’àmbit policial sempre diu que ell és amatent 
a la llei, i que si la llei diu «A», faran A, i si diu «B», faran B. Però nosaltres volíem te-
nir aquesta mesura pedagògica, també, de dir: «Però dintre de A o de B, un pot fer una 
mirada més clara cap aquells que fan més A que més B», en aquest context d’equitat i 
de coresponsabilització.

Per tant, era..., igual que la fiscalia. La fiscalia, que en formava part des del princi-
pi, d’aquesta comissió, també deia: «Nosaltres, els fiscals, pensem això.» Ara vostès em 
referien a mi que s’han posat en marxa sales –i aquí perdonin que contesti al diputat 
popular, el senyor Alberto Villagrasa– de venipunció, i que són, fins a cert punt, ale-
gals, i s’han aconseguit incorporar... Doncs, també es pot pensar en elements d’aquestes 
característiques. Per tant, també deixava la possibilitat que poguéssim pensar, però no 
era una comissió per treure conclusions, sinó que era una comissió que nosaltres utilit-
zàvem per tenir-los al dia de tots els nostres elements, i que com a mínim no ens digués 
ningú que no vam informar des del principi sobre quines eren les nostres intencions i 
les nostres possibilitats.

Per tant, l’enfocament predominant en aquell moment era el de Salut, senyor diputat, 
i, per tant, qui prenia la iniciativa per canviar les coses era Salut i l’argument era un ar-
gument de Salut, o sigui, així de clar. El que finalment quedi d’això (l’orador riu) tam-
poc li ho puc contestar amb tota seguretat.

I el debat cap enfora és rellevant, estic totalment d’acord amb vostès dos. És a dir, 
«visibilitzar» vol dir això, «visibilitat» vol dir obrir el debat al carrer. I té vostè tota la 
raó: amb les drogues hem viscut tota la vida una situació en què tothom hi diu la seva, i 
el que la diu més forta sembla que ho digui més clar i tingui més raó. No, hem de parlar 
amb coneixement i amb evidència. Per tant, no tot és vàlid. Igual que tots els programes 
de prevenció..., alguns molt bonics, molt macos i molt preciosos, no tenen cap efecte, 
també hem de dir que no és el mateix la paraula d’una persona que s’ho ha treballat i 
que en té coneixement amb una altra que opina; l’opinió és oberta, només faltaria, però 
el coneixement no. Per tant, aquest debat jo crec que ha de ser també sota aquesta pers-
pectiva.

Només..., perdó, eh?, potser no s’ha entès bé, el que volia dir de les sales de veni-
punció. Jo el que volia dir és que aquestes sales –en això difereixo una mica de vostè, 
senyor Alberto Villagrasa– només ens han portat beneficis, encara que algun veí n’hagi 
pogut patir alguna conseqüència o no hi estigui d’acord. Més de mil persones han en-
trat en tractament a partir d’aquestes sales, que mai hi haurien pogut entrar. Respecto, 
òbviament, la seva opinió, eh?, però em referia no a això, sinó al fet que, havent sigut 
agosarats en polítiques de reducció de danys, hem aconseguit disminuir la incidència de 
moltes malalties. I, per tant, vol dir que la política de reducció de danys és efectiva, és 
eficient, i per això la posava a l’abast d’aquest àmbit del cànnabis.

No som ambigus amb el fet de consumir, eh?, torno a dir-li-ho, això sí que és veritat. 
És a dir, consumir pot tenir riscos. Evidentment, depèn de quantitat, freqüència... –ja ho 
he dit abans–, però de cap manera som ambigus. Consumir cànnabis pot tenir risc per a 
la salut; el pot tenir. Negar això és absurd.

Ordenances municipals. No, les ordenances... Precisament vam treure aquesta reso-
lució perquè, davant d’aquest criteri diferent que hi pogués haver en els diferents mu-
nicipis..., vam treure catorze, quinze situacions mínimes, clares i concretes, de com re-
gular-ho. Òbviament, deixàvem algunes condicions a l’àmbit municipal, perquè no som 
qui, nosaltres, per dir... No és el mateix una població com Cervera, que té 8.500 habi-
tants, que una com Barcelona, a l’hora de regular la densificació; no té re a veure. 
Per tant, hem de deixar llibertat, també, perquè els municipis puguin aplicar aquest 
tema, però les ordenances... Jo crec que els pot ajudar, que existeixi un criteri de regula-
ció com el que estem plantejant.
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El Codi penal. Sí, és cert, el Codi penal en aquests moments ho qualifica com a dro-
ga il·legal. Haig de dir-li també que alguns d’aquests preceptes del Codi penal són inclús 
anteriors a l’època democràtica, i no per això no haurien de poder ser revisables.

El mercat negre..., sí, sens dubte. És a dir, pensar que amb una regulació resoldrem 
tota la situació... Algú de vostès ho ha dit, també: no, no les resoldrem totes, clarament, 
no. Cap política resol totes les situacions que compromet, cap. Ara, hem de mirar en 
una balança si l’opció A fa més mal que bé o resol més que perjudica, i aquesta és la hi-
pòtesi. Clar que no reduirem el mercat negre, i sempre hi haurà segurament alguna per-
sona que oferirà aquesta substància de mala manera o més barata o a menors de divuit 
anys. Segur, té raó, vostè; però potser el minimitzarem, potser el disminuirem, potser 
trencarem l’esquema. És una opció.

De l’ús terapèutic, crec que n’he parlat clarament.
Del tema de la prevenció a l’escola i als menors també. És a dir, torno a insistir que 

el fet que fem aquesta regulació, sigui per a divuit o per a vint-i-un anys, no vol dir 
que abandonem la prevenció per a la resta de col·lectius i per a la resta d’edats, de cap 
manera; aquesta és la nostra obligació rellevant –de cap manera.

I acabo, president, amb la senyora Alba Vergés, crec –no em deixo ningú, oi?–, que 
parla del canvi de perspectiva; totalment d’acord. L’ús terapèutic, opcions de futur..., jo 
crec que ha d’anar per aquí, per regular-ho des d’una perspectiva concreta i definir-ho.

Del debat, n’he parlat a bastament; crec que és important que surti al carrer, que si-
gui obert, que sigui múltiple i que sigui informat.

De l’edat d’accés, també n’he parlat.
El tema de l’Uruguai és evident, és a dir, si els temes es porten amagats i silents... 

Això ens va passar també amb el món de la nit, i amb el món de la insubmissió quími-
ca, i amb el món de la violència relacionada amb el sexe en el món de la nit. Si ho ama-
guem, si fem veure que no existeix, si no acceptem que hi ha un consum molt important 
d’alcohol en l’oci nocturn, no podem parlar-ho, no ho podem debatre ni ho podem tre-
ballar. Per tant, qualsevol debat que obri la llum, jo crec que sempre és positiu. De fet, 
alguns estudis parlen que quan una persona..., només entrar en un club –i ara seré una 
mica agosarat– ja és reducció de danys, ja fa alguna cosa diferent del que feia quan ana-
va a un determinat carrer –que no en diré el nom– a comprar aquesta substància.

Formació acreditada, sens dubte. Aquesta és una forma clau per nosaltres, i així ho 
vam dir en la resolució. És a dir, la formació serà regulada i acreditada. I determinades 
entitats seran les que podran fer aquesta formació, i els clubs hi hauran de contribuir, 
en aquest procés, sens dubte; forma part del seu compromís de treball. Per tant, sens 
dubte, aquesta formació. I n’hem fet dues, amb molt bon resultat, amb una molt bona 
avaluació en aquest sentit.

Limitar el nombre de socis? Clarament, sí. Ja m’hi he definit, jo crec que sí. Since-
rament, s’ha de fer un esforç per fer-ho, almenys per evitar aquest rang tan gran. Anem 
d’un rang de quaranta-cinc a deu mil; escolti’m, amb aquest rang tot és possible. 

Extracte, sí o no? Jo crec que l’extracte més aviat és utilitzat, en general, més per 
a l’àmbit terapèutic; però, bé, no tinc un argument clar i concret que digui que no. De 
totes maneres, els canadencs, que estan fent una proposta, parlen de regular en aque-
lles presentacions que hipotèticament siguin..., menys risc o menys problemàtiques. Per 
tant, si hi poguéssim disminuir la concentració del THC i incorporar-hi el del cannabi-
diol, seria fantàstic, perquè voldria dir que disminuiríem la capacitat problemàtica rela-
cionada amb un dels seus components.

I no sé si hi havia alguna altra pregunta, senyora Alba Vergés, seva. Crec que no.
Moltes gràcies.

El vicepresident

Gracias. No sé si algún grupo..., que alguna... (Pausa.) Medio minutito; adelante, 
señor Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

No, no; quince segundos, ¿eh?, para puntualizar un tema. Yo solo... Las salas de 
veno punción..., yo creo que nadie cuestiona el trabajo que se hace dentro de las salas; al 
contrario.
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El subdirector general de Drogodependències

Ya, ya.

Alberto Villagrasa Gil

Es que yo creo que precisamente los programas de reducción de daños y de efectos 
colaterales que puedan haber en el entorno, en las salas que hay actualmente han fraca-
sado. Es un problema de ubicación, de estudio de dónde se ubican. Y es verdad que los 
aspectos que puedan tener no tienen nada que ver con los clubs cannábicos. Era simple-
mente esa puntualización.

El vicepresident

Bé. Doncs, donem per finalitzat aquest punt de l’ordre del dia. Una mica de conclu-
sió: tothom estem d’acord que hem de parlar, i la veritat és que és un plaer, amb una per-
sona amb l’expertesa, les dades i la facilitat de paraula del senyor Colom.

Moltes gràcies.
Interrompem la comissió cinc minuts –cinc minutets–, i continuem amb el següent 

punt.

La sessió se suspèn a un quart d’una del migdia i tretze minuts i es reprèn a tres quarts 
d’una i dos minuts.

El vicepresident

Si us plau, reprenem la sessió de la Comissió de Salut d’avui.

Compareixença en comissió d’Oriol Casals Madrid, membre de la 
comissió promotora de la iniciativa legislativa popular d’aquesta 
proposició de llei i codirector de la Comissió Jurídica de l’Observatori 
Civil de Polítiques de Drogues, amb relació a la Proposició de llei de les 
associacions de persones consumidores de cànnabis

353-00202/11

El punt 3 de l’ordre del dia és la compareixença en comissió d’Oriol Casals Madrid, 
membre de la comissió promotora de la iniciativa legislativa popular d’aquesta propo-
sició de llei i codirector de la Comissió Jurídica de l’Observatori Civil de Polítiques de 
Drogues. Quan vulgui, té la paraula, senyor Casals.

Oriol Casals Madrid (membre de la comissió promotora de la iniciativa 
legislativa popular de la Proposició de llei de les associacions de persones 
consumidores de cànnabis)

Doncs, perfecte. Moltes gràcies a aquest Parlament per donar-nos l’oportunitat de 
venir aquí a exposar unes consideracions que seran breus, perquè estem acabant ja el 
cicle aquest de compareixences i em sembla que és l’última. Volia donar les gràcies 
també als grups parlamentaris que han impulsat aquest debat que s’està produint i el 
debat a la totalitat que ja es va produir. Volia, sobretot, també donar les gràcies a totes 
aquelles entitats i milers de persones que han donat suport a aquesta iniciativa legisla-
tiva popular, persones i entitats de Catalunya, d’Espanya i d’arreu del món que hi han 
contribuït, ja sigui amb la seva signatura, ja sigui amb la seva col·laboració, coneixe-
ments o esforç.

I també volia donar les gràcies als trenta-sis experts que han comparegut en aquest 
cicle de compareixences, que realment crec que han donat una visió molt àmplia i pro-
funda d’una realitat que existeix, d’un text legal que s’ha presentat. I ha sigut tan àmplia 
que bàsicament poca cosa ens han deixat per dir, perquè realment la meva comparei-
xença pot ser breu perquè realment no tinc per què parlar de quantes associacions hi 
han a Catalunya, perquè avui mateix ho han vist. Sí que potser és interessant, bé, que 
refereixi, que emmarqui el que és aquesta comissió promotora i qui la compon, també. 
Una miqueta jo crec que ajudarà, també, a definir el que serà aquesta compareixença 
meva.

La comissió promotora es va compondre de trenta-tres persones que van decidir impul-
sar un procés legislatiu que ens té aquí en aquests moments, perquè pensàvem que es podien 
aconseguir suports, perquè pensàvem que estaven madures la negociació, diguem-ne, polí-
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tica, la negociació social i la necessitat imperiosa d’un canvi legislatiu. I aquestes trenta-tres 
persones no són totes elles consumidores ni són totes elles membres d’associacions, sinó 
que hi han consumidors, membres de les federacions, membres d’associacions, membres 
d’altres entitats.

I, per tant, el que ens uneix no és estrictament el consum de cànnabis, sinó que ja 
aquesta comissió promotora representa una realitat més àmplia, està intentant buscar 
quin és aquest nexe comú que ens uneix. I aquest nexe comú que ens uneix és principal-
ment l’interès, la sensibilitat i la il·lusió per l’efectiu reconeixement dels drets i llibertats 
que reconeix l’Estatut de Catalunya, que reconeix la Constitució espanyola i que reco-
neix la Declaració universal dels drets humans. I aquest és el nostre nexe d’unió, més 
enllà de ser consumidors o no ser consumidors.

Llavors, la pregunta que abans feia l’Albano Dante Fachin..., sí que és una comis-
sió que té un caràcter..., una visió verdaderament política. Dintre de la política hi ha 
la seguretat, dintre de la política hi han els drets individuals, dintre de la política hi 
ha la salut de les persones; la salut de les persones, que nosaltres entenem que no és la 
salut pública, perquè la salut pública... S’ha d’anar amb compte, amb aquesta paraula, 
i s’ha de tenir una visió històrica. Perquè nosaltres, com a observatori civil de políti-
ques de drogues i com a comissió promotora, tenim una visió crítica, i la salut públi-
ca... Jo, que sàpiga, el primer cop que neix aquest concepte de salut pública és l’any 
1793, amb la creació del famós Comitè de la Salut Pública, creat per Danton, i que es 
va emportar més de disset mil persones –es calcula, aproximadament– executades en 
judicis sumaríssims.

Aquest concepte de salut pública ha sigut un concepte que ja ha sigut prestat en l’ori-
gen del que avui coneixem com la legalitat o l’alegalitat o la il·legalitat de les drogues. 
I el senyor Oriol Romaní, compareixent, antropòleg, una de les eminències d’aquest 
país, ja deia que caldria diferenciar el que és salut pública del que és salut col·lectiva; 
potser no és el mateix, i n’hem de tenir una visió crítica, en les polítiques que estem 
emprant.

Dit això, és evident –i avui l’exposició del Joan Colom ho ha deixat encara més pa-
lès, amb xifres que hem pogut comprovar– la, diguem-ne, separació o la distància side-
ral entre el que és la legislació i el que és la realitat social, i entre el que són els criteris 
estrictament de salut –de salut col·lectiva, de salut individual– i de la llibertat de les per-
sones. Hem de tenir present una cosa, em sembla: l’Estatut d’autonomia, al seu arti-
cle 15, estableix, com a obligacions de les institucions catalanes, la defensa –la defen-
sa– del dret al lliure desenvolupament de la personalitat. I l’Estatut d’autonomia és una 
norma que és una norma important, al nostre ordenament, perquè diríem que està en el 
bloque de constitucionalidad, o sigui, és una norma que inclús es pot considerar que és 
superior a una llei orgànica, en termes estrictament jurídics.

Hem comprovat que hi havia un consens entre els compareixents en el fet que, bé, 
aquesta realitat existeix i en el fet que el consum és legal, i aquesta és la percepció que 
té la ciutadania. O sigui, el que persegueix el Codi penal, el que persegueix la nostra 
legislació, no és el fet de consumir. Perquè entenem que no s’ha de penalitzar el consu-
midor, sinó que el que entenem és que hi han certes actituds que poden promoure, faci-
litar o afavorir el consum que poden ser perseguides. Jo crec que això és correcte; el que 
passa és que hi ha una llei del 67 que estableix que el consum és il·lícit. Llavors, per tant, 
ens estem equivocant tots, em sembla. O sigui, aquí hi ha una llei preconstitucional que 
la seva vigència és clarament qüestionable. Nosaltres la qüestionem amb arguments i 
amb proposicions de llei i amb signatures de ciutadans; d’aquesta manera, l’estem qües-
tionant, i amb l’ús de la raó i la crítica. És ben qüestionable, aquesta prohibició.

Llavors, el Codi penal..., el Codi penal gravita «en el consumo ilícito de estupefa-
cientes», «cualquiera que favorezca, facilite o promueva el consumo ilícito de estupe-
facientes». Si no hi ha un consum il·lícit d’estupefaents, no hi ha delicte, al Codi penal. 
O sigui, potser sí que convindria canviar el Codi penal, però no com molts ens venen o 
no com molts es pensen, perquè després arriba el Tribunal Suprem... I aquí està la gran 
diferència, perquè nosaltres, des de l’Observatori Civil de Polítiques de Drogues, mai 
hem cregut que la nostra fonamentació podia ser qualsevol doctrina del Suprem; o si-
gui, la doctrina del Suprem..., ja ho ha considerat el mateix tribunal, que pretén moderar 
o mitigar, segons el seu criteri –un criteri jurídic, no legislatiu– l’extensió desorbitada 
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del alcance del Código penal, que en estricta aplicación..., invitar a un porro a un amic 
seria constitutiu d’un delicte, castigat amb un any de presó com a mínim.

Bé, dit això, considerem que hi han arguments de pes respecte als drets individuals 
que reconeix la Constitució, que reconeix l’Estatut de Catalunya, i en les relacions de la 
Generalitat de Catalunya, del Parlament de Catalunya, amb l’Estat, que són relacions, 
que, segons també diu l’Estatut d’autonomia, reconeix que són de lleialtat mútua, no 
unidireccional. Entenem que aquest Parlament està plenament capacitat per tirar enda-
vant una legislativa que crec que s’ha de valorar molt positivament, després d’aquestes 
compareixences, perquè realment manifesta que estem discutint detalls, detalls impor-
tants, però el grau de consens sobre els termes generals de la legislació entre els afec-
tats, entre els ciutadans, entre els defensors dels drets civils i entre els grups polítics..., 
excepte un grup polític en concret, que té una posició respectable i que jo també espero 
i sé que..., més aviat o més tard, confio que canviarà de parer, perquè no estem parlant 
de qüestions de fe o de creure, sinó que estem parlant de qüestions mesurables, de qües-
tions científiques.

I el que és cert és que fumar-se un porro, consumir cànnabis, és una qüestió que bà-
sicament afecta la persona que decideix realitzar aquesta activitat –de manera lúdica, 
n’estic parlant ara–, perquè afecta la seva ment, perquè afecta la seva sensibilitat, perquè 
afecta el seu benestar, i, per tant, afecta el desenvolupament de la seva personalitat, tal 
com ell vol ser, tal com ell es vol projectar. I el gran perill del consum de drogues –esta-
va jo l’altre dia analitzant, a casa meva, com a pare, també, que sóc..., i això ja és a títol 
personal, perquè tothom ens preocupem dels nostres fills, més que de nosaltres matei-
xos, normalment– és la restricció de la llibertat. Quin és el problema que jo patiria, que 
el meu fill podria tenir? És que li causés una addicció que restringís la seva llibertat. 
I això és el que jo crec que a la societat ens fa por, del consum de drogues.

Llavors, si per combatre la restricció hipotètica de la llibertat de persones adultes 
hem de restringir absolutament la llibertat de tothom que vulgui fer una activitat que 
–i ja els experts ho tenen confirmat– en cap cas és irreversible, normal –o sigui, els far-
macòlegs ens han dit que los excesos de consumo no son irreversibles, o sigui, rarament 
és irreversible–..., limitem la llibertat absolutament i condemnem tota aquella franja de 
la societat, que és molt important.

O sigui, resulta que és una normativa teòrica –perquè per mi és inconstitucional i va 
contra l’Estatut– que està infringint al voltant d’un 30 per cent de la població. Doncs, ja 
va ser l’emperador Adriano qui va dir que calia derogar aquelles normes que eren mas-
sivament incomplertes, perquè tenien el risc de contaminar la resta de l’ordenament ju-
rídic. I això és el que tenim ara, una normativa massivament incomplerta, no solament 
a Catalunya, sinó arreu del món. La prohibició de les drogues –ho va dir l’altre dia el 
senyor Escohotado– ha sigut la norma de la història més infringida que coneixem.

Per tant, Catalunya i la seva societat civil han tingut un paper pioner a crear models, 
a crear mecanismes, a donar respostes a aquestes qüestions; respostes genuïnes, no for-
çades, que són valuoses, que han estat font d’inspiració al Canadà, que han estat font 
d’inspiració a l’Uruguai. Perdonin: jo, que conegui, la primera norma mundial, després 
de la prohibició, que preveu el cultiu de cànnabis, és el pla anticrisi de Rasquera. El dia 
que es va aprovar el pla anticrisi de Rasquera, allà hi havia gent d’Al-Jazira, de la televi-
sió de Corea, del The Guardian, o sigui... I això va passar a Catalunya.

Aquell pla anticrisi, a què venia a donar resposta? Estem parlant del 29 de febrer del 
2012: venia a donar resposta a la problemàtica que el conreu de cànnabis podia com-
portar; problemàtica de què fer amb els subministraments elèctrics, com garantir la se-
guretat d’aquells cultius i que no fossin robats, com realment garantir que aquesta ac-
tivitat no tindria repercussions per a terceres persones. Doncs, la manera..., hi va haver 
un ajuntament que va decidir destinar uns terrenys públics a cedir-los, en determinades 
condicions, a associacions perquè allà es fessin els cultius associatius. Per tant, ja hi han 
hagut municipis..., i a mi em consta que hi han municipis que estarien disposats a donar 
llicències i a ordenar aquest tipus de conreus; o sigui, això ja existeix.

Per tant, aquí del que es tracta és de donar solucions a un tema que es pot solucio-
nar, a un tema que ja està madur. Està tan madur que si no hi posem solució, els perills 
aquests de l’alegalitat i de la zona grisa acabaran comportant empresonaments, acaba-
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ran comportant infiltracions de grups interessats sobretot a provocar robatoris –com 
n’hem tingut aquí testimonis–, a provocar defraudacions, etcètera.

La veritat és que la solució no és fàcil, però està madura. I jo realment confio..., com 
tinc tanta confiança en la tasca que s’ha realitzat aquí, en seu parlamentària, doncs, no-
més em queda encoratjar els grups parlamentaris: que sàpiguen que serà aquesta, la llei 
de la qual aquest país estarà orgullós. I crec que serà una llei que serà bona per a Ca-
talunya, crec que serà una llei que serà bona per a Espanya i crec que serà una llei que 
serà bona per al món.

I, en qualsevol cas, si el problema, a vegades, que s’ha plantejat aquí és merament 
competencial, hem de saber que són molt més importants els problemes concrets dels 
ciutadans, que hi ha un estatut d’autonomia que ens autoritza, que obliga aquest Parla-
ment, que hem tingut molta paciència; que fa més de quaranta anys, i més de trenta anys 
de democràcia, que esperem un canvi legislatiu. Que, des de l’any 61, que es va aprovar 
la convenció, l’home ha anat a la lluna; que, des de l’any 61, als Estats Units, que va ser 
el país que va impulsar aquesta convenció, els ciutadans afroamericans van adquirir, 
després, el dret de vot. L’any 61 aquesta substància es va catalogar com una substància 
perillosa que no tenia cap interès terapèutic; o sigui, realment, la legislació actual, a 
part de ser il·legítima, de ser contrària a la concepció que tots aquí tenim dels drets hu-
mans, resulta que desafia la raó i el que és del mínim rigor científic.

Moltes gràcies. I estic a la vostra disposició.

El vicepresident

Gracias. Y ahora, por parte de los grupos parlamentarios, tiene la palabra, en primer 
lugar, la señora Noemí de la Calle, del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Noemí de la Calle Sifré

Gracias, presidente. Bueno, dar las gracias a Oriol Casals. Estamos llegando ya a 
la fase final de las comparecencias y estamos hablando de un tema que no deja de ser 
reflejo de una realidad. Y es que, bueno, pues, la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito calcula que 180 millones de personas consumen cannabis en todo 
el mundo, cada año, y que 80 millones de europeos lo han probado alguna vez en su 
vida. Además, el gasto de la venta al por menor se calcula que es de hasta 120 billones 
–con be– de euros, un negocio muy lucrativo, libre de impuestos, para especuladores 
criminales. Entonces, existe esta realidad, ¿no?

Entonces, bajo la filosofía de un consumidor que se preocupa por su salud, que se 
preocupa por la reducción de riesgos y daños, han surgido los clubs sociales de canna-
bis. Teniendo en cuenta que desde Ciudadanos coincidimos en la necesidad de medidas 
encaminadas a regular dichos consumos y derivados por razones de salud pública, pero 
también de libertades individuales, y acompañado de programas de reducción de ries-
gos y daños, no entendemos esta ILP como un intento de legalización, porque esta es 
una cuestión que compete al Congreso.

No me gustaría entrar hoy en el debate sobre leyes orgánicas y el Estatut, cuál está 
por encima de la otra, porque, bueno, lo que no tiene discusión es que las leyes orgáni-
cas son extensión de la Constitución, y el Estatuto también debe respetarla, porque de-
riva de la misma; entonces, las dos son hijas de la misma madre. En cualquier caso, no 
es por esto que nosotros le vemos encaje, a la ley, a nivel autonómico; es porque existen 
sentencias judiciales que respaldan el consumo compartido y el abastecimiento com-
partido. Y la admisión a trámite, por parte del Tribunal Constitucional, de un recurso 
contra la sentencia del Supremo, que hemos comentado antes, puede que abra una ven-
tana al encaje autonómico de esta ley.

Entonces, a mí me gustaría –para tenerlo claro antes de empezar la fase de enmien-
das–, sobre la prevención de conductas que incurriesen en un delito contra la salud pú-
blica, que ha sido uno de los argumentos que se ha esgrimido para anular una ley pare-
cida en otra comunidad autónoma..., si la comisión promotora estaría dispuesta a incluir 
un capítulo de deberes de los socios, porque nosotros creemos que incluyendo este capí-
tulo –ya lo comentamos en el Pleno, cuando se votó la admisión a trámite de esta ley–..., 
si estarían dispuestos a incluir este capítulo de deberes, porque creemos que con eso se 
subsanaría este problema.
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Luego, el tema del número de socios, ¿no?, de los cuarentaicinco socios que se ha 
ido comentando por parte de varios expertos, que podía hacer viable esta ley..., si esta-
rían dispuestos a hablar del número, de números, vamos.

Luego, el tema de los extractos y aceites: si estarían dispuestos a renunciar a tener 
este tipo de derivados en los clubs, porque, claro, regular este tipo de sustancias..., 
ya estamos entrando en sanidad, en consumo, y es uno de los problemas que nosotros 
le vemos.

Finaliza ya el período de comparecencias en el que hemos podido tener a profesio-
nales de la medicina, a juristas, expertos internacionales, librepensadores –como Anto-
nio Escohotado–, y, como diputada, querría agradecer a mis compañeros de Ciudada-
nos de la Comisión de Salud que, no perteneciendo a esta comisión, me hayan, bueno, 
permitido participar como ponente en esta ley, porque la verdad es que ha sido realmen-
te enriquecedor, y creo que lo va a ser y que vamos a contribuir a abrir un debate muy 
importante.

A mí me gustaría que realmente la ley que finalmente se apruebe no tenga trazas de 
inconstitucionalidad, porque nosotros ya hemos dicho que, en este caso, nosotros no po-
dríamos votar a favor de ella. Nosotros creemos que podría tener encaje; trabajaremos 
duro para que así sea. Y, en cualquier caso, creo que estamos dando un paso adelante. 
Hemos hablado antes de que la sociedad se conciencie, de que haya información, de 
que haya un debate, y creo que esto va a contribuir a que ese debate se abra, porque por 
nuestra parte lo que entendemos es que lo necesario es una regulación integral de ám-
bito nacional para que no solo una persona, pues, que quiera consumir este producto lo 
haga en un club social cannábico, sino que también tenga otras formas de hacerlo, como 
el consumo particular, u otro tipo de modelos, como sería, a lo mejor, algún sitio donde 
se dispense. Bueno, ese ya sería un modelo a debatir en el Congreso de los Diputados, 
así que...

Bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias por vuestro trabajo, porque la verdad 
es que ha sido excelente.

El vicepresident

Gracias. Y ahora, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el 
diputado Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, president. Gràcies també al senyor Casals per la seva intervenció, per 
l’acompanyament que ens ha fet –silenciós– durant aquestes setmanes de ponències, es-
coltant l’opinió de tots els experts i les expertes que ens han vingut a parlar. Jo crec que 
estem en condicions de redactar una bona llei, a Catalunya. Jo crec que el consens quant 
al fet que és necessari regular-ho, fins i tot en aquells aspectes en els quals podem tenir 
una certa diferència... Jo crec que, finalment, en les esmenes, seríem capaços de posar-
nos-hi d’acord, la resta de grups polítics que estan..., i que ja es van manifestar favora-
blement cap a aquesta regulació, sobretot en aquesta línia d’anar canviant el paradigma 
actual, no?, de dir: «Bé, la millor prevenció és..., millor amb regulació.» I, sobretot, po-
sar per davant la llibertat individual de les persones, de fer..., i de fer ús del seu cos, de 
la manera que considerin oportuna, no?

Jo li volia plantejar dos temes, que potser no són els més importants però són recur-
rents, i en els quals nosaltres tenim alguns dubtes justament per la voluntat de poder fer 
que aquesta llei tiri endavant. Primer, és la seva posició amb relació al nombre de socis: 
clarificar-la, és a dir, limitació sí o no? Quants? I, des del punt de vista econòmic, quins 
són els socis mínims que necessitaria una entitat, un club cannàbic, perquè pogués fun-
cionar amb una certa normalitat?

En segon lloc, la capacitat d’imposar..., de fer figures impositives. 
I, en tercer lloc, que jo crec que és el tema –i ho hem comentat amb alguns altres 

ponents, no?–... Ens podem trobar que, en el tema del cultiu i del transport, aquesta llei 
pugui ser recorreguda per altres instàncies, com ha passat també en altres comunitats 
autònomes. Lògicament, tot i que l’opinió nostra pot ser, doncs, que hi han lleis que 
són anacròniques, que ja s’haurien d’haver renovat i que cal, diguem-ne, encetar aquest 
tema des d’un àmbit competencial de nivell nacional, són les que són, i ens trobarem 
que són aquestes, perquè de moment aquestes no s’han canviat. Per tant, existeix per 
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part de la comissió promotora alguna proposta que considerin que, dins del marc cons-
titucional, ens permet regular el cultiu i el transport? I, si existeix, quina és? O potser 
no n’hem de parlar, però segurament el resultat serà el mateix: el que ha passat a altres 
comunitats autònomes.

I, finalment, jo els vull felicitar pels anys de treball, de feina, tant de recollida de 
signatures..., de les federacions, dels mateixos clubs cannàbics. També vull tenir un re-
cord per a totes aquelles persones que en aquest procés han patit, des del punt de vista 
judicial i personal, situacions molt desagradables, i que ens insten a tots a posar-hi fre, 
d’una manera o altra, regulant aquestes situacions. Però, en tot cas, amb aquesta bona 
voluntat que aquesta llei pugui tirar endavant, jo crec que hem de filar molt prim i hem 
de ser molt curosos amb què és el que diem respecte a aquests aspectes que poden ser 
anticonstitucionals. Hem de recordar que ja ens van passar, des del ministeri, un infor-
me previ a la posada en marxa d’aquesta ponència, on ens relataven tot allò que podia 
ser susceptible de ser recorregut.

I, per tant, amb aquesta voluntat, hi insisteixo, de construir, esperem que a la fase 
d’esmenes tots puguem fer una bona tasca per intentar trobar el forat que ens permeti 
regular els clubs cannàbics.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies. I per part del Grup de Catalunya Sí que es Pot, té la paraula el diputat 
Albano Dante Fachin.

Albano Dante Fachin Pozzi

Gràcies. Bé, en primer lloc, m’uneixo a aquest agraïment i a aquesta felicitació a tota 
la gent que ha treballat perquè avui estiguem parlant sobre això. Felicitació perquè és un 
treball autoorganitzatiu que dóna resposta a unes inquietuds d’una part de la població 
–d’una part de la població–, però també que empeny a tota la societat a fer-se’n càrrec 
i a mirar de cara un debat que interpel·la a tota la societat, pel tema concret que estem 
parlant i sobretot perquè obliga la societat a abandonar certes hipocresies –en aquest 
cas, sobre un tema concret–, certs intents de no veure la realitat i certs intents de com-
portar-se de manera aliena al que passa en la societat.

I que avui en aquest Parlament estiguem parlant d’això, doncs, fa també que el Par-
lament estigui una mica més a l’alçada d’allò que passa al carrer, perquè és veritat que 
moltes vegades no ho està, aquest Parlament. Com més temes afrontem i mirem a la 
cara, si són temes que produeixen un debat... Crec que la feina que heu fet millora no 
només els interessos d’una part de la població, sinó de tota la població, i eleven el nivell 
o l’estatus d’aquest Parlament amb relació a la ciutadania.

Dit això, en les dues intervencions prèvies, i segur que també en les posteriors, hi ha 
un tema que tenim sobre la taula. Un cop hem analitzat amb molta profunditat moltes 
qüestions tècniques que s’han d’analitzar i que s’han de tenir en compte a l’hora de fer 
una llei, hi ha una qüestió profundament política –una qüestió profundament política– 
que ara, després de tot aquest procés, haurem de mirar a la cara. I és veritat –i això ha 
estat recurrent en moltes de les sessions que hem tingut–, hi ha un tema competencial 
sobre la taula. No és un problema tècnic; és una qüestió política, que imagino que, bé, 
els grups parlamentaris haurem d’analitzar. I haurem de prendre un posicionament po-
lític sobre això.

Però jo volia conèixer quina reflexió fan els impulsors d’aquest debat amb relació, 
diguéssim, a quina és l’estratègia, quina és la millor estratègia per entomar aquest debat 
competencial, que sens dubte serà un dels que es donaran. I seria molt trist que centrés 
el debat, però òbviament l’haurem de tenir en compte. Seria molt trist que acabem... I en 
això hi tenim molta experiència, que els debats competencials passin per sobre dels de-
bats reals de la societat, que no vol dir que el competencial no sigui real; ara bé, l’hau-
rem d’entomar, i volia saber si s’ha fet, des dels impulsors de la ILP, aquesta reflexió, i 
quina és l’estratègia política sobre això.

Crec que això ens pot ajudar també a nosaltres quan... A mi, en un periòdic, em van 
preguntar: «Bé, què fan en aquesta comissió?» I vaig pensar: «Bé, es pot donar la para-
doxa que les posicions en temes competencials d’uns i altres, doncs, ens obliguin a as-
sumir posicions que en principi no són les esperades per cada un dels grups.» Però crec 
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que això és bo, perquè ens obliga a tractar aquest tema des de marcs més enllà i més 
profunds dels que els tractem. Jo crec que conèixer la vostra opinió sobre aquest tema 
ens pot ajudar a tots els grups a fer aquest debat de manera més profunda i constructiva 
de cara a l’objectiu que tenim, que és el que ens van proposar des de la ciutadania.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies. Y ahora, por parte del Partido Popular de Cataluña, tiene la palabra el dipu-
tado Alberto Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Sí, gracias. Bueno, yo creo que primero hay que dar las gracias a todos los compa-
recientes por estos días, y respetar la opinión que han tenido todos. Además, yo creo 
que ha sido un debate muy interesante. Y, sobre la intervención del señor Oriol Casals, 
hombre, comparar esta ley con el sufragio universal..., pues, hombre, de verdad, no creo 
que esta ley vaya a cambiar el mundo. Va a dar o querrá, si se aprueba, dar solución a 
un problema de un sector muy concreto, ¿eh?, que lo tiene. Podemos compartir o no la 
solución, pero va dirigido a una problemática, a una demanda muy concreta, pero tam-
poco eso va a ser la panacea de la paz mundial.

Y, al final, también hay que hablar de legalidad. Nadie rechaza el uso terapéutico, y 
lo reconoce todo el mundo; pero, como decía el señor Joan Colom, el consumo del can-
nabis puede producir problemas para la salud, y eso no se puede negar. Cuando habla-
bas del tema competencial..., hay que regular sobre lo posible. Si no se regula sobre lo 
posible, lo único que se puede crear son unas expectativas falsas para aquellas personas 
que esperan una ley, y al final lo que haces es crear una frustración sobre algo que se 
está legislando.

¿Que la ley se puede cambiar? Evidentemente, pero todo tiene sus foros. Entonces, 
aquí, quien quiera cambiar la ley para que pueda ser compatible con la que..., parte de 
esta ley que se está proponiendo aquí, lo que tiene que hacer, por ejemplo Ciutadans, es 
ir al Congreso de los Diputados y solicitar una reforma..., no sé, por ejemplo, del Có-
digo penal; por ejemplo, ¿no? Porque cada foro tiene su debate. Entonces, aquí, ¿qué 
se puede regular? Lo que se pueda regular. Si hacemos una ley sabiendo que no va a 
tener recorrido, lo que se está creando es una falsa expectativa. Entonces, yo lo que 
reco miendo, sin decir si estoy a favor o en contra de la ley –que por eso hicimos una 
en mienda a la totalidad, para aquellos que quieren tirar adelante una ley que sea posi-
ble–..., hay que regular sobre lo posible.

Yo lo dejo aquí. Agradezco su intervención y agradezco, de verdad, el debate que ha 
habido estos meses, que yo creo que ha sido muy interesante, y además yo creo que nos 
ha enriquecido mucho a todos.

Gracias.

El vicepresident

Gracias. I, per finalitzar, pel Grup de Junts pel Sí, la diputada Alba Vergés.

Alba Vergés i Bosch

D’acord. Bé, és l’última compareixença i es nota, perquè s’ha fet un posicionament 
polític aquí, ara, per part de tots els grups, rellevant, que fins ara havíem estat en unes 
compareixences molt de poder aprendre de les persones que compareixien, poder-nos 
dotar d’informació, etcètera.

El fet és que aquí tenim aquesta regulació, que ve d’iniciativa legislativa popular, i, 
per tant, em sumo al que han dit els meus companys, de donar les gràcies a tanta i tanta 
gent que fa tants anys que està dient moltes coses diferents, és a dir, en molts aspectes: 
que les polítiques de drogues necessiten un abordatge diferent, que aquí ens hem d’em-
marcar en el que són els drets i les llibertats individuals i col·lectives, i que això no està 
en contradicció ni amb els drets humans, ni amb la Constitució, ni amb l’Estatut d’au-
tonomia, malgrat que algunes lleis sembla que ens ho posin en contradicció. Per tant, 
m’agrada la introducció de la ILP, perquè diu clarament que aquesta ILP no té l’ànim de 
contradir ni l’Estatut ni la Constitució, sinó, al contrari, d’emmarcar-se dins d’aquestes 
lleis, que són un marc, si no per a tothom, per a la majoria de gent.
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Però el text té elements de discussió, i ho hem vist a les compareixences. Els primers 
elements de discussió són alguns que no hi són, en el text, i que han sortit durant les 
compareixences. Pot ser el nombre de socis, que no hi queda especificat, però són altres 
coses relatives a les substàncies, relatives a tot el que hem anat parlant: que si el percen-
tatge de THC; que si els consumibles sí o no; que si els extractes fets amb gas, amb ai-
gua, en sec, etcètera. Tot això no ho contempla, aquest text, i seran decisions polítiques, 
si aquí ho introduïm o no i de quina forma ho introduïm.

I el segon element són aquests marcs, aquests límits per definir millor de què parlem 
quan parlem de regular associacions cannàbiques: quines associacions cannàbiques?, 
com les volem? I per això tenim el debat del nombre de socis i de tot plegat. Com les vo-
lem i què volem que facin, aquestes associacions cannàbiques, vers les oportunitats, per 
exemple, que ens deia el senyor Joan Colom abans.

Per entrar en preguntes concretes, eh? La primera: per què distingim club social de 
club social de fumadors? Vull dir, vostè ve per part de la comissió promotora, i, per 
tant, ens pot dir quins en són els motius i per què això ho hauríem de mantenir així, o bé 
parlar, simplement, d’associacions cannàbiques i locals.

El segon punt, que en diferents compareixences..., és un dels articles que ha generat 
més controvèrsia: és l’article 14, que és com ha de ser l’accés, si és un ús exclusiu per a 
socis... Abans hem vist representants de les associacions que deien: «Home, exclusiu, 
exclusiu, no», però aquí, en l’article 14, el text el que està distingint són els espais res-
tringits per a socis i on es consumeix d’altres espais que no, si són només per a dispen-
sació o no. I on hi ha, crec, un acord bastant majoritari és a no convertir associacions 
cannàbiques en una altra cosa que no són associacions cannàbiques, com poden ser lo-
cals d’oci nocturn. Per tant, hauríem d’aclarir bé, quan parlem dels locals i de qui hi pot 
accedir..., per saber el que ens hem proposat com a comissió promotora, eh?; l’altra cosa 
és com acabarem amb les esmenes.

En la línia del que deia també el senyor Colom, quan fèiem el debat de l’edat..., que 
no és important, en si, si divuit o vint-i-un, sinó, el fenomen cultural que porta darrere, 
regular-ho en l’edat legal o posar-hi un altre punt. També parlàvem després, aquí, que el 
rellevant és que si entrem en un procés de regulació –en aquest cas, només associacions 
cannàbiques, no parlem de regulació integral–, que quedi molt clar per a la societat que 
no estem banalitzant el consum de cànnabis ni ho estem fent des d’una perspectiva libe-
ralitzadora, sinó que estem en el mig d’aquella campana de Gauss. Per tant, hi ha algu-
nes coses a la llei que segurament necessitarem limitar o emmarcar més bé, atès el que 
ens han dit a diferents compareixences, perquè quedi ben clar el missatge del Parlament 
cap a la societat i puguem tenir un consens molt més ampli, aquí.

Quan parlem, bé, del que diuen els diferents partits, no?, que si traces d’inconstitu-
cionalitat, que si el debat competencial... Ens va dir un compareixent un dia que al final 
havíem de prendre una decisió política sobre si volíem fer (veus de fons) –sí, acabo– una 
llei segons si el TC ens la podria tombar o no, o havíem de fer una llei que respongui a 
una iniciativa legislativa popular que a més a més ha vingut signada per milers de per-
sones i que, per tant, respongui al que tenim a la societat catalana. Jo sóc partidària del 
segon. Els debats competencials s’hauran de superar de moltes maneres, però la prime-
ra manera de superar-los és posant sobre la taula un text que respongui a allò pel qual va 
venir aquest text al Parlament de Catalunya.

«Merci.»

El vicepresident

Gracias. Y ahora, para contestar a los grupos parlamentarios, tiene la palabra el 
señor Oriol Casals.

Oriol Casals Madrid

Bé. A veure, respecte a les preguntes de la senyora Noemí de la Calle, nosaltres pen-
sem que, bé, pot ser una esmena vàlida o una aportació –més que una esmena–, intro-
duir-hi un capítol de deberes de los socios. Verdaderament, el que es va fer a la llei... És 
una llei que està molt madura, fa temps que ho està: recull moltes recomanacions del 
Departament de Salut, del Parlament, i jo entenc que podria ser, doncs... Exactament, 
quan hi han drets també hi han obligacions, o sigui, és una cosa que tots l’assumim, no? 
–les persones–: llibertats, drets i deures.
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Vam incidir molt en els drets dels socis perquè vam considerar que eren mereixedors 
de protecció, i era, diguem-ne, també, el col·lectiu, la part de la ciutadania que era més 
vulnerable i objecte principal de protecció. També els sindicats val a dir que ens han dit: 
«També podríem definir alguns drets dels treballadors.» O sigui, aquestes compareixen-
ces han enriquit el panorama també per a nosaltres, o sigui, ha sigut un procés en què 
nosaltres també hem après.

Respecte al tema d’extractos, aceites, etcètera, a veure, és difícil... Mira, la realitat 
moltes vegades va més ràpida que la imaginació legislativa. Llavors, pot ser que també, 
si volem fer uns catàlegs molt precisos i molt amplis, quan aquesta llei vulgui precisar 
molt legalment, ja hagi quedat desfasada per la realitat, que és molt ràpida, no? Potser 
hi han certes qüestions que es poden delimitar i poden ser reglamentàries, diguem-ne, 
o tenir un instrument que sigui més àgil per determinar certes qüestions que es poden 
modificar amb el temps, o la llei també es pot modificar a si mateixa.

El que vull dir és: jo diferenciaria, bàsicament, que tinguem present que són asso-
ciacions privades, són entitats privades, i que no estem parlant d’entitats que ofereixen, 
diguem-ne..., són locals de pública concurrència on, per llei, els socis participen de la 
gestió dels seus propis béns. Llavors, aquí jo crec que es marca també una diferència 
substancial entre el que el que és la alteridad, no? O sigui, el que va a una associació ha 
de saber que no va tampoc –la informació és important–..., que no va a El Corte Inglés; 
és una associació que a ell li pertany, que té uns drets i que té uns deures. Per tant, en 
tots aquests temes de consum, extractos, aceites, home, doncs, haurien d’aplicar-s’hi... 
El que tampoc podem fer és evitar la legislació que hi ha, i sobretot quan són productes 
alimentaris o són productes que ja tenen un altre tipus de consum diferent.

Del que s’ha dit, el tema principal a mi em sembla que eren els extractes –i jo ho 
he estat preguntant també–, diguem-ne, amb solventes, que presentaven més concen-
tració i més perills, el que són aquestes hiperconcentracions que deien. Jo he estat fent 
consultes, he consultat gent, i m’han dit: «No, es que esto yo lo dejaría, porque...» Hi 
ha gent que li agrada molt i ho consumeix amb mesura. I també ho entenc, perquè hi ha 
gent que diu: «Mira, si això té el 90 per cent de THC i jo sé que en prenc una micra i 
me la vaporitzo, potser té menys afectació per a la salut que fumar-se la mateixa quan-
titat de THC dividida en un porro més gran, perquè, a part del THC, consumiré residus 
de paper, productes de la combustió, etc.» Llavors, la salut de les persones..., no es trac-
ta tampoc a vegades de les concentracions. Llavors, aquí també està el perill de quan 
entrem nosaltres a regular posologies de consum privades, de la gent que consumeix 
d’una manera privada; si a un li agrada el viatge que li agafa amb una concentració 
més alta, jo, bàsicament, no sóc partidari de limitar-ho, així ho he de dir.

També recordo la compareixença del farmacòleg, el doctor Laporte, que ens va dir 
que la diferència entre una dosi terapèutica i una dosi tòxica, tot i que mai hi ha hagut 
una dosi letal de cànnabis –no sobredosi– era..., no recordo si eren 200.000 vegades o 
400.000 vegades, és a dir, té una flexibilitat, aquest producte, que fa que per tenir una 
dosi tòxica de cànnabis, t’han d’aixafar amb THC, amb marihuana, perquè són tants 
quilos que, bàsicament, t’hi haurien d’aixafar. Llavors, clar, potser..., bé, són observa-
cions a tenir en compte. Jo realment no sóc tampoc un expert mèdic.

El tema del nombre de socis, que és una pregunta recurrent, i també jo crec que va 
relacionada amb diverses altres preguntes. O sigui, mentre l’accés al cànnabis alternatiu 
al mercat clandestí, i a un cànnabis que sigui objecte de control..., perquè el que la llei 
estableix i en el que hem d’aprofundir és en el control de la substància que les associa-
cions han de realitzar. Per mi aquest és l’article més important de la llei, diguem-ne; és 
el fet que tu pots garantir que les persones que consumiran sabran quin tant per cent de 
THC té el que estan consumint, quin tant per cent de CBD, i podran garantir que no té 
metalls pesants o que no té productes tòxics o que no té patògens determinats. Per mi, 
aquest és el punt important. Després, estem parlant de persones adultes que consumei-
xen un producte no tan perillós, no tan perillós com l’alcohol, que el Jimi Hendrix es 
veu que es va morir d’una sobredosi d’alcohol, no?, per posar-ne un exemple.

Llavors, el tema del nombre de socis. Els ajuntaments ja ho han regulat, perquè els 
ajuntaments són les entitats municipals. Són les entitats municipals, les que primer han 
hagut de fer front a una situació, a uns reptes i a una problemàtica, també; llavors, 
són els ens més permeables. Els primers que ho han regulat són els ajuntaments. Lla-
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vors, els ajuntaments ja han establert uns criteris urbanístics de concentració de clubs 
de consumidors de cànnabis. Si ho mirem, a Barcelona no poden haver-hi més de 160 
clubs per les restriccions normatives: distàncies entre clubs, distàncies a equipaments, 
etcètera.

Clar, si a Barcelona, segons els números que ens ha aportat el doctor Colom, tenim 
uns 200.000 consumidors de cànnabis –vora 200.000–, i a Barcelona poden haver-hi 
160 clubs i escaig, vostès ja tenen el nombre. Això són matemàtiques. Són més de 1.000 
socis, són uns 1.600 socis. Vam tenir també una compareixença de l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Llobregat. Jo ho vaig mirar; us en recordeu?, ens va posar un plànol. En 
aquell plànol va explicar que hi cabien quatre clubs. Vaig estar mirant també la població 
de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, i, efectivament, si ho dividies, et tornava a 
sortir la mateixa mitjana.

La realitat matemàtica, social i objectiva és que més o menys els ajuntaments no 
permetran una densificació de clubs que permeti que, si aquests han de poder donar ser-
vei a la població, baixin de 1.600 –això són matemàtiques– mentre –mentre– el club de 
consumidors de cànnabis sigui l’única via d’accés alternativa al mercat negre, sobretot 
en poblacions industrials, on la gent s’ho pot autocultivar, com Barcelona. Per això a 
Barcelona hi han tants clubs, com hem vist.

Llavors, sapiguem que si rebaixem aquests números, si diem: «No, és que ens sem-
bla bé, 500 socis.» Clar, el senyor Colom ha dit entre 1 i 10.000 membres; és que si en 
n’anem a 500 socis, doncs, ja sabem que estarem deixant..., mira, abans ho calculava: a 
Barcelona deixarem fora de la possibilitat d’accés vora 80.000 consumidors. Ja sabem 
el grau d’hipocresia que tindrà la nostra llei. Serà una llei d’hipocresia: 80.000. Això és 
una cosa matemàtica.

Llavors, contribuir a això, clar, a una ley que tiene trazas de inconstitucionalidad 
o puede tener trazas de inconstitucionalidad... Bé, llavors, si una llei no pot tenir tra-
ces d’inconstitucionalitat, això significa que som nosaltres, que hem de fer de Tribunal 
Constitucional? Que som nosaltres, que ens hem d’autocensurar? Home, jo crec que si 
tenim un tribunal constitucional és perquè faci una feina.

Nosaltres hem de fer un plantejament que sigui realista, i el nostre plantejament és 
molt clar: hi ha una realitat. I el nostre plantejament és un plantejament que ja ha sigut 
admès, valorat, i ja ha tingut sentències d’altres corts supremes, que serien equivalents 
al Tribunal Constitucional, com és la corte suprema mejicana, aquesta famosa sentèn-
cia que ara es veu que se’n legalitza el consum a Mèxic. Mèxic, que, bé, és un país que 
em sembla que, en el tema de drogues, és un país amb una significació importantíssima 
a nivell internacional, però no oblidem –no oblidem– que també té una sensibilitat pels 
drets humans i una tradició democràtica també important. Ja sabem que moltes perso-
nes d’aquí, després de la Guerra Civil, es van exiliar a Mèxic, o sigui que ha sigut un 
país també d’acollida d’idees; potser la concepció del país ha quedat una mica esborra-
llada per aquests problemes amb les drogues.

I n’he portat aquí l’extracte, perquè llavors ja són arguments que crec que són plena-
ment coincidents amb els de la comissió promotora, però estan, doncs, dictats per una 
corte suprema que diu: «Los recurrentes» –eh?– «alegan que la prohibición del consu-
mo individual de marihuana» –com la que tenim a Espanya, i que nosaltres diem que 
és inconstitucional– «limita indebidamente, entre otros, los derechos fundamentales a 
la identidad personal, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, a la au-
todeterminación; todos en relación con el principio de dignidad humana», que reconeix 
l’article 15 de l’estatut expressament. Jo suposo que aquest Estatut deu estar encara vi-
gent, malgrat que retallat.

Diu: «De esta manera, la elección de alguna actividad recreativa o lúdica es una de-
cisión que pertenece, indudablemente, a la esfera de la autonomía personal, que debe 
estar protegida por la Constitución. Esta elección puede incluir, como ocurre en el pre-
sente caso, la ingesta o el consumo de sustancias que produzcan experiencias que en al-
gún sentido afectan los pensamientos, las emociones y/o las sensaciones de la persona. 
En este sentido, se ha señalado que fumar marihuana puede tener distintas finalidades, 
entre las que se incluyen el alivio de la tensión, la intensificación de las percepciones 
o el deseo de nuevas experiencias personales y espirituales, experiencias mentales de 
las más íntimas, personales, que alguien puede experimentar.» I, bàsicament, en base a 
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aquests arguments, considerant que la prohibició total i absoluta del consum que tenim 
a Espanya vigent i que és l’obstacle –és l’obstacle– que potser podríem trobar en una llei 
del 67..., és, entenem, igualment inconstitucional.

Llavors, clarament, situant-nos en la defensa dels drets humans, en la protecció de 
la ciutadania i de les seves inquietuds..., perquè no oblidem –també, com ha dit l’Alba 
Vergés, és una iniciativa popular– que veritablement a l’aprovar una llei, las trazas de 
inconstitucionalidad jo crec que, en tot cas, les haurà de depurar el tribunal competent, 
que serà el Tribunal Constitucional. Llavors, nosaltres no podem autocensurar-nos i dir-
los fins on arriba la preconstitucionalitat. Crec que tenim una hipersensibilitat constitu-
cional; l’estem desenvolupant en aquest país, potser.

Dit això, el problema és: si es declara inconstitucional un aspecte de la llei, la llei no 
serà declarada tampoc inconstitucional en bloc; ho serà en aspectes de la llei. Potser es-
tarem d’acord en una cosa que val més la pena que no en allò en què pot ser declarada 
inconstitucional. Per tant, igualment, a veure, la llei navarresa era una llei molt bàsica, 
molt de principis, i ha sigut impugnada. Doncs, pensem que pot ser impugnada, però 
també creiem que han passat anys i potser sí que aquestes iniciatives perifèriques, di-
guem-ne, estan contribuint a crear un canvi també estatal.

Tampoc podem anticipar el canvi del que seria el nostre govern federal, si parlem en 
termes en què tot el món ens pugui entendre, perquè el Govern central a Espanya seria 
el govern federal. Als Estats Units –als Estats Units–, Colorado, Washington, que avui 
vèiem aquí, a les diapositives que ens ensenyava el senyor Colom, són estats..., l’equi-
valent del que serien comunitats autònomes. Alguns ens diuen que les comunitats autò-
nomes tenim més competències que els estats en els governs federals; això jo ho sento 
dir, també, a la classe política. Per tant, en seria clarament l’equivalent. La normativa 
federal no ha canviat als Estats Units; senzillament, per oportunitat política, el senyor 
Obama ha dit que no destinaria ni un sol dòlar a perseguir la marihuana. Ni un sol dò-
lar. Punto final. Ara ja ho veurem, quan canviï el paradigma polític dels Estats Units, 
però aquest ha sigut fins ara.

Llavors, al món els canvis s’han produït d’aquesta manera. Es veu que els Estats 
Units no han tingut tanta hipersensibilitat constitucional, al fer les seves normatives, i, 
en base al principi de lleialtat recíproca de l’estat federal i els estats, es veu que s’ha ac-
tuat d’una manera. Nosaltres podem esperar també –jo crec– del Govern una lleialtat 
recíproca, ja que estem legislant els drets de les persones consumidores i una problemà-
tica existent. Perquè clar, aquí també canvia una cosa: hi ha una urgència. Aquí no es-
tem regulant una idea ni ens estem inventant..., ni imposarem una realitat, com ha pas-
sat a l’Uruguai. És que aquí estem regulant sobre una realitat que ja existeix des de fa 
més de quinze anys, sobre unes entitats que estan en perill –en perill– de ser condem-
nades per asociación ilícita, perquè avui en dia si tens una associació és un agreujant; 
o sigui, hi ha el cas d’una associació que han sigut condemnats a tres anys per tráfico 
de marihuana i a dos por asociación il·lícita. Per tant, crec que la situació és realment 
urgent.

I relacionat amb el que deia el senyor Villagrasa... Senyor Villagrasa, nosaltres no 
hem dit que canviarà el món, però li puc assegurar que aquesta llei pot canviar el món 
de moltes persones, o sigui, una realitat profunda de gent que s’està enfrontant a anar-
se’n a la presó –a la presó. I és gent que té famílies, també; gent que no vénen de la de-
linqüència; gent que, moltes d’elles, estan per una afició seva, personal, per desenvolu-
par uns drets personals, per ser d’una manera que ells són. Llavors, no tot el món, però 
sí els mons de moltes, moltes persones d’aquest país, de no tan lluny.

Llavors, l’estratègia, també –el que comentava l’Albano–... Nosaltres pensem –i lli-
gat amb el que deien també la senyora La Calle i la senyora Vergés– que, clar, Catalu-
nya ha d’aprovar, entenem –i és que crec que aquest debat que s’ha produït ens ha portat 
a aquesta conclusió–, una llei que sigui la que el país necessita, la que entenem profun-
dament que és la que necessita. Si després algú entén que aquesta llei tan necessària i 
modèlica, i de la qual vostès han d’estar orgullosos, ha de ser eliminada per un tema 
competencial, primera, tinguem en compte que les majories al Parlament han canviat; 
segona, que un procés d’aquest tipus ja sabem que dura anys; tercera, que és la millor 
oportunitat que tenim per canviar, perquè en l’ínterim podem adaptar..., si inclús hi ha 
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sensibilitats polítiques que entenen que no tenim competències i que se n’hauria de mo-
dificar alguna cosa, hi han els mecanismes per fer-ho.

El perill d’aprovar aquesta normativa és un perill jurídic –és un perill jurídic–; no 
és cap delicte, aprovar una llei que finalment ens poden dir que resulta inconstitucional. 
Nosaltres aprovarem una llei i seguirem els mecanismes que estableixen el nostre orde-
nament i la nostra Constitució. Per tant, plantejar això i justificar-ho, que es pot justifi-
car, i es pot justificar legalment –perquè en podríem parlar molta estona, però és bastant 
senzill; jo crec que ha quedat, la idea, clara: es pot justificar legalment–..., doncs, en-
trem en una disquisició legal que no provoca lesió.

I les persones sí que se sentiran frustrades, però no serà perquè hàgim fet un esforç 
per legalitzar-les, per regular-les; se sentiran frustrades quan hi hagin persones que de-
fensin, doncs, que els valors de l’any 67, els valors que predominaven i que preconitzava 
el senyor Anslinger l’any 61 a les Nacions Unides, quan hi va anar a il·legalitzar el càn-
nabis... Per què? Perquè des de l’any 30 era el senyor que s’encarregava de narcòtics als 
Estats Units, després del fracàs de la prohibició de l’alcohol, per estigmatitzar les mino-
ries de negres i de mexicans.

Llavors, jo de vostè, senyor Villagrasa, per evitar la frustració... Miri, si volen, em 
podrien aportar o podrien aportar a aquesta comissió els informes científics de la con-
venció de l’any 1961, perquè vostès, com també tenen un contacte amb el Ministeri 
d’Exteriors, segurament els podran aportar. O segurament no, perquè no existeixen; no 
hi ha ningú que els hagi aportat. Per això ho dic públicament: si algú ens porta els infor-
mes jurídics que avalen l’actual marc regulador del cànnabis a Catalunya, jo li estaria 
molt agraït.

Punt de vista econòmic, senyor Raúl Moreno –no sé si me’n deixo alguna...–; crec 
que el debat a l’àmbit nacional ja l’hem obert, eh? O sigui, jo crec que ja està obert, vul-
guem o no vulguem. I aquest debat..., crec que la feina que s’ha fet aquí és valuosa, i jo 
crec que és una feina que pot ser traspassada també al Congrés de Madrid.

Nombre de socis: crec que ja està contestada, la pregunta. O sigui, nombre de so-
cis..., inclús hi podria incidir. A veure, en el tema dels socis d’una associació, la regu-
lació és difícil, perquè podria ser, això sí, inconstitucional. Llavors, una associació pot 
tenir els fins i objectius que vulgui. I, llavors, la majoria d’associacions de consumidors 
de cànnabis no tenen una única finalitat que sigui el consum o la distribució o el cultiu de 
cànnabis, sinó que també pot ser, doncs, obrir un debat polític –moltes d’elles l’han 
aconseguit obrir– o pot ser també reunir-se amb finalitats culturals. Llavors, són entitats 
heterogènies, com ho són tantes; o sigui, la majoria d’entitats són heterogènies.

Llavors, la limitació del nombre de socis... Per què no limitem els socis del Barça? 
I així fem més competitiva la lliga, no? Llavors, podríem limitar..., és una associació, 
també. Jo crec que limitar l’associació..., no es pot limitar. Sí que se’n pot limitar, pot-
ser, l’activitat. O sigui, podríem dir: «D’acord, tu podràs tenir tants socis com vulguis», 
però, llavors, potser..., crec que, en tot cas, l’única manera legal de fer-ho seria anar a 
limitar, doncs, la dimensió dels cultius, si es considerés que això és positiu. Per mi, com 
us he comentat abans, si és l’única via de distribució alternativa al mercat negre amb 
control de qualitat, no hi veig cap motivació, cap benefici.

Les figures impositives. Bé, les figures impositives..., clar, aquí també s’entra un al-
tre cop en un tema competencial. Nosaltres entenem que seria bo, tenir figures impo-
sitives per al cànnabis. I, de fet, es pot considerar que ja les té, perquè actualment les 
operacions econòmiques d’una associació estan gravades amb l’IVA –el que no siguin 
quotes fixes estatutàriament establertes–, amb la regulació actual de l’IVA. Per tant, la 
distribució de cànnabis tributaria, d’entrada, un 21 per cent, ja. També les associacions, 
actualment, en el superàvit que tinguin –que no beneficis, però poden tenir superàvit–, 
estan també gravades amb l’impost de societats.

Per tant, directament, si s’apliqués aquesta normativa, sense fer cap referència espe-
cífica legal ja estaríem parlant d’un nivell d’imposició del 21 per cent més impost de so-
cietats. Que seria bo potser que fos un impost o un tribut especial perquè es poguessin 
destinar aquests fons a programes de prevenció de riscos, a desenvolupar aquestes me-
sures que s’han comentat? Evidentment. És el que s’ha fet en altres països? Sí, però bé, 
és una qüestió que també pot, en el futur, desenvolupar-se.
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El cultiu i el transport, no?, els recorreguts. El Raúl Moreno feia una pregunta rela-
cionada amb quina posició hi tenim nosaltres. Si bé inicialment la llei que es va pre-
sentar no regula específicament el cultiu i el transport de cànnabis –no els regula con-
cretament, sinó que només estableix unes obligacions documentals, i jo entenc que no 
és el mateix obligar a seguir unes obligacions documentals que regular una activitat–, 
comparteixo l’opinió, que em sembla que han expressat la majoria de grups polítics, 
que el treball a la ponència, doncs, sobretot ha fet, bé, aparèixer la necessitat o la con-
veniència de realment ser valents i regular explícitament el tema del cultiu i el tema del 
transport.

Llavors, jo no crec que aquesta valentia sigui una temeritat, perquè estem parlant 
d’una activitat que ja existeix. No crearem uns cultius que vinguin... Ja ens van dir que 
vora les vuit tones anuals, no?, estaven requisant els Mossos d’Esquadra. Jo l’altre dia 
feia càlculs, així, amb molts números, i deia: «Mira!» Jo calculava que com a mínim a 
Catalunya potser n’hi havien unes dotze o unes quinze tones mensuals, fent els números 
de prevalença a vint grams o deu grams. O sigui, fent així una miqueta d’estadística de 
salón, però bé, ja amb unes dades..., l’estadística que tenim és de salón perquè, clar, les 
dades són soterrànies. O sigui, jo crec que és possible, que tinguem un consum major 
que aquest; però, bé, al voltant de les deu tones, o sigui, deu o quinze tones.

En realitat, no són tantes, perquè deu, quinze tones mensuals de qualsevol producte 
no és una quantitat que sigui tan astronòmica; es pot conrear fàcilment, no es necessi-
ta, tampoc, envair el país. Llavors, el que està clar és que, primera, és convenient i és 
necessari, perquè, a més, és un problema que pot contaminar el model, perquè amb la 
falta de regulació actual el que està passant... O sigui, la falta de regulació, la involució 
i la repressió –la sensibilitat política de qui està a la fiscalia–, el que estan provocant és 
que hi hagi més intervencions de cultius; que les associacions tinguin més problemes 
per abastir-se; que llavors s’alimenti un mercat negre, o sigui...; que el nombre de consu-
midors, per més confiscacions que hi hagi, no baixi, i que es desenvolupi també el que 
seria un crim organitzat, de gent dedicada a robar conreus, a robar a associacions.

Llavors, l’única manera d’acabar amb això és realment regular el cultiu. «Regular el 
cultiu», què vol dir? Que els ajuntaments puguin donar llicència de cultiu; no hi estan 
obligats. Així és com han funcionat als Estats Units. Als Estats Units, a Colorado, un 
ajuntament pot donar llicències a establiments de cànnabis per cultivar cànnabis, o no. 
I jo sé que a Catalunya hi han molts ajuntaments disposats a acollir conreus de cànna-
bis. Potser poden donar una autorització a un conreu privat, per exemple, o establir uns 
paràmetres en un espai públic, com es va fer a Rasquera, que es paguen unes taxes per-
què garanteixen sobretot la seguretat de l’establiment i la seva..., bé, sobretot la segure-
tat; és l’element més important, crec jo. Perquè, a veure, el cànnabis és una herba que és 
de fàcil producció: o sigui, realment diríem que és una mala herba, pràcticament; no re-
quereix, en condicions legals, una ciència infusa ni procediments especialment difícils. 
O sigui, és la clandestinitat, el que porta els problemes, i sobretot l’augment de preu.

I aquí també, en el tema de taxació, en cap cas jo seria partidari d’una taxació exces-
siva que pugui arribar a fer interessant l’existència d’un mercat negre. O sigui, jo crec 
que aquí tenim el límit: sí que interessa desincentivar el consumidor, sí que interessa 
tenir recursos per destinar-los a millorar els programes de gestió de riscos o reducció 
de danys, també; ara bé, no ho fem tan inaccessible que sigui més interessant el mercat 
negre.

Doncs, em sembla que he contestat totes les preguntes, i si alguna em queda... Ah, 
l’accés –perdoneu–; sí, mira. Perdoneu, és que hi ha moltes preguntes, eh?, i crec que 
són interessants. Em deia: «regular les associacions» –seré molt breu ara–, «com les 
volem», eh? Com les volem? Bé, també és important com volen ser elles, perquè és una 
expressió de la llibertat d’associació. I, llavors, com les volem, molt bé, però com volen 
ser elles és molt important. Llavors, com les volem sempre haurà d’estar limitat, mentre 
tinguin afectació, em sembla, allò, a tercers, a altres drets.

La distinció entre club social de fumadors de cànnabis i club social de cànnabis. Els 
ajuntaments..., això jo crec que és molt lògic, perquè han regulat l’activitat de les asso-
ciacions en funció de fumar el cànnabis, de la seva contaminació atmosfèrica. Però, lla-
vors, quan han restringit l’activitat, han restringit l’activitat de tot allò que tingui a veure 
amb el cànnabis, quan en realitat estaven regulant el consum fumat de cànnabis, que 
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evidentment fa fum. Però hi han consums alternatius al fumat –com pot ser el vaporit-
zat– o activitats de clubs de consumidors de cànnabis que no realitzen actes de consum, 
i, llavors, han de tenir una altra regulació, perquè és una altra afectació mediambiental; 
per tant... I creiem que és important.

L’accés exclusiu per a socis? Bé, mentre s’hi realitzin actes de consum, i sobretot de 
consum fumat, doncs, té un sentit; quan no s’hi realitzi un altre tipus d’activitat, ente-
nem que poden ser obertes. És com..., per exemple, una associació cultural té actes que 
són exclusius per als seus socis, actes que no ho són. Jo aquí tampoc seria tan estricte.

I em sembla que ara sí que ja estan, les qüestions.

El vicepresident

Gràcies. ¿Algún grupo quiere alguna intervención de medio minuto, como en las an-
teriores ocasiones? (Pausa.) La señora Noemí de la Calle tiene la palabra.

Noemí de la Calle Sifré

Sobre el tema del número de socios, yo tenía entendido que el objeto de esta ley no 
era absorber a todos los consumidores actuales, claro, y entiendo que también, en todo 
caso, las normativas locales también se pueden cambiar, es decir... Bueno, es algo que a 
mí me gustaría que lo podamos debatir.

Y luego, respecto al tema competencial, bueno, una ley orgánica es, por ejemplo, 
el Código penal, porque afecta a los derechos fundamentales. Entonces, ¿verdad que el 
Estatuto debe respetarla y no puede decir: «Oye, que tenemos la libertad de matar»? 
Pues, claro... Usted ha dicho: «Nuestro trabajo no es ser el Tribunal Constitucional.» 
No, es que nuestro trabajo es legislar bien. Yo, como diputada, tengo que legislar bien, o 
al menos creo que esa es mi labor, ¿no? Perder el tiempo, pues...; para perder el tiempo, 
mi tiempo libre, pero el del trabajo por el que me pagan los ciudadanos, no. Entonces, 
claro, es como si tiramos ladrillos para construir un edificio, y ya vendrá otro que mire 
a ver si... Pues, no, vamos a poner las cosas bien, en su sitio, para luego no tener que re-
visar si se ha hecho bien o no.

Entonces, ¿queremos herramientas jurídicas que den seguridad a los clubs o quere-
mos un conflicto competencial? Nosotros lo tenemos claro: queremos una herramienta 
eficaz que dé seguridad a estas asociaciones, que sabemos, pues, la situación en la que 
están, que hay personas que están..., que hay algunos que se están aprovechando del 
tema, hay otros que tienen unos dramas personales encima...

En cualquier caso, nosotros queremos que el resultado final sea una herramienta...

El vicepresident

Por favor...

Noemí de la Calle Sifré

...jurídica –termino enseguida–, no un conflicto competencial, y seguiremos traba-
jando por una regulación integral de ámbito nacional –creemos que esa es la solución 
final– de la mano de los defensores de una regulación responsable.

Gracias.

El vicepresident

Gracias. Algún otro portavoz? (Pausa.) Señora Alba...

Oriol Casals Madrid

Estamos de acuerdo, ¿eh?

El vicepresident 

Un moment, un moment, senyor...; quan acabin tots. Senyora Vergés, té la paraula.

Alba Vergés i Bosch

M’agrada, Oriol, el que has dit, de: «Com volem les associacions? O com volen ser 
elles?» Sí, però és cert que estem... És a dir, algú ens deia: «Si us plau, no us prengueu 
aquest debat..., per solucionar un tema concret d’unes associacions concretes.» Per tant, 
nosaltres també estem obligats a fer-nos el debat de com volem l’abordatge de polítiques 
de drogues: com volem que la gent tingui accés al cànnabis, si ha de ser amb autocultiu 
a casa i com ho hem de despenalitzar, si ha de ser mitjançant associacions –que la ve-
ritat és que la feina és important– o si ens hem de plantejar algun dia algun altre tipus 
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d’accés, com molts compareixents han vingut a dir-nos, que el que cal és una regulació 
integral, etcètera.

Però em sembla molt bé, eh?, perquè realment em fa pensar en aquests prejudicis 
que tenim moltes vegades i una mica en aquest paternalisme, no?, de: «Ho volem fer 
tan bé...» El que deia ella: «Volem legislar bé», però legislar bé no és legislar segons el 
que hi ha, sinó que és legislar segons el que necessitem i la voluntat del país. Per tant, jo 
aquí sí que faig aquesta distinció, i el teu comentari també m’ho ha fet veure.

Bé, ja ho he dit abans, intentarem respondre a allò que es necessita, i legislar bé no 
vol dir complir les ordres del que hi ha i no poder-ho canviar; si no, no s’hauria canviat 
mai res a la vida. (Rialles.)

El vicepresident

Alguna darrera apreciació per la seva part, senyor Oriol? No? (Pausa.) Doncs, tan-
quem la comissió... Perdó; perdó, senyor... (Veus de fons.) Sí, sí. (Veus de fons.) Sí, aquest 
mig minutet, senyor Fachin.

Albano Dante Fachin Pozzi

No, no. Ho dic perquè aquests trenta segons... Només volia...

El vicepresident

No és per entrar en debat entre nosaltres.

Albano Dante Fachin Pozzi

No, no, no. Una reflexió sobre unes paraules que ha dit el compareixent. Home, 
torno a recordar la importància de no entrar en un debat competencial, però sí que és 
veritat que, tal com deia el compareixent..., dir: «Escolta’m, la nostra feina no és la 
del Tribunal Constitucional.» Quan la diputada deia: «Bé, nosaltres estem aquí...» La 
nostra feina no és fer de Tribunal Constitucional, entre altres coses perquè no tenim..., 
bé, com a mínim jo, no tinc els coneixements que té la gent que integra el Tribunal 
Constitucional. Però, hi insisteixo, era per remarcar que el tema competencial no ens 
hauria de desviar –i ho comparteixo amb el que...– de la situació i la realitat que volem 
abordar.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies a tothom.
I donem per tancada la sessió de la Comissió de Salut d’avui.
Moltes gràcies.

La sessió s’aixeca a tres quarts de dues del migdia i dotze minuts.
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