
                                           Nota de premsa 

Des de la Federació d’Associacions Cannàbiques Autoregulades de Catalunya (Fedcac), us volem 

anunciar la notícia de la concessió del tercer grau a la junta directiva de l’associació Airam de 

Barcelona, condemnada a 5 anys de presó, per un cultiu destinat a l’autoconsum compartit de 

les persones membres de l’associació. 

Albert Tió, president de Fedcac,  juntament amb Víctor Segués, ex-secretari i ex-tresorer d’Airam 

respectivament, porten ja 4 mesos a la presó de Lledoners, on segueixen interns, podent sortir 

des d’algunes setmanes de forma diària, tant per treballar, com per cumplir amb els treballs en  

benefici de la comunitat, que tenien pendents abans d’entrar el pasat 18 de Novembre. 

Cada vespre han de tornar per dormir a la presó, i així seguirant fent mentre duri la seva 

classificació en tercer grau, com a mínim, fins complir la meitat de la seva condemna. 

Considerem les seves condemnes, del tot injustes i desproporcionades, així com totes les 

condemnes rebudes a juntes d’associacions cannàbiques, per cultivar per les persones sòcies, 

seguint el codi de bones pràctiques, sota criteris de salut i prevenció de riscos i danys, ja que ni 

ells ni cap de les persones condemnades per aquest motiu són delinqüents, sino que han ajudat 

a molta gent, tant a pacients que fan un ús terapèutic, com a usuàries que fan un ús adult 

responsable, defensant els seus drets i llibertats. 

La seva és una condemna més, però ells han volgut fer-la visible per denunciar la repressió, 

persecució, criminalització i estigmatització del moviment associatiu cannàbic en general, i de 

les usuàries i autocultivadores per autoconsum, individual o col·lectiu, en particular. 

Des de que l’Audiència Provincial de Barcelona els va condemnar, ells van decidir esgotar tota la 

via judicial per intentar arribar fins al final, en el que considerem una defensa dels drets humans. 

Vàren presentar un recurs al Tribunal Suprem, que va ratificar la pena. Es va presentar un recurs 

al Tribunal Constitucional i aquest ni tan sols el va admetre a tràmit. S´ha presentat un recurs 

al Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg, el qual ha sigut inadmés a tràmit, tot i que 

es plantejava una vulneració clara de drets i que es plantejaven questions no resoltes per aquest 

Tribunal, deixant-los sense resposta i deixant d’abordar una realitat social existent. Es va 

demanar l’indult al govern espanyol i, després de més d’un any, encara no han tingut resposta, 

ni en un sentit ni en un altre. 

La Junta directiva d’Airam va treballar l’incidència política des de la nostra federació, al costat 

de la Catfac, l’altre federació catalana, conseguint, amb el recolçament d’altres col·lectius i 

equips jurídics, activar la campanya La Rosa Verda que, a través d’una ILP, va proposar una llei 



que regulava el funcionament de les associacions cannàbiques, avalada per més de 65 mil 

signatures, discutida en comissió amb experts i aprovada al 2017 amb el suport majoritari dels 

grups parlamentaris al Parlament de Catalunya. 

En altres comunitats autònomes s’han desenvolupat processos similars que han acabat, com a 

Catalunya, amb les lleis aprovades a diferents parlaments com el de Navarra, tombades pel 

Tribunal Constitucional a instàncies de recursos del govern del PP, motivades per falta de 

competències, al igual que altres lleis socials catalanes. 

Des de Fedcac hem fet la feina a nivell autonòmic i ja hem vist de què ens ha servit. Sabem que 

hi han partits a favor d’una regulació, alguns medicinal i altres integral, però creiem que aquest 

consens està sent molt difícil de conseguir per poder materialitzar una regulació/legalització a 

curt termini, mentre el poder judicial está enviant a presó a les persones que l’estem defensant 

i portant a la pràctica, tot demostrant els beneficis cap a la societat d’una regulació medicinal, 

per una banda, a nivel sanitari, per compasió i dignitat de les persones malaltes i d’una regulació 

de l’ús adult, malanomenat recreatiu, per la generació d’activitat econòmica directa i indirecta, 

la recaptació d’impostos i la creació de llocs de treball, que l’experiència a altres paissos i 

diferents estudis están demostrant i que considerem temerari desaprofitar en l’actual situació 

de crisi sanitària, econòmica, social, política i ecològica. 

Respondre a aquestes alçades que no hi ha evidència científica, quan sí que n’hi ha i ja hi han 

païssos que s’estan enriquin i sanejant les seves economies, mentre al nostre país es reprimeix 

i acabem a la presó per defensar un estil de vida legítim, a part de ser una irresposabilitat, sí que 

considerem que és una temeritat que va en contra dels interesos de tota la societat. 

És per això que, denunciem el bloqueig i l’eternització d’aquest procés de regulació/legalització 

pel que tant hem treballat i que tant esforç i sacrifici està costant amb patiment per moltes 

famílies totalment destruïdes per empresonaments del tot innecessaris. 

Seguirem treballant per fer veure a la classe política, que segueix molt ocupada en les seves 

baralles i competències electorals, que allò que consideren un problema, pot ser la solució. 

Però també seguirem treballant per la unificació d’un moviment i un sector atomitzat, per tal 

d’unir forces en un objectiu comú. Aquesta és una lluita global, per la llibertat, pels drets humans 

i la dignitat i, com a tal, ens unim a qualsevol moviment similar a l’àmbit internacional i cercarem 

aliances per seguir en aquesta línea a nivell europeu. 

Volem aprofitar la força i l’exposició de les persones represaliades per donar veu a aquest 

moviment i seguir lluitant pel que considerem just. 

Salut i Força 

 


