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Títol de la iniciativa :
PROPOSTA CREACIÓ PONÈNCIA D'ESTUDI PER A LA REGULACIÓ DELS CLUBS SOCIALS
DE CÀNNABIS (CSC) I DE L'ÚS TERAPÈUTIC DEL CÀNNABIS
Contingut de la iniciativa :
El moviment de clubs socials de cànnabis ha desenvolupat des del 2009 amb responsabilitat i
suport social les seves activitats a les nostres illes, basat en el model anomenat Club Social de
Cànnabis, que tracta d'evitar que les persones consumidores de cànnabis no estiguin
involucrades en activitats il·legals i assegurin el compliment de tota una sèrie de requisits pel que
fa a la salut pública i la seguretat. Els Clubs Social de Cànnabis (CSC) són associacions
legalment registrades i sense ànim de lucre formades per persones adultes consumidores de
cànnabis que s'organitzen per formalitzar la seva situació com a usuaris de cànnabis i disposar
d'un espai on puguin vetllar per a la defensa dels seus drets en tant que consumidors
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El model de Clubs Socials, tal i com defensa la Federació d'Associacions Cannàbiques (FAC), és
molt millor que no pas la creació de clubs privats, ja que el model de normalització que es planteja
es fonamenta en el consum responsable, i la producció i comerç de cànnabis no haurien d'estar
sotmeses a restriccions més grans de les que pateixen altres drogues avui dia legals i sotmeses a
un ús ben estès socialment, com l'alcohol, el tabac o la cafeïna. Emperò, som conscients de les
limitacions que imposen les convencions de NNUU sobre drogues i la necessitat d'avançar passa
a passa i sobre bases sòlides tant des del punt de vista tècnic com social sobre aquesta regulació.
El funcionament dels CSC s'ha de fonamentar en la transparència i la gestió democràtica i no
adreçar-se al lucre personal dels seus promotors. Els CSC pretenen l'auto-proveïment i la creació
d'un mercat de circuït tancat amb unes regles equiparables a les d'una cooperativa de consum. Es
tracta d'associacions de persones usuàries que volen garanties per als seus membres en els
productes que consumeixen, i que aspiren també a garantir els drets d'aquestes persones en un
marc legal repressiu i a promoure el debat i el canvi social cap a la normalització en l'ús del
cànnabis.
Actualment aquests clubs socials reben un gran nombre de consultes sobre l'ús terapèutic del
cànnabis, que es solen derivar als departaments terapèutics més avançats d'altres clubs d'arreu
de l'Estat, o es deriven directament a metges especialistes en teràpies amb cànnabis per a la
seva atenció especialitzada. Des dels clubs, moltes d'aquestes persones només poden ser
orientades pel que fa a la reducció de riscos associats a l'ús del cànnabis i dels diferents
productes derivats existents.
És necessari disposar dels recursos adients per atendre aquestes persones per a qui l'ús de
cànnabis pot resultar molt útil (com a complement o en substitució d'altres fàrmacs) per pal·liar el
seu dolor, o senzillament per millorar la seva qualitat de vida en patir alguna dolència crònica o
greu. Les teràpies amb cànnabis i l'estudi de l'aplicació de les mateixes són amplament
conegudes, documentades i desplegades amb èxit a altres països, i resulta incomprensible que
fins a la data no s'hagi tingut en compte aquesta realitat, ni s'hagi iniciat cap acció adreçada a la
divulgació i coneixement d'aquestes teràpies.
Haver pres en el seu moment les mesures oportunes per dotar de formació especialitzada els
facultatius i especialistes mèdics ens hagués preparat per resoldre de manera pràctica aquesta
qüestió. S'ha de facilitar formació específica i destinar el personal qualificat als departaments
d'atenció terapèutica amb cànnabis per atendre totes aquestes sol·licituds i demandes de pacients
que dia rere dia s'adrecen als clubs socials.
Per tot això, el grup MÉS per Mallorca, Més per Menorca, PSIB-PSOE i Podem Illes Balears
presenta la següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears acorda la creació d'una ponència d'estudi, al si de la Comissió de
Salut, amb l'objectiu de recollir les opinions i aportacions d'experts i autoritats en la matèria per tal
d'abordar amb rigor:
1) El reconeixement de l'ús terapèutic del cànnabis per part d'aquelles persones malaltes per a qui
aquesta substància pugui ser un bon complement o substitutiu en el tractament de diferents
símptomes, així com l'eventual formació i atenció en el sistema sanitari públic.
2) Promoure la regulació específica de l'activitat de les associacions cannàbiques i els clubs
socials de cànnabis i cultiu, des d'una perspectiva de salut pública i de reducció de riscos
associats a l'ús de cànnabis entre els seus associats, així com la creació d'un registre públic
específic per a aquestes associacions.
3) Proposar el desenvolupament de nous programes d’informació, prevenció i promoció de la
salut en drogodependències, especialment per a la població jove.
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