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(La Sra. Vicepresidenta de la comissió inicia la direcció del
debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyors i senyores diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, David Abril substitueix Antoni Reus.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, Sra. Presidenta, Conxa Obrador substitueix Xico Tarrés.

Compareixences del Sr. Óscar Parés i Franquero i del
Sr. Martín Barriuso i Alonso, acordades per la Comissió de
Salut, en sessió de dia 15 de març, en relació amb el pla de
treball de la Ponència d’estudi per a la regulació dels clubs
socials de cànnabis (CSIC) i l’ús terapèutic del cànnabis.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, passam al debat de l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
que consisteix en les compareixences del Sr. Òscar Parés i del
Sr. Martín Barriuso, acordades per la Comissió de Salut en
sessió de dia 15 de març en relació amb el pla de treball de la
ponència d’estudi per a la regulació dels clubs socials de
cànnabis i l’ús terapèutic del cànnabis.

Té la paraula el Sr. Òscar Parés, subdirector de la Fundació
ICEERS, per tal de fer l’exposició oral durant un temps màxim
de trenta minuts.

EL SR. PARÉS I FRANQUERO:

Moltes gràcies, presidenta. En primer lloc vull agrair la
invitació a ser aquí avui, primer al Parlament balear i després
també als companys que han proposat la nostra participació.

Per fer un parell de comentaris sobre la legitimitat del
perquè som aquí us volia comentar que més enllà de ser
sotsdirector de la Fundació ICEERS, que és una entitat que ens
dediquem a estudiar i promoure polítiques públiques basades
en l’evidència científica i els drets humans en el marc de les
polítiques de drogues, anteriorment a aquesta feina vaig
treballar durant set anys com a consultor per al departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya, la Subdirecció General de
Drogodependències, concretament, els primers anys la meva
feina era més dedicada a l’àmbit dels joves i la nit, l’oci
nocturn, la reducció de riscos, i els últims tres anys vaig tenir
l’oportunitat de fer de consultor en el procés de regulació dels
clubs cannàbics a Catalunya. Era una mica... feia de pont entre
la societat civil organitzada i l’administració pública.

A partir d’aquestes dues perspectives he preparat una
presentació avui que versa sobre quatre idees, m’agradaria fer
unes pinzellades sobre quatre idees i presentar unes conclusions
al final.

Abans de començar volia afegir que us he portat dues
mostres dels tipus d’estudis que venim fent a la nostra fundació.
Un és un informe escrit per l’Open Society Foundations en el
qual expliquem la història de les polítiques de drogues els
últims trenta anys a Catalunya; com sabeu a Catalunya, com a
altres comunitats autònomes, durant l’època de l’anomenada
epidèmia o crisi de l’heroïna, va haver-hi tota una resposta
institucional basada en la reducció de riscos, la reducció de
danys, que va permetre una aproximació més basada en la salut
que no en la punició davant aquest problema, i aquesta filosofia
de la reducció de danys és una mica també el que va legitimar
l’abordatge a la regulació dels clubs cannàbics; aquesta història
és la que està explicada en aquest informe. I l’altre document
és un estudi -està en anglès, disculpeu si no el podeu llegir-, és
una comparació dels models d’autoregulació dels clubs
cannàbics a Bèlgica, Uruguai i Espanya, explica una miqueta,
és una radiografia de com s’autoregula en cada un d’aquests
països el model del club.

Doncs bé...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Parés, disculpi que l’interrompi. Als senyors diputats i
diputades els sembla bé que repartim aquesta documentació?

EL SR. PARÉS I FRANQUERO:

Moltes gràcies, sí. Bé, doncs, la primera idea de la qual us
volia parlar té a veure justament amb les polítiques de drogues
basades en la prohibició, el que es coneix com a
prohibicionisme, i considero important dedicar-li un cert temps,
a aquest tema, perquè si ens obsessionem amb el cànnabis o
amb una o altra substància perdem de vista el marc de
comprensió on aquestes substàncies i la seva regulació es
mouen. Per tant primer vull fer una sèrie de reflexions al
voltant de què implica la prohibició en si.

La prohibició, més enllà d’uns convenis internacionals i
d’un seguit d’instruments per aplicar aquesta llei, la prohibició
és un discurs, és un discurs més dels que existeixen a l’entramat
sociocultural on ens movem, i en certa mesura seria un discurs
equiparable al racisme, al masclisme o a l’homofòbia. Els inicis
o les arrels de la prohibició els troben en el puritanisme d’inicis
del segle XIX als Estats Units; és, segons alguns estudiosos, un
localisme globalitzat, i el seu primer experiment fou la famosa
llei seca; la llei seca, que prohibia la venda d’alcohol als Estats
Units va durar tretze anys, com sabeu, del 1919 al 33, i un dels
resultats més palesos d’aquesta política va ser el sorgiment d’Al
Capone. Aleshores com és possible que aquest discurs que
comença en un lloc tan determinat, en un període històric tan
determinat, s’hagi acabat fent hegemònic? Doncs bé, més enllà
de tota arrel moral o racista que pogués tenir en els seus inicis
la prohibició el sistema de fiscalització és per sobre de tot un
reflex de la geopolítica de les relacions nord-sud al segle XX.
Els controls més estrictes es van imposar sobre substàncies
orgàniques: l’arbust de coca, el cascall d’opi i la planta del
cànnabis, que solen ser plantes o substàncies que formen part
de tradicions ancestrals dels països d’on provenen. Mentrestant
els productes culturals del nord, com són el tabac o l’alcohol,
van ser ignorats d’aquestes llistes de fiscalització i les
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substàncies sintètiques produïdes per la indústria farmacèutica
van quedar subjectes a la regulació en lloc de a la prohibició.

Com tot discurs la prohibició opera a nivell individual i
col·lectiu a través d’una sèrie d’imatges i conceptes que
permeten que aquest discurs se sostingui i es perpetuï. Com tot
discurs respon a uns interessos ocults que si es confessen farien
segurament aquest sistema insostenible, farien caure aquest
discurs. La prohibició es va globalitzar i es va tornar dominant
a través del discurs mèdic i jurídic, és a dir, a través de
convertir la població consumidora en malalts o en criminals.
Els mitjans de comunicació van difondre una imatge
distorsionada basada en l’alarma, la morbositat, que va ajudar
a reforçar aquests conceptes i imatges que us deia, i tot això el
que va comportar és que les persones consumidores quedessin
desplaçades als marges de la societat o a la marginalitat. El que
hem de reconèixer és que la prohibició no ha aconseguit els
seus objectius principals, no ha aconseguit aturar ni l’oferta ni
la demanda de drogues. El que sí ha aconseguit la prohibició és
distorsionar la nostra relació amb aquest conjunt de
substàncies, ha impedit una relació normalitzada i, el més
important, un coneixement objectiu sobre el fenomen
d’aquestes substàncies. 

Des del nostre punt de vista hem de superar la discussió
sobre el perill de tal o tal substància per elaborar un discurs
sobre el problema de les polítiques de drogues, no sobre les
drogues sinó de les polítiques de drogues. El quid de la qüestió
no són les substàncies, és com el poder reacciona o legisla
davant les substàncies; les polítiques de drogues haurien de ser
el centre de la discussió i no les drogues. La regulació de les
drogues hauria d’actualitzar-se per estar en línia amb formes
més comunament acceptades per gestionar riscos socials i de
salut que tenim en tants altres àmbits de la nostra vida. Per a
algunes persones la regulació del cànnabis pot semblar una
mesura radical; no obstant això l’evidència legal i històrica ens
demostra que de fet és la prohibició el que és una resposta
normativa radical. La prohibició no ha pogut aconseguir un
món sense drogues, que com recordareu era el lema de la
reunió de Nacions Unides de 1998, de la mateixa manera que
els models reguladors no podran produir un món sense riscos
o danys. 

Cada dia que passa la nostra societat té més clar que el
major risc associat al consum del cànnabis és el que es deriva
de la seva prohibició, i això és justament el que ha donat peu a
crear els clubs cannàbics. Els consumidors s’han allunyat del
discurs oficial obsessionat amb els riscos del cànnabis i han
començat a generar una resposta per protegir-se del risc que
realment patien, que eren els riscos derivats de la prohibició.

M’agradaria anomenar-vos un seguit d’elements o d’efectes
perniciosos que té la prohibició, inherents a la prohibició de les
drogues. La prohibició castiga i criminalitza les persones
consumidores; com sabeu a l’Estat espanyol al dia es posen
unes 1.000 multes a persones que consumeixen cànnabis als
espais públics, això són gairebé 3 multes cada hora, no, són 28
multes cada hora. La prohibició afavoreix la marginació dels
consumidors i l’estigmatització, el que fa més difícil que
aquestes persones es dirigeixin als recursos sanitaris. La
prohibició posa en contacte el consumidor amb el criminal;
promou la creació, producció i comercialització de drogues

més potents; dóna lloc al desconeixement sobre la puresa i la
composició d’un producte de consum. La prohibició promou la
delinqüència i la corrupció; alimenta la saturació i la
inoperància del sistema judicial i policial; dilapida recursos
públics; promou la deshonestedat i la mentida; deixa els menors
d’edat i els grups més vulnerables totalment desprotegits. La
prohibició promou la infrautilització del cànnabis i d’altres
drogues en contextos mèdics. La prohibició maximitza riscos
sanitaris i promulga una ciència esbiaixada i la desinformació.

Ara bé, com és que si la prohibició és tan desastrosa se
segueix mantenint amb el pas del temps?, també ha de tenir
segurament alguns beneficis que permetin que se segueixi
alimentant. Doncs bé, podríem anomenar una sèrie de beneficis
que ofereix, o oportunitats que ofereix la prohibició de les
drogues, com, per exemple, protegir la quota de mercat de les
privilegiades i promogudes drogues legals, l’alcohol, el tabac,
la cafeïna, el sucre i els productes farmacèutics; proporciona a
la policia una excel·lent legitimitat per recercar, detenir i
interrogar; assegura el finançament necessari per a policia,
forces armades i serveis de seguretat; ofereix excel·lents
oportunitats per tal d’obtenir significatius recursos addicionals
de l’Estat i a la policia a través de la confiscació de béns;
ofereix considerables oportunitats de desenvolupament i venda
de noves tecnologies en l’àmbit de detecció invasiva del
consum de drogues, els drogo-test que tots coneixeu; ofereixen
excel·lents oportunitats a l’Estat per tal d’orientar, supervisar,
controlar i sancionar els pobres i les minories ètniques;
proporciona als polítics un cap de turc i per tant, l’oportunitat
d’aconseguir vots mentre exerceix mà dura; proporciona als
mitjans de comunicació històries sensacionalistes, fotos
morboses dels aparents horrors associats a l’ús de les drogues
i això ven moltes notícies; permet reunir a països amb moltes
discrepàncies entre si, per tal de trobar un terreny comú on
lliurar una guerra contra un enemic mundial, les drogues, és un
enemic molt funcional; proporciona als bancs inversions
massives de rentat de diners; ofereix a investigadors i
acadèmics un flux constant i fiable de finançament per a la
recerca de l’evidència negativa que pugui mantenir la
prohibició i descobrir proves que donin suport als pànics
morals, com per exemple la teoria de l’escalada, que la
marihuana causa danys cerebrals, o que l’addicció a la
marihuana sigui comparable a altres psicoactius; per últim,
permet als governs desviar l’atenció sobre factors estructurals
que motiven l’addicció a les drogues, la desigualtat, l’estigma,
l’exclusió, la pobresa i la falta d’oportunitats, focalitzant el
suposat poder devastador de les drogues.

Bé, fins aquí els beneficis de la guerra contra les drogues.
És curiós com en el món anglosaxó ja hi ha tota una tradició
d’estudiar el fet de les polítiques de drogues i en canvi en el
món llatí començam a entrar en aquest àmbit, però, en general,
a la literatura anglesa hi ha molta producció, i què ens diuen
aquests estudis? Ens diuen que a dia d’avui ja sabem que les
mesures repressives no afecten les prevalences de consum.
Estudis mostren que a les democràcies occidentals, unes
mesures repressives molt dures o més liberals, no tenen gaire
efecte en els nivells de consum de tal o qual substància en la
població, el cas paradigmàtic és Holanda on l’accés està
liberalitzat per a adults i les prevalences de consum són menors
que en països on no està liberalitzat el consum. En canvi, sí que
tenim una evidència que l’educació i la regulació han
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aconseguit incidir en les prevalences de consum com per
exemple el tabac.

Així doncs pel que fa a la prohibició o la legalització, el
debat hauria de ser en relació al balanç de beneficis i riscos tant
en termes socials i econòmics, com de salut pública i privada,
perquè el consum en si no és una cosa positiva ni negativa,
llavors no se’n deriva necessàriament un benefici social o de la
salut pública, de l’augment o la disminució del consum; és més,
un augment del consum en una situació de regulació pot ser
social, econòmica i sanitàriament més desitjable que l’actual
situació d’hipotètic menor consum.

Bé, ara passaré al segon punt, us volia fer també unes
pinzellades sobre el panorama internacional en relació a les
polítiques de cànnabis, aniré molt ràpid i si voleu més
informació, us podem fer arribar estudis que són molt més
detallats. Però el cànnabis es començà a mencionar en els
tractats internacionals sobre drogues el 1912. Ara bé, no fou
fins el 1961, moment en què Estats Units controlava la
geopolítica mundial, quan el cànnabis va passar a formar part
de la llista de drogues fiscalitzades, particularment perillosos
i amb cap valor terapèutic, a la mateixa llista que l’heroïna, per
exemple. És significatiu que aquest aval, aquesta inclusió a les
llistes, es va fer sense el criteri científic de l’OMS.
Habitualment perquè una substància entri a les llistes de
fiscalització, primer ha de passar una avaluació per part d’un
comitè independent d’experts de l’OMS, en el qual fan una
revisió de la literatura i diuen els riscos que hi ha en aquesta
substància o no, això és el que legitima que entrin a una llista
o no. Doncs bé, en cap moment el cànnabis va passar aquest
estudi per ser inclòs a les llistes de fiscalització i, finalment,
després de 50 anys de prohibició del cànnabis, s’ha anunciat
que el 2018 el comitè d’experts de l’OMS farà aquesta revisió
crítica de la ciència sobre el cànnabis i és probable que això
obri la porta a una reclassificació del cànnabis en les llistes de
fiscalització.

En el cas d’Espanya, la prohibició del cànnabis es va
ratificar de la mà de Francisco Franco amb una llei de 1967.
Suposo que sabeu que aquesta llei encara segueix vigent, una
llei preconstitucional en relació al cànnabis i altres estupefaents
sotmesos a control. I aquesta llei diu: “no es permetran altres
usos dels estupefaents que els industrials, terapèutics, científics
i docents, d’acord amb la present llei”. És a dir, si bé tant la
legislació internacional com la nacional sobre el paper,
segueixen considerant els usos terapèutics com a lícits, en la
majoria d’estats en no existir cultius autoritzats de cànnabis, el
cànnabis terapèutic segueix sent una pràctica il·lícita. És a dir,
durant dècades innumerables estats han incomplert les lleis
internacionals i en el cas d’Espanya també les nacionals. És a
dir, no s’hauria de canviar cap llei per regular el cànnabis
medicinal, simplement s’hauria de començar a donar llicències
des de l’Agència Espanyola del Medicament a dia d’avui.

Bé, a Estats Units hi ha 25 estats on s’ha legalitzat l’ús
mèdic del cànnabis, el primer va ser Califòrnia l’any 1996. A
dia d’avui hi ha més d’un milió i mig de pacients inscrits en
aquests programes a Estats Units. També a països de dins i fora
de la Unió Europea, com els Països Baixos hi ha un programa
de cànnabis medicinal, hi ha 4.500 pacients inscrits, o països
com Finlàndia, Xile, Colòmbia, Argentina, Macedònia,

Croàcia, Uruguai, Itàlia, Alemanya, Canadà on hi ha 45.000
pacients, Puerto Rico, Austràlia, o Israel on hi ha 25.000
pacients, ja tenen programes regulats d’accés al cànnabis
medicinal. A Jamaica, Suïssa, Polònia, Nova Zelanda, hi ha
debats oberts en aquest moment sobre la regulació del cànnabis
medicinal.

D’altra banda, pel que fa a l’ús adult o recreatiu, Holanda
té coffee shops des de 1976. Uruguai va regular-ho el 2013 i a
dia d’avui ja està disponible la venda per a adults de cànnabis
en les farmàcies. A set estats d’Estats Units ja està aprovat
l’accés adult al cànnabis; 14 estats més d’Estats Units poden
regular-ho aquest 17, es veu que allà funciona a través
d’iniciatives legislatives. Canadà ja ha fet els primers passos i
vol posar en marxa la legalització el juliol del 2018, aquest serà
un moment important perquè Canadà és el primer país del G7
que farà una legalització completa del mercat de cànnabis.

De fet això del cànnabis ja comença a estar més que madur
com veieu a nivell internacional, fins el punt que el 2014 la
JIFE, la Junta Internacional de Fiscalització d’Estupefaents,
que és un òrgan quasi judicial que depèn de Nacions Unides i
que s’encarrega de la vigilància dels tractats internacionals
sobre drogues, el 2014 la mateixa JIFE ja va publicar un seguit
de criteris on orienta els governs sobre com establir programes
d’accés al cànnabis medicinal; el principal criteri que recomana
la JIFE als països és que s’estableixi un organisme nacional del
cànnabis encarregat de fiscalitzar i supervisar el cultiu de la
planta i expedir llicències per a aquesta finalitat, que és el
principal requisit que demanen. Bé, cap d’aquests països que us
he esmentat anteriorment no ha estat sancionat per cap
d’aquestes propostes de regulació, és a dir, hi ha flexibilitat
dins del panorama internacional per posar en marxa
experiments i polítiques que disideixen del paradigma
prohibicionista. 

El tercer punt que us volia comentar és l’experiència dels
clubs de cànnabis a Catalunya. Com us he dit abans, vaig tenir
l’oportunitat de tenir un punt de vista privilegiat sobre aquesta
qüestió. A l’informe que us faran arribar hi ha l’explicació de
la gènesis de tot aquest moviment molt més detallada. Jo vull
fer una explicació més aviat sintètica, però posant l’accent en
alguns elements que crec que us poden interessar i a partir dels
quals després potser podem obrir un diàleg.

Bé, el punt de tall jo el poso el 2007, segurament Marín
Barriuso us parlarà dels antecedents, però, com que no tenia
molt de temps, començaré el 2007, quan al barri de Sants es va
posar en marxa el primer club social de cànnabis, anomenat La
Maca, que funcionava de manera orgànica -de manera orgànica
vol dir que les tres fases del cultiu, transport i distribució
funcionaven d’una manera ordenada, això va ser el 2007. El
primer club cànnabic a Barcelona. En només dos anys a
Catalunya ja teníem 14 clubs i començam a veure petites
diferències en el seu funcionament, petits criteris. La primera
fornada d’associacions fou impulsada per activistes i
cultivadors que estaven arrelats a l’àrea metropolitana de
Barcelona i es basaven per establir aquest model de club en la
fórmula o el model proposat per la Federació d’Associacions
Cannàbiques estatal, la FAC, de la qual el mateix Martín
Barriuso i en David n’han format part durant molts d’anys.
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Bé, del 2009 al 2012 vam passar de 14 clubs a 200 clubs
operatius, d’acord?, només en tres anys es va multiplicar un
300%.

Si ens fixem estam parlant dels anys de la crisi econòmica,
i moltes persones que estaven a l’atur, moltes d’elles del sector
de la construcció i també persones que es movien o que tenien
afinitat amb el mercat il·lícit, van obrir clubs cannàbics. Això
va fer que l’esperit del fenomen dels clubs mutés; de sobte una
majoria d’associacions ja no tenien vincles entre si, cada una
anava una miqueta..., les afinitats es van començar a escindir.
Va ser també en aquell moment quan es va constituir la segona
federació d’associacions cannàbiques de Catalunya, a
Catalunya en tenim dues. Cal dir que entre aquestes dues
federacions mai no han aconseguit aglutinar més d’un 15, 20%
del total de clubs cannàbics que hi ha a Catalunya. Volia
esmentar que aquesta segona fornada de clubs va sorgir més
dels despatxos d’advocats que no pas d’escissions o de vasos
comunicants de dins el propi moviment cannàbic. 

Aquesta realitat dinàmica i canviant va ser la condició de
possibilitat del cas Rasquera. No sé si coneixeu el cas
Rasquera, també està explicat a l’informe, però per a mi és un
element que va ajudar a moure el debat molt. Rasquera és una
població a dues hores de Barcelona, una població rural molt
deprimida, tots els joves han marxat, només queda gent gran,
i l’alcalde va proposar crear una empresa pública per gestionar
el cultiu d’un club de cànnabis que tenia 5.000 socis en aquell
moment a Barcelona fent un contracte per mitjà del qual
l’ajuntament ingressava 1,2 milions d’euros, podia pagar el
deute públic que tenia i generar feina. L’alcalde va sotmetre
aquest pla anticrisi a un referèndum popular -abans que a
Catalunya ens comencéssim a obsessionar amb els referèndums
aquest va ser el primer referèndum que es va posar sobre la
taula-, que no va ser validat pel Parlament, va ser deixat de
costat, és a dir, no es pot decidir tot, sembla, però tot i que era
una població de gent molt gran que res tenen a veure amb la
marihuana aquell alcalde va guanyar la votació per un 57%
contra un 43%; és a dir, el pla va guanyar, ell havia dit que si
no treia un 75% de vots deixaria el seu càrrec i ho va fer, però
la Fiscalia va denunciar davant un jutge el contracte, el jutge va
suspendre cautelarment la plantació, i fa pocs mesos aquesta
suspensió cautelar ha quedat lliure, diguéssim.

El cas Rasquera va situar la qüestió dels clubs cannàbics a
la primera plana mediàtica, i va contribuir definitivament a
presentar Barcelona com l’epicentre cannàbic a nivell
internacional. Això va suposar la tercera onada d’incorporació
de nous actors que impulsaven clubs cannàbics; molts d’ells
eren persones que als seus països, que venien de fora, ja tenien
una relació amb el món cannàbic; alguns, motivats pels diners;
altres, motivats per l’amor a la planta, la llibertat i l’entorn de
Barcelona. Mentre les institucions públiques començaven a
reaccionar, el nombre de clubs no deixava de créixer. La
primavera de 2014 a Barcelona es reflectia a l’informe 5/2010
del director de serveis jurídics que hi havia 200 clubs cannàbics
oberts; en realitat n’hi havia fins a 300. En total en aquell
moment Catalunya ja comptava amb fins a 400 clubs cannàbics.
Al Sr. Trias, l’anterior alcalde, li generava un fort neguit
l’efecte del cànnabis en la marca Barcelona; l’ajuntament va
suspendre per un any la concessió de llicències i l’agost de
2014 s’ordenà l’operació Sativa, on la guàrdia urbana va

inspeccionar 150 clubs i en va tancar 40; la majoria era els que
tenien més males pràctiques, els que complien menys els codis
de bones pràctiques, i els que estaven més oberts al turisme i a
cremar cartutxos i guanyar diners en poc temps.

Alhora, aquesta manca de regulació específica de l’activitat
dels clubs va començar a generar fortes tensions dins el mateix
moviment cannàbic, i això va ser un terreny abonat per a la
inserció de grups criminals organitzats. La Generalitat no es
pronunciava durant més d’un any, ja que Raquera havia estat el
2012 i estam parlant del 2014, i el que succeïa en aquell
moment eren diferències entre la Conselleria d’Interior i la de
Salut; jo estava treballant a la Conselleria de Salut en aquell
moment. Aquesta indefinició començava a resultar asfixiant per
als ajuntaments, els ajuntaments tenien molta proximitat amb
els clubs i no sabien a què atendre’s perquè la Generalitat havia
anunciat una regulació però no arribava. A dia d’avui a
Catalunya hi ha 30 ajuntaments que han fet normatives
municipals pròpies.

El 2015 finalment el Parlament de Catalunya va aprovar una
resolució parlamentària impulsada pel departament de Salut; és
un text que no parla ni del cultiu ni del transport, per tant
només versa sobre l’espai del club en si on es fa la distribució,
és a dir, que d’alguna manera es va imposar el criteri de la
Conselleria d’Interior, i el resultat és una proposta que
s’encamina cap a una solució de compromís semblant al model
dels coffee shops d’Holanda, que si no el coneixeu després en
podem parlar. 

Bé, el dia després que sortís aquesta resolució del Parlament
de Catalunya l’advocat de l’Estat, a ordres del Govern, va
recórrer aquesta resolució al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, va quedar suspesa immediatament, i justament el
mes de febrer passat el Tribunal Superior va dir que anul·lava
la resolució del Parlament, però no pels motius que havia
reclamat l’Advocacia de l’Estat, que l’Advocacia deia que
s’estaven envaint competències estatals, sinó perquè el Tribunal
Superior de Justícia pensava que la Generalitat no havia
utilitzat un procediment corresponent per elaborar aquesta
regulació, és a dir, d’alguna manera tornava a donar la raó a
Salut, que volia fer una llei i volia donar un paraigua més
ample.

Tornant a Barcelona, una setmana abans de l’inici de les
municipals de 2015 l’alcalde Trias va anunciar un pla
mitjançant el qual es tancava el 80% d’associacions
cannàbiques de Barcelona. Com sabem Convergència va perdre
les eleccions municipals per 17.500 vots davant de Barcelona
en Comú. No és escabellat pensar que l’equip de Trias no va
calibrar que en aquell moment ja hi havia entre 60 i 100.000
persones associades a clubs cannàbics i que la mà dura contra
els clubs cannàbics, més que sumar vots, és possible que en
restés. També s’ha de dir que Ada Colau un any després va
aprovar gairebé el mateix text que havia promulgat Trias, el
que passa és que no tenia efectes retroactius; això va fer que
tots els clubs cannàbics de la ciutat poguessin seguir oberts, i
també va fer que l’Ajuntament de Barcelona s’estalviés uns 17
milions d’euros en indemnitzacions a tots aquells clubs que
s’haguessin de tancar si s’hagués aprovat aquesta normativa.
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Bé, em queden cinc minuts i ja estic abordant l’últim punt,
que és pròpiament sobre la regulació dels clubs cannàbics. Us
vull transmetre alguns elements que hem après després
d’estudiar aquest model i l’hem contraposat contra altres
models existents. Les associacions cannàbiques comporten una
sèrie de valors que podem considerar beneficiosos, sobretot si
es comparen amb l’alternativa del mercat negre; les
associacions fomenten els valors de la participació ciutadana;
creen espais de trobada i socialització, és a dir, de creació de
cultura; incideixen en la formació entre iguals, el pear to pear,
això està demostrat que contribueix a una reducció de riscos. Si
se’ls donen eines i se’ls forma, al personal i a la gent implicada,
els clubs cannàbics poden actuar per detectar consums
problemàtics i fer derivacions a serveis de tractament, aquesta
és la filosofia que hi havia al darrere de la regulació impulsada
des del departament de Salut. Al no tenir afany de lucre els
clubs no poden fer publicitat ni promoció de la substàncies, és
a dir, això desactivaria el suposat pànic que pot tenir el fet de
legalitzar i que les empreses comencin a voler vendre com més
millor i per tant incentivar el consum. 

Les associacions donen assistència legal als seus associats;
també assistència mèdica a aquells que ho necessiten. Treballen
en xarxa amb altres institucions; per tant per a l’administració
haurien de ser uns espais privilegiats per estudiar i implementar
programes de prevenció. És un secret a veus que molts metges
del sistema públic recomanen als pacients dirigir-se a una
associació per buscar l’efecte terapèutic del cànnabis. Les
associacions així permeten un accés a un medicament que per
a moltes persones és de primera necessitat, persones amb
problemes de salut. Les associacions cannàbiques ofereixen un
espai privat en el qual es fa la distribució i el consum de
cànnabis, reduint així la compravenda en espais públics, la qual
cosa hauria de comportar menys dedicació i despesa policial en
la persecució d’aquestes conductes a l’espai públic. Les
associacions ofereixen un millor accés i un coneixement a la
realitat del consum del cànnabis, que permet dissenyar
intervencions més eficaces des de l’òptica de la salut pública. 

Les associacions aconsegueixen la separació dels mercats
de drogues; això és força important, perquè de fet és l’element
que va fer que a Holanda el 1976 es legitimessin els clubs
cannàbics, els coffee shops; és a dir, Holanda va defensar els
coffee shops perquè al consumidor on anava el comprar el
cànnabis no li oferien substàncies més perilloses, i això ho fan
de fet els clubs cannàbics. Els socis han de ser prèviament
consumidors de cànnabis -això assegura un circuit tancat- i han
de ser residents -això frena l’anomenat turisme cannàbic. No es
permet l’accés a menors d’edat; tot i que no es tracta
directament amb ells sí que se’ls dóna un límit a la seva
potencial expectativa de consum en un futur, una cosa semblant
al que passa amb el carnet de conduir. Per últim, les
associacions han emergit en un context de gran crisi, sobretot
juvenil. Les associacions generen ocupació, augmenten la
recaptació d’impostos i cotitzacions, i bé poden reduir la
despesa pública.

Per tot l’exposat poden conjecturar que les associacions
cannàbiques reforcen el teixit social, la protecció de la salut i
l’economia legal; mentre, l’opció del mercat negre va justament
en la direcció oposada.

Ara bé, hem d’entendre que els clubs no poden ser la
resposta definitiva davant del desordre que ha creat cinquanta
anys de prohibició. Els clubs són un model que ens permet
estudiar i entendre millor com anar recuperant aquest terreny
perdut. Tot i les moltes virtuts que podem trobar en els clubs,
els clubs no resolen diversos elements nuclears en aquest debat.
Un és l’autocultiu; l’autocultiu segurament és la mare de tots
els problemes que arrossegam amb relació a la vulnerabilitat
jurídica en relació als clubs de cànnabis, és a dir, si sabéssim
quantes plantes pot tenir una persona a casa seva gran part
d’aquests problemes no es tendrien. Els clubs, per si sols,
tampoc no poden acabar en un mercat negre, hauria de ser una
prioritat, i, de fet, el Govern de Canadà legitima la seva
regulació per protegir els menors d’edat i per acabar amb el
mercat negre, Uruguai va legitimar la seva regulació per acabar
amb el narcotràfic. És a dir, els clubs cannàbics són una
alternativa, però és molt difícil que acabin amb el mercat negre
perquè tenim molts elements, però normalment els preus en el
mercat negre són més econòmics que en el mercat, que no els
clubs cannàbics i no qualsevol persona accedirà a un club
cannàbic, a un club cannàbic hi ha una sèrie de requisits de
barreres, el club cannàbic al mercat il·legal és totalment lliberal
i no té cap barrera, no té cap problema a vendre a un menor o
vendre a la porta d’una escola. 

Els clubs tampoc no són els espais idonis per tractar els
consumidors terapèutics. Ara bé, mentre no hi hagi un espai
dedicat a ells amb més garanties els clubs són el millor que pot
haver-hi per als consumidors terapèutics.

A nivell de conclusions, i ja acabo en un minut, cal
legalitzar el cànnabis i regular-ho amb seny en lloc
d’estrictament, d’una manera que eviti l’opressió inherent a la
prohibició i d’una manera que eviti l’explotació comercial, que
hem vist amb el tabac i l’alcohol. El consum personal de
drogues no és un problema en si mateix, i si arriba a ser un
problema és de caire social i sanitari, mai un assumpte policial. 

A nivell de convenis internacionals, com hem vist, estam
entrant en una etapa de flexibilitat en la seva interpretació. El
cànnabis s’ha convertit en l’elefant dins l’habitació a Nacions
Unides, és possible que en els propers anys hi hagi canvis, hi
hagi una flexibilització. Els clubs cannàbics eviten que les
persones consumidores estiguin involucrades en activitats
il·legals i asseguren que es compleixin certs requisits amb
relació a la salut pública i la seguretat.

Hem d’entendre que els clubs cannàbics són un model
generat des de la societat cap a la política. Tots els altres
models dels que hem parlat són models dissenyats des de la
política cap a la societat. Gran part dels problemes que
arrosseguen els clubs cannàbics vénen justament per la
naturalesa d’aquesta política. Gran part dels abusos que s’han
donat amb el model dels clubs vénen també per aquesta falta
d’una norma clara. 

A dia d’avui a Espanya ocorre, té lloc un experiment
sociopolític i sanitari a gran escala, pot ser nosaltres des d’aquí
no en som conscients, però des de fora el món ens mira. Hi ha
polítics, hi ha mitjans de comunicació, hi ha empreses molt
pendents del que passa aquí amb els clubs cannàbics. El debat
sobre els clubs s’ha fet preeminent sobre altres debats, com
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dèiem, sobre l’autocultiu, sobre els col·lectius vulnerables, és
a dir, els menors d’edat, els col·lectius que tenen problemes de
salut mental, ha passat per sobre dels drets del consumidor, del
debat sobre el cànnabis terapèutic o del tema del cànnabis a la
(...).

Dos riscos que tenim en regular els clubs cannàbics: un és
una regulació que ens equipari al que passa a Holanda, a
Holanda hi ha coffee shops, però continuen en mans dels grups
organitzats criminals, si només regulem els clubs cannàbics i no
regulam el transport i el cultiu seguirem fent el mateix. Si
només regulam els clubs cannàbics tenim un risc que és
condemnar a l’aïllament els consumidors de cànnabis; és a dir,
si l’únic espai on un consumidor se sent segur és un club
cannàbic, és un lloc tancat, contribuïm a reforçar certes
identitats, a reforçar certes modes, no fomentam una societat
inclusiva, transversal, oberta, fem un gueto. 

El major risc relacionat amb el consum de cànnabis és el
risc legal. Per al poder el problema no és el consum, és la seva
visibilitat. Aquí teniu un repte molt important, ha arribat el
moment de sortir de la caverna, les polítiques públiques de
drogues han de tenir en compte tant els efectes perjudicials com
els efectes beneficiosos i el consum responsable. 

És segur que el dia després que aquí, el Parlament balear,
anunciï la seva llei o proposta per regular els clubs cannàbics,
el Govern de Madrid l’envia al Tribunal Constitucional i que
quedi automàticament desactivada. Davant d’aquest fet teniu
dues opcions: una és fer una proposta de mínims intentant
esquivar el Tribunal Constitucional, a dia d’avui només les
ordenances municipals han aconseguit esquivar el Tribunal
Constitucional, ni la ILP a Navarra per regular els clubs
cannàbics ni la Llei d’addiccions al País Basc han aconseguit
passar la barrera del Tribunal Constitucional, ni el text del
Parlament de Catalunya. I l’altra opció que teniu, des del nostre
punt de vista, és fer un text valent, un text que reculli el tema
del cultiu i del transport, que no només representi més
obligacions per als clubs cannàbics sinó que també els doni
certa seguretat jurídica.

Per tant, un reconeixement de la seva labor i, com he dit
abans, més seguretat jurídica. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Parés. Per tal de formular preguntes o
observacions tot seguit procedeix la intervenció dels grups
parlamentari.

Inform al Sr. Parés que pot contestar globalment totes les
preguntes o observacions formulades o bé contestar
individualment després de la intervenció de cada portaveu.

EL SR. PARÉS I FRANQUERO:

Globalment igual és més fàcil. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Vicent Serra, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, donar la
benvinguda al Sr. Òscar Parés. Crec que enriqueix aquesta
comissió aquesta visió del problema que tenim plantejat en
aquesta ponència, comissió, i vull agrair-li realment l’exposició
que ha fet. 

De totes maneres, passaré a ser molt concret en una sèrie de
preguntes perquè som molts i el temps és curt per a tots. 

Al llarg de la seva intervenció m’ha semblat entendre que
hi havia metges que enviaven els seus pacients als clubs de
cànnabis i vostè ha dit textualment: “perquè així permeten
l’accés a un medicament”. Voldria que m’explicàs si amb
aquest concepte engloba realment l’ús terapèutic de cànnabis
i pensa que això és equivalent o si el seu parer és que això és
equivalent a l’ús terapèutic real.

Llavors, quant a regulació dels clubs, idò, és evident que tot
queda emmarcat dins la jurisprudència del Tribunal Suprem i
la normativa d’associacions sense ànim de lucre, a partir d’aquí
ja tenim la Llei de protecció i seguretat ciutadana que dóna
marc a tot això. En base a això és on hem d’anar regulant. Però
sí que m’agradaria que a la vista d’una possible regulació futura
d’aquests clubs, idò, quins criteris de mínims marcaria vostè
per assegurar realment el consum.

M’agradaria saber. quin parer té vostè respecte de l’edat
que considera que es podria fer perquè una persona entràs a ser
usuària dels clubs? Quants socis considera que podrien ser
realment els usuaris d’un determinat club? Si considera
necessari que hi hagués un equip de suport mèdic dins el club
social per assessorament o per a detecció de consum
problemàtic.

I aquest ús de... és a dir, quina diferencia hi hauria, segons
vostè, entre l’ús recreatiu, l’ús terapèutic i el consum de
cànnabis medicinal, és a dir, o bé considera que el consum de
cànnabis medicinal és equivalent a ús terapèutic? I en aquest
cas, crec que ho he dit abans, quines condicions mínimes
donaria vostè perquè aquest consum d’aquest cànnabis que
sigui medicinal pogués ser regulat?

Per acabar, m’agradaria conèixer el seu parer sobre per què
Holanda restringeix actualment la normativa de clubs, de coffee
shops i quina és la normativa que ara mateix regula els clubs
d’Holanda.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Vicenç Thomàs, per un temps
màxim de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bones tardes. Vull agrair i donar la benvinguda al Sr. Parés
per ser aquí amb nosaltres. Un poc per situar-nos, la pregunta
a veure si vostè està d’acord amb un marc que jo ara faré. El
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consum avui dia a Espanya no és delicte, però no existeix la
tinença legal destinada a un consum, la tinença és il·lícita
sempre, encara que la puguis prendre, la tenguis en el domicili
o estigui enmig del carrer, perquè no existeix en el nostre
ordenament jurídic, jo crec entendre, una tinença lícita. Sí ens
trobam que podem comprar i vendre llavors, però no és legal
que nosaltres les posem damunt la terra, no?, vull dir, una altra
cosa és que tu puguis cultivar o consumir dins un àmbit
absolutament privat, però ens trobaríem que el transport d’un
punt de cultiu a un consum, això ja seria il·legal. I al mateix
temps és il·legal promoure o facilitar un consum que ens
trobam que és il·lícit, no? I per una altra banda, no sabem com
es defineix el consum lícit en aquest país. Ho dic perquè som
en el Parlament de les Illes Balears, tenim una petició..., per
això existeix aquesta ponència, entre altres coses per valorar un
ús terapèutic, i per valorar si té sentit, i de quina manera,
regular els clubs, o les associacions de cànnabis.

Per tant, que una de les coses seria a través d’una normativa
o no, sortir d’aquest escenari que he intentat dibuixar que ens
dibuixa una situació de buit legal en moltes coses i
d’inseguretat jurídica a totes totes. Ara bé, com que jo tenc poc
temps i un poc és aprofitar que vostè ha vengut i que ens
clarifiqui determinades coses, jo ara puntualitzaré un parell de
coses.

Una mica m’interessaria que..., vostè ha parlat en dos plans
diferents, de legalitzar el consum de cànnabis i una altra qüestió
és tal vegada regular aquests clubs o associacions de cànnabis,
no és exactament el mateix i per tant, seria una mica..., ens ha
donat qualque argument, però no ho sé, insistir una mica per
quines raons s’han de regular els clubs, que és un objectiu
d’aquesta ponència. I de quina manera ho regularia, perquè
revisant el tema, vostè ho ha comentat, tenim una llei
autonòmica, la de Navarra, que al cap i a la fi no augmenta la
seguretat jurídica, diu més com s’han de constituir aquests
clubs, però el marc legal no dóna més seguretat jurídica. I per
altra banda, fa un parell de mesos ha entrat en el Congrés dels
Diputats una iniciativa legislativa popular, que també parla de
clubs de cànnabis, o associacions de cànnabis. És curiós que
entre Navarra i aquesta ILP hi ha una petita, o gran diferència,
cada un la valora com pot, en el sentit que la ILP en el Congrés
introdueix per primera vegada el tema d’ús terapèutic o
medicinal.

I així pas a un altre tema. Vostè ho ha comentat de passada,
jo som metge de professió, han vengut aquí altres ponents que
han vengut a dir quina evidència científica hi ha d’un ús
terapèutic, i vostè sap que les indicacions d’evidència científica
són molt concretes i poques, i vostè ha dit una frase, que no em
queda molt clara: quin és el rol que podrien jugar aquests clubs
o associacions respecte un ús terapèutic. Ús terapèutic des del
món de la ciència és una cosa molt concreta. El diputat Serra li
ha volgut dir a veure si ens podria clarificar, segons vostè,
quina diferència hi ha entre un cànnabis medicinal i un ús
terapèutic, perquè, pel que jo sé, el cànnabis medicinal tampoc
no és un consum lliure, sinó que a molts de països hi ha
prescripció mèdica.

Per tant, aquí mateix va venir un metge de Madrid que
treballa en clubs de cànnabis i va manifestar que ell no veia el
club de cànnabis on es fes consum terapèutic, ho va dir aquí el

doctor Caudevilla. Ho dic un poc per clarificar aquests
aspectes. S’ha de regular? S’ha de regular l’ús de la marihuana?
S’han de regular els clubs i les associacions de cànnabis perquè
són dos plans una mica diferents?

I respecte d’això, el rol que podrien jugar o no amb un
cànnabis medicinal terapèutic aquests clubs. I ja li dic, tenim la
instrucció de la Fiscalia General de l’Estat, tenim més marc
legal i un poc, clar nosaltres som a un parlament autonòmic,
vull dir que si hem d’intentar fer consells o instrumentar
qualque normativa, també per això els convidam, perquè ens
donin una mica de llum. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Thomàs. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Carlos Saura, per un
temps màxim de cinc minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. Parés
per la seva exposició, crec que ha estat molt interessant aquest
recorregut i com entén vostè que el prohibicionisme és un
discurs, a més jo crec que és un discurs molt miop, o de
vegades interessat. Hi ha un documental que es diu 13-th sobre
l’esmena de la Constitució dels Estats Units, que parla del que
ha suposat la war on drugs, la guerra contra les drogues en
aquest país i les xifres són realment esgarrifants. Ha suposat
que la població carcerària als Estats Units augmenti un 945%
entre 1999 i 2014, i això amb tot una sèrie d’interessos
econòmics. Així que aquesta prohibició de vegades ha provocat
precisament que augmenti aquest problema, no afrontar-lo de
manera intel·ligent amb aquesta reducció de riscos i de danys,
sinó tot el contrari, intentant agreujar el problema segurament
de forma interessada.

I aquí on som, al nostre país, com vostè bé ha dit, tenim
1.000 multes al dia, trob que és una quantitat de multes també
esgarrifant i tota aquesta política crida l’atenció que vingui
precisament del règim feixista que va tenir lloc al nostre país,
aquesta prohibició de totes aquestes substàncies.

Feta aquesta reflexió, sí que trobam que els clubs cannàbics
fan una tasca fonamental, ara mateix en una situació
d’inseguretat jurídica i entenc que vostè el que proposaria és
que aquesta inseguretat jurídica s’acabés. El que passa és que
hi ha una lleugera contradicció entre un text valent, però que
pugui suposar una regulació adequada i una proposta de
mínims que no aconsegueixi tota la seguretat jurídica que ens
agradaria aconseguir. Per tant, li preguntaria si hem de fer una
legislació a nivell estatal, una legislació marc en la qual les
diferents comunitats autònomes i diferents territoris puguin
expressar la seva peculiaritat, hi ha iniciatives en el Congrés
dels Diputats, com bé ha dit el portaveu del Partit Socialista. El
que passa és que clar, si nosaltres ho fem més ràpid, correm
aquest risc de què el Tribunal Constitucional ens tombi la
iniciativa.

Per tant, aquesta seria la meva pregunta reflexió. Moltes
gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Saura. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. David Abril, per un
temps màxim de cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, en primer lloc agrair al Sr. Parés la seva compareixença,
i tenc dues preguntes molt concretes. Una sobre..., ha parlat
vostè abordant el cas de Barcelona i els canvis de govern i
demés, els problemes o els canvis que hi havia hagut en relació
a les activitats. Per tant, entenc que la manera de regular
aquesta qüestió, sobretot el funcionament dels clubs cannàbics,
en el cas de Barcelona, és a través de normativa municipal. Si
ens podria explicar una mica per damunt com funciona aquesta
normativa municipal, que m’imagín que està lligada a la
regulació de l’activitat dels clubs i per tant, a l’obtenció de
llicències sobre aquesta qüestió. Ho dic perquè també a
l’eventual situació que des d’aquesta ponència constatéssim que
per exemple a nivell autonòmic no tenim competència per fer
normativa, sí que també fins i tot podríem fer per ventura
recomanacions o recopilació d’iniciatives que sí que es
poguessin traslladar a nivell municipal.

I després si ens podria fer cinc cèntims d’activitats que em
semblen molt interessants que encapçala la fundació de la qual
vostè n’és subdirector de la Fundació ICEERS, com Canaan
Med 2017 que es va celebrar fa uns mesos a la Universitat de
Barcelona i que va ser la primera reunió de treball de persones
amb problemes de salut que justament fan servir el cànnabis i
dels seus familiars.

Res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Maria Antònia Sureda, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats. Volem
agrair, Sr. Parés, la seva visita i les seves explicacions. Jo
també li faré un parell de preguntes molt específiques. Vostè ha
parlat sobretot de Barcelona, que és el lloc que coneix més, en
un article seu i també ho ha dit avui, que dins l’any 2015 hi
havia entre 60.000 i 100.000 persones associades a entitats
cannàbiques; m’agradaria saber si té constància de quantes
d’aquestes persones utilitzaven els clubs per a un ús terapèutic
del cànnabis.

També m’agradaria saber si sap quants d’aquests clubs -
perquè també ha dit que dins el 2014 hi havia uns 400 clubs, no
sé si actualment ha augmentat- quants d’aquests clubs tenen un
metge que pugui dosificar o pautar l’ús terapèutic del cànnabis.

Res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Patrícia Font, per
un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. Parés, per les
seves explicacions. Jo sincerament cada vegada..., jo venia aquí
amb una idea preconcebuda que estava totalment a favor de la
legalització dels clubs, ja directament de la legalització de les
drogues, així de clar li ho dic. Jo només tenc una pregunta que
potser és una mica absurda però m’ha revingut: tenint en
compte la nostra condició d’illes, de territoris petits i finits,
pensa que potser hauríem de tenir en compte alguna
consideració que no tenen els territoris més continentals a
l’hora de regular?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Té la paraula el Sr. Òscar Parés per
respondre les preguntes dels senyors diputats. Gràcies.

EL SR. PARÉS I FRANQUERO:

Intentaré començar per les que crec que tinc una resposta
més breu, i després potser les que són més reflexives.

Començant per la pregunta de la Patrícia, no m’hi havia
parat a pensar, però en tot cas que sí que, tenint el factor turístic
que teniu, s’hauria d’abordar amb valentia un debat sobre
aquest element, perquè com sabeu a Barcelona hi ha hagut una
discussió important sobre aquest tema, hi havia diferents
perspectives, hi havia en general des del poder una por al fet
que la marca Barcelona es veiés contaminada per l’estigma del
turisme cannàbic; es va començar a dir que Barcelona era
l’Amsterdam del sud d’Europa, el turisme del porro i ta, ta, ta...
Ara, ja dic, tenir un discurs, una discussió valenta, que significa
primer reconèixer que tenim un turisme de borratxera,
nosaltres, és a dir, que no és que tinguem la taula rasa i ja, de
sobte, turisme del porro; no, el que tenim és un turisme de
borratxera i hauríem de poder d’una manera desacomplexada
comparar què implica el turisme de borratxera i què implica
l’accés al cànnabis per part dels turistes. Jo puc dir, perquè no
tinc responsabilitats i crec que és justament la meva labor, que
crec que és molt més desitjable un turisme de consumidor de
cànnabis que d’alcohol; d’entrada la gent no és violenta, la gent
descansa, dorm, li agrada menjar bé...; en canvi el turisme de
borratxera té una certa afinitat amb l’agressivitat, amb..., bé, no
us he d’explicar res. Però en tot cas potser hauríeu d’afrontar de
manera més valenta aquest debat. 

A dia d’avui a Barcelona continuen havent-hi clubs que fan
el que volen i que capten turistes pel carrer. Això és per causa
de la falta de regulació, no que siguin dolents o bons, no, això
és que no està ben regulat i dóna peu a aquest tema, i tampoc
no passa res, no hi ha desordres públics, no s’excedeix..., és a
dir, que tampoc no és una hecatombe, però, bé, crec que
recolliria aquest element en relació amb la seva pregunta.
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Pel que fa a la pregunta del Carlos Saura, de Podem, que
estic totalment d’acord amb el fet que cal un nou marc
legislatiu a l’Estat espanyol, això no només ja ho tenim clar des
de la societat civil sinó que el mateix Tribunal Suprem ja està
demanant al legislador que reguli -segur que el Martín us podrà
parlar d’això-, i a mi em ve bé aquesta pregunta per anunciar
que els últims dos anys he tingut la sort de formar part d’un
grup d’experts o de persones que tenen llarg recorregut en
l’àmbit de la reflexió sobre el cànnabis, on hi ha catedràtics, on
hi ha persones darrere fundacions com la FAD, o la Fundación
Atenea, fundacions que estan lliures de qualsevol possible
suspicàcia que siguin “superprogres” o que estiguin totalment
ficades en el moviment cannàbic, és a dir, que tenen una certa
legitimitat, doncs bé, al llarg dels dos últims anys hem elaborat
un document que és una proposta d’un nou marc legislatiu
pensat per a Espanya, i d’aquí a quinze dies es farà públic;
estarem encantats de fer-vos arribar aquest document, farem
una presentació a Madrid a finals del mes de maig, però en tot
cas és el que cal i que des de Madrid hi hagi una nova
ordenació, i la mare de tots els problemes ve en gran part d’una
cosa que ha esmentat en Vicenç, que és el Codi Penal i aquest
article 368 que permet el cultiu, afavorir el consum, etc., etc.

Després la Maria Antònia m’ha preguntat sobre aquesta
dada de 60.000, 100.000 persones sòcies de clubs el 2015. No
hi ha fonts fiables d’informació, però els clubs que són més
rigorosos en la seva tasca, que normalment són els que estan a
les federacions, i aquí, ja ho he dit abans, però vull recordar
que hauríeu d’incentivar que els clubs formin part de les
federacions, perquè són òrgans que els ajuden a millorar els
estàndards de qualitat, ser més transparents, establir
col·laboracions amb l’administració..., doncs els clubs que són
més rigorosos i han fet una tasca de cens diuen que en els seus
clubs aproximadament un 6% dels socis hi acudeix per motius
medicinals, terapèutics o digueu-li com vulgueu. Per tant estem
parlant d’una petita, molt petita part del conjunt d’aquests 60
o 100.000. 

Quants clubs tenen metges? Doncs el mateix: els clubs que
estan federats solen tenir uns protocols d’admissió de socis
terapèutics en els quals sempre hi ha una visita a un metge
abans de formar part d’un club. Com he dit abans, entre un 15
i un 20% del conjunt dels clubs estan federats, per tant un 15 o
un 20% tenen metges, i d’altres clubs és cert que potser no
tenen una relació tan estreta amb metges però sí que intenten
que si un dia els truca algú a la porta, només és terapèutic...,
clar, en un club tu has d’anar avalat per un altre soci, però les
persones que hi acudeixen per motius terapèutics van
directament al club, perquè és gent que no està en contacte amb
el món cannàbic, no tenen amics de consumeixin..., aleshores
molts cops o truquen o es presenten allà i diuen: “Miri, jo tinc
això i m’han dit que això em pot servir”; doncs molts clubs el
que fan és que alguns metges ofereixen entrevistes per Skype,
o un petit assessorament, o reben la història clínica d’aquesta
persona i diuen al club: “Mira, té una de les malalties que
segons la IACM...”, que és una institució internacional en què
hi ha..., a la web de la IACM, que és cannabis-med.com, que
està en diversos idiomes, podeu trobar gran part de l’evidència
científica sobre el cànnabis medicinal, i ells hi ha set malalties
que diuen que el cànnabis està demostrat que té una certa
efectivitat, no per curar aquestes malalties, que ara entraré en

aquest tema, sinó per pal·liar alguns dels seus símptomes,
doncs bé, hi ha una sèrie de mecanismes, però és precari.

El fet és que els clubs cannàbics s’han vist donant serveis
als usuaris terapèutics per accident, d’acord? En la naturalesa
de la seva gènesi no estaven fets per donar resposta als usuaris
terapèutics, estaven fets per sortir de la lògica del mercat negre
i de sobte han començat a rebre gent i els han ofert, de manera
compassiva i moguts per la sensibilitat i la solidaritat, aquest
accés al cànnabis, però això és un accident, i aquí tots hem de
posar un gra de sorra perquè això s’aclareixi i es dignifiqui. Ara
bé, no hem de treure als clubs els pacients si no hi ha una
alternativa abans.

I ara ja em queda la resposta -una, dues...- al David. M’has
preguntat com funciona la normativa municipal de Barcelona.
Totes les normatives municipals, i com he dit han passat la
prova del cotó del Tribunal Constitucional, menys la primera,
que, ho recordareu -igual en Martín us en pot parlar més-, la
primera acció que el Govern de Madrid va enviar al Tribunal
Constitucional va ser la normativa de San Sebastián. San
Sebastián va ser el segon ajuntament a Espanya a fer una
regulació -el primer va ser Salt a Catalunya, que va passar
desapercebut, el segon San Sebastián-, i la van portar al
Constitucional, tot i que el Constitucional ha retirat... torna a
estar vigent la normativa de San Sebastián. Però bé, totes les
normatives municipals han passat aquesta prova del cotó
perquè no parlen dels temes sensibles, que són el cultiu i el
transport, és a dir, parlen de temes de salubritat, d’higiene, de
seguretat; per tant donen fórmules o receptes tipus “els clubs
han d’estar a 150 metres d’escoles o de centres de salut”, “els
clubs han d’obrir d’aquesta hora a aquest hora”, “els clubs no
poden obrir més de tantes hores al dia”..., el tipus de criteris
que donaries a qualsevol servei que vulguis instal·lar en el teu
municipi.

Ara bé, hi ha hagut alguns consistoris, alguns ajuntaments
que han estat una mica més valents, per exemple, l’Ajuntament
de Mataró té una normativa municipal prou interessant on un
dels criteris perquè et donin la llicència és que formis part
d’una de les federacions cannàbiques. D’alguna manera ja
incentives, mitjançant una normativa municipal, unes millors
pràctiques. És interessant, és a dir, cada un pot fer petites
correccions.

M’has preguntat la tasca que fem amb Canaan Med. Des de
la nostra fundació, intentaré anar molt ràpid, però el 2014 una
de les coses que intentam fer és ciència, aleshores, hem posat
en marxa un estudi que és un seguiment durant dos anys a
persones que tenen una malaltia crònica i utilitzen el cànnabis
com a tractament o com a automedicació. Es tracta de veure, és
a dir, un que té una malaltia crònica mai no es curarà, el
cànnabis no cura cap malaltia, el cànnabis ajuda a moltes
persones a millorar la seva qualitat de vida, és a dir, persones
amb malalties cròniques són gent que acaben tenint un
empitjorament de la seva qualitat de vida i resulta que amb el
cànnabis tenen menys dolor, poden descansar millor, no tenen
ansietat, dormen per les nits, és a dir, ajuda a viure amb menys
patiment, però mai no es curaran. 

Aleshores, la primera acció que vàrem fer és posar aquest
estudi en marxa, ara acabam de tancar amb 120 persones la
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recollida de dos anys d’aquestes persones, també recullen
mostres de pèl per fer anàlisi del metabolitz que havien
consumit, una sèrie d’enquestes cada quatre mesos. El que
volem veure és això, si el cànnabis té un efecte positiu en la
qualitat de vida d’aquestes persones. 

Després de fer un estudi vàrem fer un llibre Introducción al
cánnabis medicinal. A dia d’avui, com deia al principi, la
prohibició ha fet, sobretot, que no tenguem un coneixement real
sobre l’efecte de les drogues, només tenim un coneixement
sobre els desastres. Vàrem fer un llibre, Introducción al
cánnabis medicinal, pensat per ser gairebé el prospecte que
hauria d’anar dins el cànnabis si fos un element que es vengués
a les farmàcies. 

L’últim que hem fet és crear un espai on el malalt sigui el
protagonista, perquè el malalt no és el protagonista als clubs
cannàbics, no és el protagonista a les grans fires cannàbiques o
a les trobades que hi ha, i hem fet un espai on ell estigui en el
centre. Per tant, no que els vulguem vendre ni productes ni
serveis tota l’estona, on escoltem les seves preocupacions. Era
un congrés de dos dies on a totes les taules hi havia pacients,
metges i investigador i es produïa un diàleg entre ells. 

Després d’aquesta iniciativa hem constituït un grup de
treball que es reuneix cada quinze dies i cada quatre mesos fem
trobades trimestrals on ells parlen dels temes que volen. No
fem res que no s’hagi fet en altres facetes de la sanitat, apoderar
els pacients, donar-los un espai on es puguin trobar i no siguin
jutjats constantment. És molt fructífer, però ja dic, no té moltes
diferències de les tasques que es fan des de les altres
associacions de malalts, el que passa és que hi ha un doble o
triple estigma, no només estàs malalt sinó que uses una planta
il·legal i a sobre ja si ets la mare d’un nen epilèptic, si ets dona,
els estigmes es van sumant, és una població molt, molt
estigmatitzada. Però hi ha casos realment flagrants i
interessants, però bé, no em puc parar a explicar-ho tot, però
una mica aquesta és la proposta.

Ja per entrar en les dues últimes preguntes, que crec que
tenien prou analogies. Primer, cal que tenguem clar, supòs que
si va venir Manuel Guzmán i gent d’aquesta talla ja tenim clara
la distinció, una cosa és el cànnabis de qualitat farmacèutica, és
a dir, els productes farmacèutics que desenvolupen les
indústries farmacèutiques, a dia d’avui només tenim a
disposició el Sativex i només el tenim a disposició per a
persones amb esclerosi múltiple que tenen espasticitat
associada. Aquest medicament val 550 euros i l’han de pagar
els pacients.

Per desenvolupar un medicament així calen com a mínim
deu anys d’estudis, milions d’euros i estudis fase 1, fase 2, fase
3, com tu bé saps. Clar, què passa? Tant de bo... i aquesta via
està oberta perquè els laboratoris facin productes, el tema és
que la gent no pot esperar deu anys perquè es torni a fer un
medicament a disposició d’una patologia molt concreta, la gent
ja utilitza el cànnabis medicinal. I per cànnabis medicinal
nosaltres entenem i defensam que el cànnabis hauria de ser
regulat com una medicina herbal, és a dir, tots aquests
programes que us he parlat d’Holanda, Estats Units, la gent no
obté preparats farmacèutics, la gent obté els cabdells de les
plantes, d’acord?, són cabdells estandarditzats. Això és el gran

repte que s’hauria de fer aquí si volguéssim donar una resposta
als malalts. És a dir, que els cànnabis que se’ls dóna passa
controls de qualitat, simplement, si conté pasticida, si conté
contaminants, si conté molt d’THC, molt CBD, quins índex
d’executivitat té. És a dir, el que cal és un accés digne a un
producte de consum que els alleuja el seu estat d’ànim. 

Són portes diferents, una és la farmàcia on trobes aquests
productes, però la farmàcia a dia d’avui no està preparada per
absorbir el cànnabis i ho fan els clubs cannàbics, i ofereixen
accés a una medicina herbal. Hi ha moltes medicines herbals i
la gent, cadascú a casa seva, fa servir la farigola, l’altra fa
servir... i la marihuana hauria de ser un producte accessible en
aquest sentit.

Amb això crec que intent resoldre dues de les qüestions que
em plantejaven Vicent Serra i Thomàs. Em parlaves, Vicenç,
sobre criteris per regular els clubs cannàbics, el tema de l’edat.
És veritat que hi ha evidència científica que el cànnabis a
serveis que encara estan en desenvolupament, això sabem que
és als 21 anys, pot tenir un efecte, un efecte que es diu dosi
depenent, és a dir, com més quantitat de THC es consumeix en
persones més joves més possibilitats tens de desenvolupar una
patologia psiquiàtrica en un futur. Ara bé, no té cap sentit que
la gent pugui consumir alcohol als divuit anys i no cànnabis,
perquè l’alcohol també desencadena aquest tipus de reaccions
i psicosis, d’acord? Aleshores, no podem... o anam a una amb
totes les substàncies o començam a fer una altra vegada aquest
microprohibicionisme dient que unes substàncies sí i les altres
no.

El nombre de socis. Dins de la proposta del grup d’experts
que us he comentat abans nosaltres estem proposant dos models
de club: un model de club que és d’1 a 50 socis, i aquest club
tindria una sèrie de requisits més laxos que els clubs de 51 a
500 socis, d’acord? Nosaltres, a la proposta que farem pública
aviat, hi ha aquests dos models de club. Això és una decisió
política, no hi ha una evidència darrere el fet de 5, 500 o 5.000;
per ara nosaltres creiem que aquesta és una mesura raonable.
Ara bé, en el model que proposem nosaltres també proposem
que el cànnabis es vengui en establiments especialitzats, és a
dir, no només hi haurà clubs cannàbics de 500 persones, també
hi haurà espais, com una vinoteca o un estanc, on la persona
podrà entrar i només essent major de 18 anys i tenint les
facultats mentals plenes podrà adquirir el cànnabis. Estem
parlant d’una solució molt més integral.

I després no sé si he acabat d’entendre del tot la segona
reflexió que em feies, Vicenç Thomàs; em dius que la tinença
és il·lícita sempre. Jo no hi estic d’acord; crec que no cal que
hi hagi una llei que et digui quina quantitat en pots tenir perquè
això sigui lícit, és a dir, és lícit mentre no hi hagi una llei que
diu el contrari, i no hi ha cap llei que digui “tu no pots tenir
drogues a casa teva” si són per a consum personal. El que tu no
pots és tenir drogues destinades al tràfic, per tant si t’intervenen
a casa, si tu tens una balança, si tu tens bosses de precisió,
ganivets o el que sigui, aquí hi ha la presumpció que hi ha un
delicte; tu després davant d’un jutge es veurà si estaven
traficant o no, però tu tenir a casa teva dosis de qualsevol
substància destinades a l’ús personal, no hi ha cap problema
amb la legalitat ni amb el Codi Penal. Amb la Llei de seguretat
ciutadana sí que no pots tenir ni consumir drogues a la via
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pública, però a casa teva per ara no hi ha cap problema. Jo crec
que en un estat garantista no s’hauria de fer aquest tipus de lleis
perquè aquí és on comencen a venir els problemes.

I per què s’han de regular els clubs cannàbics?, no sé si he
sintetitzat bé la pregunta, però el fet és que, bé, la mare de tots
els problemes està en aquest article del Codi Penal i en el fet
que l’Agència Espanyola del Medicament no dóna llicències
per al cultiu. Si el Codi Penal es flexibilitza i l’Agència
comença a donar permisos de sobte, no caldria fer una gran
nova llei ni reformular la Constitució ni res, es podrien
començar a implementar programes d’accés al cànnabis, tant
recreatiu com terapèutic.

Em sap greu perquè crec que m’he perdut alguns matisos en
algunes respostes, però en tot cas teniu el meu contacte i
estarem encantats de respondre més endavant. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat volem agrair la presència i les explicacions
donades pel Sr. Òscar Parés. Moltes gràcies.

Suspenem la sessió durant dos minuts per tal d’acomiadar
el Sr. Òscar Parés.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

...Sr. Martín Barriuso. Té la paraula el Sr. Martín Barriuso
fundador de la Federació d’Associacions Cannàbiques estatal
i president del Col·lectiu Pannagh, per tal de fer l’exposició
oral durant un temps màxim de trenta minuts. Gràcies.

EL SR. BARRIUSO I ALONSO:

Gràcies. Bona tarda. I primer de tot moltes gràcies per la
invitació per parlar avui en aquesta comissió i per donar-nos
l’oportunitat d’exposar la nostra realitat i les nostres
reivindicacions. Voy a continuar en castellano porque no
quiero castigar los oídos de sus señorías con mi catalán de
andar por casa.

Voy a explicar durante mi exposición un poquito la historia,
las bases jurídicas, historia de los clubes sociales de cannabis.
Creo que ya en una intervención anterior de mis compañeros de
Mallorca, ya tuvieron ocasión de conocer el funcionamiento de
un club social de cannabis, en qué consiste. Y bueno, también
hay otras cuestiones que han surgido en la intervención de
Òscar Parés, entonces bueno, espero poder abreviar mi
intervención.

El origen de los clubes sociales de cannabis está en una
sentencia del Tribunal Supremo del año 1974, en la que se
establece que el consumo de drogas, de cualquier tipo de
sustancia no constituye delito, como ya se ha dicho aquí. A
partir de aquella sentencia del 74 comienzan a desarrollarse
toda una serie de figuras concomitantes como el consumo
compartido, la donación compasiva y se establecen una serie de
figuras que se considera que no constituyen delito, en las cuales
luego básicamente en la figura del consumo compartido nos

basaremos después para desarrollar nuestro modelo. Todo esto
por cierto se ha hecho siempre desde las instancias judiciales,
ha sido el Tribunal Supremo el que mediante una sentencia tras
otra, ha ido estableciendo los límites de un tipo penal bastante
nebuloso, sin que, desde que comenzó la transición, haya
habido ninguna iniciativa legislativa a nivel estatal para
clarificar esta situación, que es lo que nos ha llevado al
panorama actual.

A partir de esta doctrina sobre el consumo compartido, en
el año 93 surgió la primera asociación canábica en Cataluña, la
Asociación ARSEC, que se dirigió al fiscal especial antidroga
y le preguntó, ¿puesto que el consumo personal no es un delito,
sería delito cultivar lo necesario para el consumo personal en
un ámbito privado? El fiscal respondió que en principio
entendía que no, pero que a falta de hechos concretos no podía
concretar más. Entonces la asociación decidió darle hechos
concretos y organizó la primera plantación pública colectiva de
cannabis en España en el año 94, en la que participaron unas
100 personas, que fue incautada por la Guardia Civil y que
inicialmente dio lugar a la absolución por parte de la Audiencia
Provincial de Tarragona, que entendió que se trataba,
efectivamente, de consumo compartido y les absolvió. Mientras
el caso llegaba al Supremo para su revisión, porque fue un
recurso de la Fiscalía, surgió la Coordinadora estatal para la
normalización del Cannabis, que decidió secundar la iniciativa
de ARSEC y realizar otros cultivos similares.

El único que se llevó a cabo fue el de la Asociación
Kalamudia, de la que yo era presidente, en el año 1997 y al
igual que la de ARSEC, se comunicó a la Fiscalía, se comunicó
a la prensa, fue una acción pública y notoria, en la cual por
cierto, participó algún miembro del Parlamento Vasco y
concejales de distintos partidos, etc. Y la diferencia fue que en
este caso, bueno, yo fui imputado como presidente de la
asociación, pero el caso se archivó a los dos, tres meses y se
nos permitió cosechar la marihuana. Con lo cual se puede decir
que fue la primera vez que desde que tenemos la actual
legislación en el Estado español, se podía cosechar marihuana
con el conocimiento de las autoridades competentes y sin
ningún tipo de obstáculo. A las tres semanas o un mes de la
cosecha, rápidamente el Tribunal Supremo que llevaba 3 años
meditando sobre el caso ARSEC, lo resolvió y les condenó en
base a la existencia de un peligro abstracto. Decía que, aunque
ellos no tuvieran la intención de traficar, que no la tenían,
aunque eso fuera un circuito cerrado, que al parecer lo era,
siempre existe el riesgo de que esto se transmita a terceras
personas, un peligro abstracto que no necesita concretarse, y,
por lo tanto, se les condena diciendo que quien sabe lo
necesario para cultivar para si, sabe lo necesario para traficar
y por lo tanto, debe ser castigado como traficante. Esto dice así,
la frase es quien sabe cultivar para si, sabe cultivar con dolo
hacía el Código Penal. Y por lo tanto, se intenta por esa vía
cerrar la puerta.

Sin embargo para cimentar esta idea del peligro abstracto se
hablaba de que se podía acceder a la plantación, lo podía ver
alguien desde fuera. Entonces cuando hicimos las siguientes, lo
que hicimos fue cultivar en lugares no visibles desde el espacio
o vías públicas, poner una serie de medidas de seguridad para
impedir el acceso, en la creencia de que podíamos de alguna
manera evitar ese llamado “peligro abstracto”. Eso dio lugar a
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que en el año 99 y 2000 nuestra Asociación Kalamudia
repitiera estos cultivos con conocimiento de las autoridades,
esta vez ni siquiera nos imputaron y cosechamos tanto en el 99
como en el 2000 sin ningún tipo de impedimento. Eso dio lugar
al nacimiento de los primeros clubes sociales de cannabis, en
el año 2001 nació el primero en Barcelona y se plantea eso
como una iniciativa autogestionada por parte de las propias
personas usuarias, encaminada a abastecerse sin tener que
recurrir al mercado ilícito, de una sustancia de calidad, con una
calidad conocida por parte de los participantes. 

Ahí empiezan a surgir las primeras asociaciones. Y el hecho
más relevante que dio una especie de giro a la situación, fue
que en el año 2005 cuatro miembros de la Asociación Pannagh,
de la que hoy en día sigo siendo presidente, cuatro incluido yo
mismo fuimos detenidos, acusados de tráfico de drogas, se
incautó el cultivo de la asociación y lo que sucedió fue que la
Audiencia Provincial de Vizcaya archivó el caso y se nos
devolvió la marihuana que se nos había incautado, 17 quilos.
Era la primera vez, que sepamos, en la historia judicial
española, que a alguien le incautan un alijo de una sustancia
ilícita y se lo devuelven considerando que es de su propiedad
y que no hay reproche legal alguno que hacerle.

A raíz de este archivo y devolución, es cuando se produce
el bum de clubes, la explosión de nuevas asociaciones a la que
se ha referido Óscar anteriormente en su intervención. Todo
esto en un contexto de absoluta falta de regulación, es una
regulación el Código Penal, en los artículos 3, 8 y siguientes,
es de tipos abiertos, peligro abstracto, no hace falta que la
acción se realice para considerar que se ha llevado a cabo; es
decir, es una cosa en palabras del Tribunal Suprema en una de
sus últimas sentencias, de “contornos desbocados”, es el propio
Tribunal Supremo quien dice que es un tipo penal de
“contornos desbocados”, algo así, casi desbocados viene a
decir.

Ante esta falta de regulación suceden dos cosas: las
asociaciones federadas en la FAC, con una base activista y con
una intención básicamente política de generar unos cambios en
el ordenamiento legal, lo que hacemos es crear nuestros
códigos de buenas prácticas e iniciar un diálogo con las
instituciones para que tratar de que se regule nuestra situación.
Este diálogo ya venía de antes, yo la primera vez que
comparecí en un parlamento fue en el año 97 y desde entonces
no hemos parado de acudir a las instituciones con luz y
taquígrafos a plantear una serie de reivindicaciones y de
propuestas.

Sin embargo hubo otra parte que vio que la falta de
regulación era una estupenda oportunidad para hacer negocio,
en un contexto en el cual teóricamente no se podía hacer
negocio, y empiezan a surgir los llamados..., lo que hemos
bautizado como clubes comerciales de cannabis, que admiten
socios sin necesidad de que nadie les invite, sin ningún límite
en el número de socios, ni en el cultivo que se realiza y con una
gestión que es más de tipo empresarial; en realidad son
emprendedores que como no pueden crear una empresa porque
les condenarían por tráfico de drogas, se camuflan bajo la
pantalla de un club cannábico. Y luego, en medio, pues hay de
todo, quiero decir entre estas dos realidades extremas del
pequeño grupo de gente que se conoce de toda la vida y se

asocia para tener un pequeño cultivo que gestionan entre todos
y la asociación con veinte y tantos mil socios que funciona
como una empresa, pues hay un poco de todo.

Esta situación de, por una parte este bum que genera una
cierta alarma social e institucional y por otra parte nuestros
intentos de conseguir una regulación, dan lugar a las primeras
iniciativas parlamentarias, que como se ha dicho antes, dan
lugar a la Ley de adicciones en el País Vasco, a instancia
nuestra, acudimos al Parlamento, acudimos al Ararteko, al
Defensor del Pueblo del País Vasco y el Parlamento Vasco por
unanimidad de todos sus grupos, reconoció que nos
encontrábamos en una situación de inseguridad jurídica y que
era necesario regular esta situación. Se creó una ponencia, en
la cual participamos y en sus conclusiones se decía que había
una necesidad clara de regular esto con claridad, y eso dio lugar
a que en la Ley de adicciones se incluyera un apartado sobre
esta cuestión. Al mismo tiempo también se dio el proceso en
Navarra, en Cataluña, y ahora, bueno, ahora mismo se está
viendo en otros parlamentos, otras instancias, que están
tratando esta cuestión, porque ahora mismo ya está en la
agenda política. También se inician los procesos de regulación
municipal, las ordenanzas, etc., pero nos sigue faltando la pieza
fundamental, que es la regulación de ámbito estatal.

Mientras tanto, frente a este auge tanto del movimiento
social como de los movimientos comerciales, que en mi
opinión pervirtieron el modelo y lo deformaron hasta
caricaturizarlo en algún caso, se produce una ofensiva por parte
de la Fiscalía, que da una instrucción a todos los fiscales en el
sentido de que se acuse de asociación ilícita a todas las
personas responsables de asociaciones de personas usuarias de
cannabis contra las que se intervenga. Esto fue después de que
hubiera una serie de detenciones; a mí me volvieron a detener
en el año 2011 junto con otros dos compañeros de la
asociación, me volvió a detener el mismo policía, me metieron
en la misma celda, y pasé exactamente por lo mismo, por los
mismos hechos en el seno de la misma asociación, después de
que la Audiencia provincial nos había dicho que aquello no era
delito y nos devolvieron la marihuana, es decir, una situación
a mi entender un poco extraña en un estado de derecho, es
decir, que a uno le imputen un delito, le digan que no hay ni
rastro, y por seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo, en
la misma institución, la misma asociación, le vuelvan a detener
por lo mismo... El caso es que encima luego hemos acabado
condenados por el Tribunal Supremo, por hacer lo mismo que
antes nos habían dicho que no era delito, lo cual creo que es
una clara indicación de la absoluta falta de seguridad jurídica
que se da en este terreno.

Luego es curioso, porque se nos acusa de asociación ilícita
pero luego en las vistas orales, en los juicios, no se aporta
ningún argumento para sostenerlo, porque el único objetivo que
tenía esta instrucción es conseguir elevar las peticiones de pena
por encima de los cinco años para que nos juzguen las
audiencias provinciales y poder recurrir al Supremo, donde
alguien tenía expectativas de que nos iban a condenar, como así
sucedió posteriormente. Es decir, es una de estas maniobras
jurídico-políticas que aprovechan la confusión del
ordenamiento jurídico actual para, bueno, para hacer política
desde los tribunales.
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Y además es muy curioso, porque la criminalización ha sido
mucho más intensa no contra los clubes más descaradamente
comerciales, o aquellos que de alguna manera estaban pasando
los límites con claridad, no, no; contra los que más se
interviene y a los que más nos castigan es a las asociaciones
que llevábamos un funcionamiento más horizontal,
democrático, etc., y además habíamos sido más activas en el
ámbito político. Parece que lo que se ha castigado ha sido
nuestro intento de cambiar el ordenamiento vigente más que el
hecho de que fuéramos criminales en realidad, y esa es mi
percepción a estas alturas.

La situación actual es bastante aberrante, desde mi punto de
vista. El Tribunal Supremo ha condenado a los miembros de
varias asociaciones, entre otras la mía, alegando cosas como
por ejemplo que la existencia o no de lucro es indiferente.
Vamos, a cualquier persona normal tu le preguntas qué
caracteriza a un traficante, pues un traficante es alguien que
vende drogas para ganar dinero; dicen que no, que en nuestro
caso el dinero es indiferente, que claro que no nos estamos
enriqueciendo, pero es que cuanto menos te enriqueces más
barato puedes proporcionar la substancia y por lo tanto mayor
es el daño para la salud pública. Por lo tanto es mucho mejor
para la salud pública que haya traficantes mafiosos que ganen
mucho y encarezcan la substancia para que sea difícil el acceso.
Este es el razonamiento literal del Tribunal Supremo en las tres
primeras sentencias sobre asociaciones. 

Esto nos ha llevado a recurrir, evidentemente, al Tribunal
Constitucional. En este momento se han admitido a trámite
nuestros recursos, nuestro recurso, además, en concreto se ha
admitido, cosa que no suele ser habitual, por la relevancia
social del caso, que trasciende lo particular porque se entiende
que es un reflejo de un movimiento social existente, que tiene
presencia en las instituciones y que ha generado una serie de
debates políticos que no se pueden esconder debajo de la
alfombra, y por lo tanto no se nos puede tratar como un caso
particular porque es evidente que somos la punta de un iceberg,
un iceberg al que en algún momento habrá que prestar atención.

Entonces ahora mismo tenemos estas sentencias del
Tribunal Supremo, pero no han acabado con la inseguridad
jurídica, porque el Tribunal Supremo dice que existe la
posibilidad de cultivo compartido en grupos reducidos pero no
dice cuánto es un grupo reducido ni cómo se puede hacer ese
cultivo compartido; es decir, habla de la posibilidad de no
infringir el Código Penal cultivando colectivamente para el
propio uso, pero no explica cómo, con lo cual nos vuelve a
dejar en la misma situación.

¿Qué ha pasado? Pues que hay una confusión y un caos en
el ámbito judicial en este momento importante porque, claro,
el Tribunal Supremo no aclara nada y vuelve a dejar la pelota
en el tejado a los juzgados de lo penal, juzgados de instrucción
y audiencias provinciales, que están resolviendo cada uno a su
manera. Por eso entendemos que la única solución a todo esto
es una regulación clara para acabar con esto que el Tribunal
Supremo llama tipo penal de perfiles desbocados. 

En este sentido me gustaría hacer una reflexión acerca de lo
que proponemos, del modelo que proponemos, porque los
clubes sociales de cannabis surgen como una especie de apaño

para intentar abastecernos sin tener que ser clientes de los
traficantes y sin convertirnos en delincuentes; era una manera
de, bueno, vamos a insertarnos en este espacio del consumo
compartido mientras conseguimos que esto se legalice y
tengamos un modelo como el holandés, por ejemplo, un
modelo de tipo comercial donde yo voy y compro en un sitio
autorizado, que paga sus impuestos, que tiene su licencia, etc.,
etc. Lo que pasa es que durante ese proceso nos surgió la
reflexión: ¿y por qué vamos a proponer que esto desaparezca
en un modelo normalizado cuando es evidente que esto también
tiene una serie de ventajas frente al modelo comercial? Antes
ya Òscar Parés se ha referido a ello: es un modelo
autogestionario, al menos si cumple la Ley de asociaciones y lo
que dicen los estatutos; otra cosa es que las asociaciones luego
algunas de ellas no cumplan eso, pero las que lo cumplen, y
algunas hemos acreditado ante los tribunales que lo
cumplíamos, somos entidades democráticas que funcionan en
base a una asamblea, de personas mayores de edad, socias, que
han de ser usuarias previamente a adquirir la condición de
miembros, en un contexto en el cual tenemos más información
sobre lo que consumimos, donde no hay lucro y por lo tanto no
hay nadie intentando enriquecerse a base de nuestro consumo
y no tiene interés en hacernos consumir más ni en adulterar lo
que consumimos porque lo controlamos nosotros y nosotras
mismos, y encima nos permite detectar consumos
problemáticos, etc. De hecho algunas asociaciones, algunas
federaciones teníamos ya protocolos y convenios de
colaboración con entidades de asistencia en el tema de las
drogodependencias para formar a las personas que atienden a
los miembros de las asociaciones para poder detectar
tempranamente los usos problemáticos, aconsejar a esas
personas y derivarlas hacia los dispositivos asistenciales que
corresponda; porque, evidentemente, como es nuestro consumo
y son nuestros problemas, pues nos preocupan más que si
fuéramos alguien que simplemente gana con el consumo de las
demás personas.

Por eso nos plateamos en un determinado momento que,
puesto que este modelo que habíamos desarrollado como una
especie de muleta para salir del paso tiene una serie de ventajas
desde el punto de vista de la reducción de riesgos, nos parecía
interesante que en el futuro modelo de regulación esto también
formara parte del abanico de posibilidades que pudieran estar
ahí al acceso del legislador y posteriormente de la ciudadanía
cuando eso se concrete.

También surge por el camino la cuestión del uso
terapéutico. Óscar también lo ha explicado muy bien; no era
nuestra intención atender pacientes, lo que ocurre es que
cuando tu vecino con esclerosis múltiple te dice que su médico
le ha dicho que le podría venir bien el cannabis y sabe que tu
estás en una asociación donde se cultiva cannabis, y encima el
médico le recomienda, porque nos han venido pacientes con
recomendación por escrito de su médico mandándoles
directamente a nuestra asociación, entonces cuando te
encuentras en esa situación, “mi médico me lo recomienda, no
me lo puede recetar y me dice a ver si me podéis ayudar”, pues
les ayudas, por solidaridad, lógicamente, solidaridad,
compasión, llamémosle como queramos. Evidentemente nos
dimos cuenta de que nos estábamos metiendo en camisa de
once varas, ese no es nuestro terreno. Pedimos ayuda, hemos
conseguido apoyo de médicos voluntarios, de personal sanitario
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que nos ha echado una mano en este sentido; hemos hablado
con... y colaborado durante años con asociaciones de pacientes,
etc., para intentar que esa chapuza que estábamos haciendo con
la mejor de las intenciones tuviera las mayores garantías
posibles desde el punto de vista de la salud, teniendo en cuenta
que quien debe encargarse de esto es la sanidad pública,
básicamente, es el sistema sanitario que debe asumir esto.

Ahora bien, teniendo en cuenta las peculiares circunstancias
del cannabis, una planta sobre la cual no ha habido
investigación prácticamente durante décadas porque se
consideraba que no tenía ningún uso médico, visto que los
fármacos de los que disponemos actualmente todavía no están
normalizados en el sentido de que no se basan únicamente en
principios activos porque todavía no se ha conseguido saber
cómo funcionan todos los principios activos cannabinoides,
entendemos que debe haber una vía alternativa para las
personas a las que los fármacos disponibles les resulten
insuficientes, y voy a poner un ejemplo: un paciente, un
miembro de nuestra asociación, ya fallecido, con una variedad
muy virulenta de esclerosis múltiple que después de doce años
de consumo paliativo de marihuana, de consumo ya con dosis
elevadas porque desarrolló bastante tolerancia y consumía
cantidades que a cualquiera, pues, le dejaría bastante afectado,
cuando por fin consigue que le den el Sativex sufrió el primer
brote psicótico de su vida porque el Sativex tiene CBD y THC
como principios activos, pero luego lleva otro montón de
cannabinoides que como no están caracterizados debidamente
se incluyen como excipiente, y resulta que de un lote a otro hay
cambios porque no se puede controlar el nivel de los sesenta
o... bueno, ahora mismo hay ciento y pico. Entonces, esto se
nos ha planteado en alguna ocasión y entonces este paciente en
concreto tuvo que volver a la marihuana después de dos o tres
años peleando para que le dieran el Sativex, no le quedó más
remedio, por consejo de sus propios médicos, que volver a la
asociación a seguir consumiendo la marihuana, hasta que
falleció.

Entonces, como hemos visto este tipo de situaciones y
sabemos que lo que hay actualmente disponible en el mercado
son básicamente extractos de la planta, el Sativex es un
extracto, el Bedrocan que se comercializa en Holanda y se
exporta a otros países no son más que cogollos debidamente
controlados, normalizados, hasta que no tengamos unos
fármacos similares a los que se extraen de otras plantas
medicinales creemos que hay que tener una cierta flexibilidad,
siempre con el criterio de que finalmente esto tiene que quedar
en manos del sistema sanitario. No queremos seguir haciendo
esto, lo que pasa es que en muchas ocasiones no nos ha
quedado otro remedio. 

Y quería aclararlo porque en muchas ocasiones se nos ha
atacado diciendo que nos metemos ahí donde no nos
corresponde y en realidad ya nos gustaría no haber tenido que
meternos, sinceramente, porque hemos visto cada cosa que en
muchos casos no estábamos preparados que... bueno. 

Además, la Agencia del Medicamento en España tiene un
criterio muy restrictivo comparado con el de otros países y,
como ya se ha dicho, la única indicación autorizada es
esclerosis múltiple, el Sativex, y para otras dolencias que en

otros países indicaciones que ya están autorizadas en España no
lo están. Por lo tanto, en ese sentido estamos en desventaja. 

Dejando ya esta cuestión del tema del uso médico que, ya
digo, nos parece, dentro de nuestros planteamientos, algo
colateral, accidental, circunstancial, defendemos una regulación
integral del cannabis, desde el cultivo, la tenencia, el consumo,
la distribución, la conducción, el ámbito laboral, etc., y eso
exige una regulación multinivel porque evidentemente hay que
modificar el código penal, hay que modificar la Ley de
estupefacientes, hay que modificar la Ley del medicamento y
otra serie de leyes, algunas de ellas orgánica, la Ley de
seguridad ciudadana, y luego hay que regular en el ámbito
autonómico y en el municipal porque dentro de una actividad
como ésta evidentemente existen, conviven diferentes ámbitos
competenciales. Por lo tanto, es una regulación que debe darse
a distintos niveles.

Además, debe ser una regulación basada en el derecho
administrativo, y no penal. Actualmente la regulación del
cannabis es básicamente penal y lo que queremos es que sea
básicamente administrativa manteniendo algunos delitos, la
venta a menores por debajo de cierta edad o a discapacitados
o la adulteración o... en fin, habrá que definir una serie de
figuras delictivas, pero no pueden ser el centro de la regulación,
el centro de la regulación debe ser administrativo y debe
basarse en controles por parte de la administración que evite el
tener que recurrir a la policía, a la fiscalía y a los tribunales,
que deben ser el último recurso en cualquier estado de derecho. 

Proponemos tres vías de acceso: el autocultivo personal o
grupos reducidos; entidades sin ánimo de lucro, llámense
asociaciones o cooperativas sin ánimo de lucro o la figura que
sea, no tenemos mayores problemas con cual sea la figura, pero
creemos que es interesante que haya un circuito no lucrativo
accesible, y luego también un circuito comercial, básicamente
porque ya hemos visto que lo queramos o no va acabar
apareciendo, entonces es mejor que le demos carta de
naturaleza, pongamos unas normas claras y unos controles y un
sistema fiscal en condiciones y regulemos esto. 

Eso sí, con gran cuidado, y es nuestra preocupación, en el
riesgo de mercantilización. No queremos un modelo, por
ejemplo, como el del tabaco. No queremos que nos vendan algo
cuya composición desconocemos. No queremos promoción
encubierta ni que nos intenten enganchar a nada ni...
entendemos que ese tipo de modelo de regulación ha
demostrado que tiene una serie de riesgos importantes para la
salud pública y creemos que el modelo del cannabis tiene que
huir de ese tipo de planteamientos y tenemos que aprender las
lecciones de otras sustancias en las cuales se ha actuado con
cierta alegría en el pasado y luego ha tenido consecuencias
sanitarías muy graves. Una sustancia una vez legalizada puesta
en manos de la industria puede acabar siendo algo bastante
distinto, el producto final que llegue a las personas usuarias
puede ser bastante distinto de la planta que consumíamos al
principio. Eso es una preocupación bastante importante de
nuestra federación y de todo nuestro movimiento. 

La prioridad tiene que ser proteger a los grupos vulnerables,
especialmente a los menores. Creemos que una de las
prioridades de las políticas de cannabis en España tiene que ser
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retrasar la edad de inicio en el consumo de cannabis que ahora
es exageradamente baja. Tenemos claro, y quiero dejarlo así en
evidencia, que consideramos que el cannabis no es inocuo, el
cannabis tiene una serie de riesgos que deben ser tomados en
cuenta, pero también hay que decir que su nivel de riesgo, y así
lo perciben en estos momentos la mayoría de la población, es
moderado, creemos que tiene un nivel de riesgo que permite
convivir con una serie de medidas y controles, pero podemos
convivir con el cannabis, y de hecho ya estamos conviviendo
desde hace muchísimo tiempo y así lo percibe la gente. 

Por lo tanto, como digo, la prioridad es ésta, proteger a los
grupos vulnerables, sobre todo a menores. En este sentido,
además, me gustaría recordar que ahora mismo ya hay una
mayoría de la población, a tenor de los estudios oficiales, hay
un estudio de la FAZ para el Plan Nacional sobre Drogas, con
datos de 2014, donde ya se dice claramente que hay una
mayoría de la población española que está por regular el
cannabis, y cuando se pregunta por los clubes sociales de
cannabis, que se pregunta por primera vez en el estudio, esta
oleada del año 2014, resulta que entre quienes lo ven bien, les
parece una iniciativa favorable y quienes dicen que no les
molesta ni les importaría que existan, suman el 56% de la
población adulta española, mientras que quienes se oponen
claramente son el 27%. Luego hay un grupo que no tiene
opinión formada. Cuando bajamos en los grupos de edad,
cuanto más joven es el grupo de edad, mayor es la aceptación
o la idea de la necesidad de regular el cannabis. Hay grupos
donde llega al 70%.

Es decir, ha habido un cambio en la población, ha habido un
cambio de percepción porque la gente ve el cannabis en su
entorno, tiene información positiva, negativa o ha visto las
campañas oficiales, ha visto lo que le ha contado su vecino y
con todo eso se ha formado una opinión, que es que el
cannabis, pues, tiene un nivel de riesgo pues como el alcohol o
el tabaco, más o menos, incluso un poco menor en la
percepción de la población. Acertado o no, pero la conclusión
a la que ha llegado la gente después de lo que le han contado en
los últimos treinta años es que no es para tanto.

Por lo tanto, creemos que ya va siendo hora que las
instituciones se hagan eco de esa realidad social y entiendan
que no podemos seguir en esta situación. Porque, en todo caso,
lo que es evidente es que la prohibición no ha funcionado, si lo
que pretendíamos era evitar el consumo, impedir el acceso a
menores, hemos fracasado, tenemos mafias, tenemos una serie
de riesgos que nos podríamos evitar, y creemos que ha llegado
el momento, y aquí concluyo, de experimentar y evaluar
posteriormente nuevas vías de regulación, porque ésta es otra
cuestión también con la que me gustaría acabar.

Ha habido un experimento social de prohibición que ha
durado bastantes décadas, creo que el balance es claramente
negativo, tenemos que hacer ahora otro nuevo experimento
social, pero vamos a hacerlo bien, vamos a evaluar sus
consecuencias, vamos a hacerlo como siempre hemos dicho que
hay que hacer las políticas de drogas, que es ver si funcionan o
no y corregirlas. Y nada más, esto es lo que quería decirles.

Moltes gràcies, per la seva atenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tal de formular preguntas u observaciones
seguidamente procede la intervención de los grupos
parlamentarios. Informo al Sr. Barriuso que puede contestar
globalmente todas las preguntas u observaciones formuladas o
bien contestar individualmente después de la intervención de
cada portavoz. 

EL SR. BARRIUSO I ALONSO:

Lo haré globalmente.

LA SRA. PRESIDENTA:

Globalment. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Vicent Serra, per un temps màxim de cinc
minuts.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull donar la
benvinguda al Sr. Martín Barriuso a aquest parlament perquè,
com he dit abans, ens ajuda a donar una visió àmplia, tancar
el cercle respecte de les diferents opinions o visions que hi ha
del tema de la marihuana.

Prácticamente las preguntas que yo tenía que hacerle son
básicamente... están hechas al ponente anterior, por eso sí que
me gustaría que, bueno, pues, si tiene alguna consideración a
hacer respecto a las que ha contestado el Sr. Òscar Parés.

Y lo que es de agradecer realmente es la claridad de
exposición, creo que ha trazado una linea muy clara entre el
uso terapéutico y el consumo en clubes y creo que es muy
importante, porque realmente era un tema en el que estábamos
incidiendo porque, yo por lo menos, no lo tenía muy claro. Yo
pienso que el uso terapéutico es terapéutico, evidencia
científica, medicina y la medicina es para los profesionales de
sanidad. Por tanto, yo pienso que esa línea es importante,
porque claro, si empezamos a tener otras consideraciones
sanitarias, tal vez tengamos que plantear otros temas también
que son secundarios respecto al consumo de la marihuana, pero
que pueden interferir y que posiblemente en el consumo del
propio humo del cigarro, pues también hay una serie de tóxicos
que tendrían que valorarse, si se considera como un mecanismo
de prevención, o ver realmente los efectos tóxicos hasta dónde
llegan, no solamente la marihuana, sino de lo que pueda
acompañar, como pueda ser el alquitrán del tabaco, como
puede ser, perdón, el alquitrán de la propia hoja, o el propio
monóxido de carbono que puede generar la combustión.

Por eso me gustaría preguntarle: el consumo de un usuario
de cannabis, ¿cuál es..., es decir, qué cantidad de cigarrillos
puede llegar a fumar un usuario de un club? ¿Cuáles son las
formas en las que existe ese consumo de marihuana,
generalmente? En proporción, supongo que habrá una forma
de..., la forma de inhalación es la más frecuente, pero qué otras
formas existen y sobre todo el número de cigarrillos que puede
llegar a fumarse una persona, los mínimos, los máximos y la
media que usted considera.
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Es evidente que en su exposición ha quedado claro que
existe un poco de interpretación diferente respecto a lo que son
los clubes ahora. Por tanto, agradezco mucho esa información,
la tenemos que releer en el Diario de Sesiones y a partir de aquí
vamos a hacer las conclusiones correspondientes, pero creo que
ha dado una visión muy clara de la situación de como están los
clubes. Yo creo que a nadie le interesa que en un tribunal haya
un planteamiento y en otro haya otro, es decir, yo creo que hay
que optar por intentar homogeneizar un poco todo esto y todo
ha quedado también muy claro.

Y por último, me gustaría preguntar..., hemos hablado o se
ha comentado que se suelen enviar las historias clínicas, hay un
médico que interpreta. ¿Cuántos se han descartado? Es decir,
¿existe constancia de los pacientes que se han descartado para
el uso terapéutico, entre comillas, de esos que vienen a los
clubes? Es decir,...

Y la última pregunta sería, que ha quedado, supongo que no
se habrá dado cuenta a la hora de contestarlas, es cuanto a la
razón por la que los clubes sociales en Holanda, los coffee
shop, al parecer hay una disminución de ellos, si me pudiera
dar la razón por la que existe esa disminución de coffee shop en
Holanda, o si hay un planteamiento diferente respecto al
consumo de cannabis en Holanda, o qué es lo que ha pasado
para que se produzca esa disminución.

Y nada más. Dar las gracias por su aportación.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputat Vicenç Thomàs, per un temps màxim
de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gracias, Sr. Barriuso, muchas gracias por estar aquí. Usted
ha dicho que hay cambio de percepción en la sociedad
española, yo creo que todo el mundo lo tiene claro, de hecho es
tan evidente que estamos hoy aquí discutiendo esto, si no, no
estaríamos aquí. En la anterior legislatura no lo pudimos hacer
porque había otra correlación de fuerzas, pero evidentemente
creo que todo el mundo es consciente del cambio de percepción
sociológica respecto a este tema.

Creo que coincidimos en que uno de los problemas es la
inseguridad jurídica que hay hoy en día en relación a este tema.
Usted ha dicho una cosa que yo también suscribo, creo que
necesitamos más normas administrativas que no penales. Pero
evidentemente la conclusión es que necesitamos una
regulación. Pienso que básicamente necesitamos una regulación
estatal porque lo que hace es crear el marco, lo que puede hacer
un ayuntamiento a través de una ordenanza, son determinadas
cosas, pero que no son las cosas importantes, para entendernos,
y la regulación autonómica tampoco. Lo importante es el marco
estatal, lo otro es complementario. Evidentemente hay niveles
de competencias diferentes, que se han de mantener, pero si no
solucionamos la normativa estatal no solucionaremos nada de
lo otro.

Yo creo que evidentemente hay un tema que es importante,
usted ha definido tres tipos, ha dicho autocultivo, asociaciones
sin ánimo de lucro, circuito comercial, etc.; yo creo que lo
importante es definir lo de los clubs, la regulación de los clubs
en el tema de si se trabaja más en un consumo responsable, en
un cultivo responsable, en una política de reducción de riesgos
respecto a los asociados, para decirlo de alguna manera, que
son en cierta manera..., no es lo mismo, pero es lo que en su
tiempo se pretendió con otras sustancias para reducir riesgos.
Yo todo esto creo que es el camino más correcto. Y en otras
cuestiones que yo no lo tango tan claro, creo que es un error,
vuelvo decir que la ley de Navarra no habla para nada de uso
terapéutico. La única que yo conozco a nivel estatal que es la
ILP que se ha presentado en el Congreso de Diputados, que no
sé muy bien quién la ha presentado, pero ya habla de uso
terapéutico y medicinal. Yo creo que es una estrategia
equivocada, es una reflexión personal. 

Creo que si hemos de ir a un cambio normativo estatal para
dar seguridad jurídica, visualizo la regulación de los clubes de
cannabis, en plan autocultivo, autoconsumo, etc., pero creo que
nos equivocaríamos si introdujéramos como un fin de los
clubes sociales, porque esto es lo que pone la ILP, en el
artículo 5.3, el uso terapéutico, creo que es estratégicamente
una equivocación. Es una reflexión personal, ya le he dicho
antes, yo soy médico, las evidencias científicas de uso
terapéutico están muy regladas y otra cosa son otros tipos de
usos que se puedan hacer con la marihuana o el cannabis, o con
cualquier otro tipo de producto. Mi reflexión es... o mi duda
está en si un objetivo o un fin de los clubes terapéuticos es dar
ese uso terapéutico. Evidentemente, usted dice nos lo vienen a
pedir según quien y tal y cual y se lo damos. Es otro tema, no
es ese. Es mi opinión personal.

Por lo tanto, no es que tenga ninguna pregunta específica,
porque creo que entre los dos, para eso se hacen las
comparecencias, para que los que vienen puedan expresar su
criterio y nosotros pues plantear dudas o evidentemente,
después si hemos de concluir determinadas cosas o no. Yo lo
único que..., sí que le emplazaría a una pregunta concreta, es
como ha dicho el Sr. Parés, que pronto se va a anunciar una
propuesta de nuevo marco legislativo, yo no sé si usted está
metido en este proyecto o no, pero la pregunta sería si cree que
entre los fines de clubes sociales de cannabis, entendidos
como..., creo que usted propugna que es más de autocultivo,
autoconsumo responsable, etc., si se tiene que poner como un
fin de estos clubs la valoración de dar consejo de uso
terapéutico.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Thomàs. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula l’Hble. Diputat Carlos Saura, per un temps
màxim de cinc minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Barriuso por
su exposición tan clara, ha llamado la intención la inquina que
tenían ciertos estamentos jurídicos en la persecución de las
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asociaciones. Creo que es una situación que en un estado de
derecho no se debería permitir.

Tengo una duda, usted ha hablado del riesgo de
comercialización y de un sistema fiscal adecuado; he leído que
algunas de las asociaciones tributan el 21% pero que algunas
no lo hacen. ¿Cómo considera que debería ser ese sistema fiscal
para las asociaciones en lo que se refiere también a la
recaudación de impuestos y demás?

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Saura. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. David Abril, per un
temps màxim de cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Seré muy breve. Quiero agradecer al Sr. Barriuso su
comparecencia, y de alguna manera també su militancia,
porque yo creo que lo que aporta a esta comisión, a parte de su
experiencia, es un conocimiento acumulado justamente sobre
es vacío legal en relación a los clubs y al autoconsumo, y sobre
todo sus dramáticas consecuencias, porque son muchos los
años de cárcel que se han pedido para usted a pesar del tipo de
actividad, sin ánimo de lucro y desde una perspectiva creo que
responsable, no sólo de consumo sino de cara al conjunto de la
sociedad, que es la que han estado defendiendo. Por tanto, por
lo menos por parte de este grupo parlamentario, nuestro
reconocimiento. 

Y simplemente le quería preguntar sobre la regulación
vasca, en sentido de si..., por el paralelismo, en tanto que
administración autonómica también, si piensa que ha
contribuido a crear una mayor seguridad jurídica en ese
sentido.

Y nada más. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble. Diputada
Maria Antònia Sureda, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Barriuso, gracias por su exposición y explicación. Durante su
explicación ya lo ha estado hablando, pero me gustaría que me
concretara si considera que tiene que ir asociado o tiene que
tener relación el uso terapéutico del cannabis con el uso en un
club social, o si se tendrían que regular de manera diferente.
Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Patrícia Font, per
un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. No tengo ninguna pregunta, Sr.
Barriuso, yo simplemente también quiero unirme a la
solidaridad del Sr. Abril, y quería agradecerle la exposición que
ha hecho de su experiencia personal para ejemplificar más
todavía el batiburrillo que tenemos en este país en ciertos
aspectos, simplemente.

Muchas gracias. Bueno, y la necesidad que tenemos,
evidentemente, de regular todo el tema de los clubes
cannábicos, y bueno, ojalá hubiera más pasos para legalizar
otras cosas.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Font. Sr. Martín Barriuso, puede hacer uso de
su turno de palabra. Gracias. 

EL SR. BARRIUSO I ALONSO:

Muchas gracias. Bueno, el tema medicinal... creo que el
objetivo final lo he dejado bien claro, que vaya al sistema
sanitario. Si hay una regulación en la que se permite el uso
lúdico no tiene ningún sentido poner ninguna cláusula de que
si no te va bien lo de tu médico..., no, la gente ya se apañará.
Quiero decir que de la misma manera que hay alguien a quien
puede no apetecerle tomar determinada medicina y se puede ir
a la herboristería y punto, pues existiría algo así. En todo caso
si hay que hacer alguna salvedad sería en el sentido de
reconocer que mientras se normaliza la situación y se dispone
en el sistema sanitario de los preparados necesarios..., no sé, no
sé cuál sería la fórmula, pero desde luego no es nuestra
intención que eso siga siendo parte de nuestras actividades
indefinidamente, para nada, para nada.

Lo que ocurre es que creemos que la respuesta que se da
ahora a muchos y muchas pacientes es insatisfactoria, y en ese
sentido vamos a seguir pidiendo que se atienda a un montón de
gente a la que en otros países ya le estarían dando cannabis, y
aquí todavía no. Entonces la situación es un poco peculiar,
pero, vuelvo a insistir, la medicina es para los profesionales de
la medicina y lo tenemos claro. Hemos hecho una chapuza bien
intencionada, lo mejor asesorada posible, pero teniendo
siempre en cuenta que hay que pasar una entrevista, en nuestro
código de buenas prácticas cualquier persona que venga por un
motivo terapéutico pasa una entrevista, normalmente con
personal sanitario, en la mayoría de asociaciones hemos
intentado eso, tener colaboraciones de este tipo. 

Sí se descartan pacientes; nuestro criterio, además, es que
hay que informar al médico correspondiente; es más, en
muchos casos detectamos que en muchos profesionales hay un
desconocimiento acerca de las propiedades del cannabis, sus
posibles interacciones con otras medicaciones, etc. Entonces lo
que hacemos es poner en contacto al facultativo o a la
facultativa de la asociación con el médico de la persona que
acaba de llegar para aclarar cualquier duda y que de alguna
manera seamos complementarios de lo que se está haciendo
desde el hospital o desde el centro de salud o desde donde sea,
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y por lo tanto sí se rechaza. Si nos viene alguien y nos dice que
tiene antecedentes de esquizofrenia en su familia y que quiere
consumir cannabis para la espasticidad, pues igual le decimos
que mejor no y que tendrá que usar otra cosa, y de hecho en mi
asociación hemos rechazado a gente, y en otras se rechazan.

Con respecto a las formas de uso, evidentemente el uso
fumado supone un incremento en el riesgo, el humo de
cualquier planta es tóxico, tiene alquitrán, tiene monóxido de
carbono, tiene toda una serie de substancias, y por lo tanto en
muchas asociaciones se dispone de un servicio de
vaporizadores de préstamo para permitir inhalar sin
combustión, y por lo tanto sin todos estos gases derivados del
humo, digamos. También se puede consumir por vía oral, y
luego existen otras posibilidades, claro; hay gente que lo que
consume es por vía externa porque tiene dolores localizados y
utiliza un alcohol, una tintura o un aceite para unas friegas
porque no se trata solamente de ingerirlo, sino que el cannabis
puede actuar por otras vías, y para todas ellas es igualmente
ilegal, es decir, a uno le pillan con un alcohol que usa para
darse friegas y que es imposible beberse porque está adulterado
para impedirlo, y sin embargo le castigan como si estuviera
llevando algo con lo que se puede colocar, algo que por esa vía
resulta imposible. Entonces en ese sentido creemos que hay una
generalización muy peligrosa de lo que es el cannabis, porque
tiene muchos usos y algunos de ellos no son necesariamente
psicoactivos.

En cuanto a cuál es la dosis, pues varia mucho
evidentemente, es como con el alcohol. En nuestra asociación,
como llevábamos un control diario, exhaustivo de los
consumos de cada persona usuaria, se llevaba un histórico y
estuvimos funcionando durante bastante tiempo, lo que vimos
es que el consumo promedio en nuestro colectivo era
aproximadamente de medio gramo diario. Y por mi
experiencia, y por lo que hemos hablado en distintos ámbitos
y contrastando por aquí y por allá, creemos que el límite
máximo para un uso compulsivo y claramente ya abusivo, anda
por los 10 gramos diarios. No conozco a nadie capaz de
consumir más de 10 gramos diarios de cannabis, y eso ya nos
parece una barbaridad. Es decir, en las asociaciones solemos
establecer límites de dispensación muy por debajo de este
límite, porque ya consideramos que ya por encima de 3/4
gramos diarios, estamos hablando de un consumo
probablemente problemático, no necesariamente, porque hay
muchas ocasiones en que no es automático, igual resulta que
está consumiendo así y acaba no teniendo graves problemas,
pero puede llegar a tenerlos. Y por lo tanto, nuestro objetivo es
evitarlo y limitamos el consumo por debajo de esa cantidad.
Pero creemos que en una regulación no se excluya a las
personas que tienen un uso compulsivo, inadecuado digamos,
criminalizándolas y obligándolas a recurrir a circuitos
paralelos, deberíamos contemplar hasta 10 gramos diarios para
que esa gente, aunque tenga un uso inadecuado, no quede fuera
de la ley y le añadamos más problemas a su consumo.

Con respecto a la política de reducción de riesgos, lo
asumimos. Es que fue uno de nuestros objetivos a la hora de
crear los clubes, reducir los riesgos inherentes al mercado
negro. Y creemos además que es más fácil hacerlo en una
asociación donde va siempre la misma gente, donde se conocen
todos, que en un establecimiento abierto donde hoy viene

fulano, mañana viene mengana y gente a la que no vuelves a
ver y no sabes nada de su vida. Por lo tanto, entendemos que
las asociaciones, los clubes pueden ser un cauce privilegiado
para hacer políticas de detección de determinados consumos,
conocer la realidad de esos consumos y hacer reducción de
riesgos.

En cuanto a la política fiscal, a los impuestos, pues no tengo
claro cuál debe ser exactamente la fórmula, pero sí creo que
deberíamos distinguir gravando más aquellas formas de
consumo, aquellos circuitos de distribución, aquellas
presentaciones que presentan un mayor riesgo para la salud y
primar con un nivel menor, un gravamen menor aquellos otros
preparados, etc., que se consideren de menor riesgo. Y creemos
que el criterio de la fiscalidad tiene que ser en función del
riesgo que va asociado a esa sustancia, para desincentivar el
consumo de aquellas formas más peligrosas para la salud.

No formamos parte del GEPTA, del grupo de expertos del
que ha hablado Óscar, pero bueno, conocemos lo que plantean,
lo compartimos en gran medida, con algún matiz. 

La ILP que se ha presentado no tiene nada que ver con
nosotros, nos parece una iniciativa unilateral, absolutamente
insuficiente. La iniciativa que se iba a presentar en el Congreso
para regular la...

(Remor de veus)

Perdón?

Creo que ha sido RCN, Representación Canábica de
Navarra, que es un partido político de ámbito de la Comunidad
de Navarra, que por su cuenta y riesgo ha presentado esto. Por
definición una ILP no puede modificar una ley orgánica. El
Código Penal y la Ley de seguridad ciudadana, que son
nuestros caballos de batalla, son leyes orgánicas. Nos parece
una pérdida de tiempo ponernos a recoger firmas para una
reforma legal en la que no se puede reformar lo que más nos
preocupa. Y por lo tanto, lo que dice sobre el uso terapéutico,
etc., tampoco lo asumimos. Es decir, no es nuestra ILP, no la
vamos a apoyar y nos parece que la vía tiene que ser otra. Y
por eso lo que plantea que los clubes sigan teniendo esta parte
terapéutica y tal, pues tampoco... No tenemos claro cómo
formular eso, pero creo que se ha entendido un poco cuál es
nuestra idea al respecto. 

Y la regulación vasca no ha contribuido desgraciadamente
a aumentar nuestra seguridad jurídica, porque como al final lo
que se nos aplica el Código Penal, y eso no se ha modificado.
De hecho, la Ley de adicciones está pendiente, si finalmente se
retirara el recurso, o si no se admitiera el recurso, está
pendiente de un desarrollo reglamentario. En realidad es un
marco bastante abierto donde se ponen las bases, para luego el
desarrollo reglamentario, que yo creo que tiene que ser
complementario de la regulación a nivel estatal. Entonces ha
sido un avance importante, el que haya leyes de ámbito
autonómico nos parece estupendo porque nos ayuda a avanzar.
La Ley de seguridad ciudadana llegó así, empezó con bandos
municipales prohibiendo fumar porros en la calle y luego se
convirtió en ley orgánica, al menos esa parte. Entonces, nos
parece interesante que en distintas instancias legislativas esto
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se trate y que acabe llegando donde tiene que llegar, que es a
las Cortes Generales y allí se reformen las leyes que haya que
reformar.

Y me parece que con esto ya está. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias. Terminado el debate, queremos agradecer la
presencia y las explicaciones dadas por el Sr. Martín Barriuso.

(El Sr. President pren la direcció del debat)

EL SR. THOMÀS I MULET:

Simplement una qüestió formal i és informar els membres
de la comissió que s’havia de produir una compareixença, un
altre dia, de la Sra. Nuria García Casals, que era el nom que ens
havien donat a l’Advocacia de la comunitat autònoma, i des
d’aquesta institució ens han demanat canviar la persona, és a
dir que vengués el Sr. Jesús García Garriga, que també és
membre de l’Advocacia, però com que el nom que figura en el
pla que havíem aprovat era un i ara és un altre, simplement és
demanar si tothom hi està d’acord?

(Remor de veus)

Jesús García Garriga. No, de Núria García Canals, na Núria
Calzada és una altra persona que segurament compareixerà, que
aquí els ponents coneixen prou bé, i que vendrà segurament la
setmana que ve. És el membre de l’Advocacia de la comunitat
autònoma.

Sí, en lloc de Núria García Canals ve el Sr. Jesús García i
Garriga, quan pertoqui.

I si tothom hi està d’acord, no hi cap assumpte més a
tractar.
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