PLA D´ACCIÓ MUNICIPAL ANTICRISI 2012
PER A LA DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I SOCIAL DEL MUNICIPI DE RASQUERA
Complement del Projecte de Desenvolupament Local de Rasquera aprovat pel
Ple de 6 de febrer de 2009

En el context de greu crisi econòmica i social actual, seguint criteris de necessitat,
oportunitat i conveniència establerts a la Constitució Espanyola, que ens exigeix la
iniciativa en matèria econòmica , és urgent prendre mesures que la societat civil
reclama, mesures que han d’anar encaminades a la millora de les condicions de vida
dels habitants de Rasquera i de la societat en general, i que passen necessàriament
per la conservació de l’entorn i riquesa cultural, natural i paisatgística del municipi, i
el desenvolupament de programes de protecció i innovació que permetin la creació
de llocs de treball i la creació de coneixements, productes i serveis innovadors que
generin ingressos econòmics per evitar les retallades socials motivades per la crisi.
Per tal de poder sortir de la greu situació econòmica i financera en que ens trobem i
per tal de tenir la necessària autonomia financera, per tal d´ajudar al municipi i al
Govern de la Generalitat de Catalunya i resta d´Administracions que passen per
greus dificultats per poder oferir els serveis reclamats legítimament pels ciutadans,
per tal també de disminuir les seves despeses i contribuir enèrgica i decididament als
Interessos Generals, l’Ajuntament de Rasquera està negociant una sèrie d’acords de
col·laboració que no impliquen obligacions econòmiques ni necessiten de la dedicació
de cap partida pressupostària. Els convenis de col·laboració a signar amb distintes
Associacions, que ens asseguren ingressos econòmics a curt, mig i llarg termini, ens
posen en la necessitat de desenvolupar un pla gestió que fa necessari i útil constituir
dues Entitats Públiques Empresarials locals “Rasquera Gestió Econòmica” (RGE) i “
Rasquerana de Recerca i Interpretació de la varietat vegetal Cànnabis Sativa L.”
(RRICA).
Per tal de donar continuïtat al Pla de desenvolupament local de Rasquera (PDLR)
aprovat pel Plenari de l’Ajuntament de Rasquera en data 6 de febrer de 2009, en
les seves recomanacions i compromisos establia la conveniència de dinamitzar
empresarial i comercialment el municipi i fixà com als seus propòsits bàsics la
potenciació dels recursos de Rasquera i la incentivació del comerç del poble
establint la necessitat de fer de Rasquera un poble obert al turisme.

La Constitució Espanyola que ens exigeix l’exercici responsable de les competències
atribuïdes, és urgent prendre mesures que la societat civil reclama, mesures que han
d’anar encaminades a la millora de les condicions de vida dels habitants de Rasquera,
i que passen necessàriament per la conservació de l’entorn i riquesa cultural, natural
i paisatgística del municipi, i el desenvolupament de programes de protecció i
innovació que permetin la creació de llocs de treball i la creació de coneixements,
productes i serveis innovadors que generin ingressos econòmics importants per

evitar les retallades socials motivades per la crisi i per tal d’evitar que el municipi
albergui instal·lacions o projectes anti-ecològics i antagònics amb el projecte de poble
com son els parcs eòlics o els cementiris de residus nuclears, úniques alternatives
que fins ara se’ns han plantejat i que el poble rebutja enèrgicament, doncs és interès
comú el de mantenir la forma de vida lligada al respecte a la natura per la que tan han
lluitat els nostres avantpassats.
Per dinamitzar el potencial econòmic del municipi de Rasquera i dels seus
productes, per incentivar el turisme rural, creant els llocs de treball necessaris per
tal de disminuir les taxes d’atur del municipi i evitar la fugida de talents. Rasquera té
les persones, infraestructures, condicions climàtiques, agrícoles, terrenys, aigua, sol,
coneixements i estructures agrícoles i socials suficients per tal de poder oferir
serveis tècnics i agrícoles especialitzats que facin atractiu el nostre municipi a
persones i entitats a nivell nacional i Internacional i que permetin desenvolupar
amb més agilitat els projectes que les diferents persones i entitats ja porten a terme
al municipi, o els nous que vulguin desenvolupar al terme municipal, sempre amb
respecte i salvaguarda a l’especial sensibilitat ecològica que uneix a totes les
Rasqueranes i Rasquerans, i conservant la forma de vida unida al respecte per la
terra de les nostres àvies i avis han conreat durant tants anys.. Per tal de incentivar
el turisme, conservar el territori, incrementar la qualitat, productivitat i rendibilitat
dels nostres productes i de les nostres terres conreables.
L’Ajuntament de Rasquera, entitat local de caràcter institucional i amb personalitat
jurídica pròpia, és titular de milers d’hectàrees de bosc al seu terme municipal i que,
entre altres, té per necessitat i objectiu prioritari la conservació de tots aquest
paratges fent una gestió integral i sostenible dels mateixos amb l’ànim de fomentar
l’atractiu turístic del municipi i la conservació ambiental del territori, i per tal
d´evitar incendis i altres problemes ambientals i econòmics, fet que es traduirà en la
creació de llocs de treball i en una millora de la qualitat de vida dels ciutadans i de
la situació econòmica general, per tal de poder contrarestar les retallades socials
que han deixat a moltes persones en una situació de greu dificultat.
Es voluntat de l’Ajuntament la de continuar i estendre l’actuació a més superfície
forestal.
L’Ajuntament de Rasquera ha desenvolupat durant els darrers exercicis diferents
plans d’explotació forestal en les superfícies boscoses de la seva propietat en
col·laboració amb diferents organismes de l’administració autonòmica. Es voluntat
de l’ajuntament d’encarregar la continuació d’aquestes iniciatives de
desenvolupament econòmic a RGE.
RGE i RRICA seran les encarregades de contractar el personal i serveis necessaris
per desenvolupar el pla anticrisi i de dinamització econòmica i social per assolir una
clara millora de les condicions de vida dels habitants del municipi. RRICA serà
inicialment la principal font d’ingressos del municipi, recursos que es destinaran al
seu ús públic i d’Interès General. L’Ajuntament de Rasquera i les entitats que es
crearan actuaran sempre amb criteris de Transparència, Solidaritat i Justícia Social.

Es firmaran una sèrie de contractes i convenis de col·laboració amb les entitats i
persones físiques i jurídiques legalment constituïdes que, complint tots els requisits
legalment establerts i els que es considerin adients, presentin projectes interessants
a desenvolupar al municipi o en altres indrets, que vulguin col·laborar en el Pla
Anticrisi de Rasquera, i que a més, no impliquen cap despesa de partides
pressupostades, sinó la important entrada d’ingressos que ens permetrà inicialment
aturar la massiva destrucció de llocs de treball; també crear-ne de nous, i sobretot,
dignes, i que permetin assolir la felicitat a les persones i la seva realització personal,
col·lectiva i en definitiva, de cohesió social.
Els contractes que es signaran amb diferents Associacions i entitats diverses ens
han de garantir poder renegociar el deute municipal i fer front al seu pagament i
liquidació íntegra en un màxim de 4 anys, doncs és una llosa que dificulta
enormement desenvolupar plans de futur que permetin assolir els reptes socials
actuals. Aquests contractes també implicaran directament molt especialment la
contractació de persones en situació d’atur o exclusió social, i serà una eina útil per
contribuir a la millora de l’índex d’ocupació dels residents del municipi i de
Catalunya en general.
És essencial en la filosofia dels esmentats acords, l’establiment de les bases de
col·laboració entre les parts per l’execució de mesures de dinamització econòmica
en el terme de Rasquera d’acord amb els criteris i principis de rigor, responsabilitat,
suficiència, proximitat i subsidiarietat i sota els eixos d’ordenació, reducció de riscos
integral, prevenció, conservació i desenvolupament econòmic i social sostenible.
Els anteriors fets comporten la necessitat d’assajar, investigar, discutir, consensuar i
d’implementar noves formes de col·laboració de les tres entitats públiques,
Ajuntament , RGE, i RRICA amb les distintes persones, empreses i entitats que
actuen al municipi o que tinguin interès en establir-s’hi, col·laboració que permetrà
un desenvolupament sostenible del territori mitjançant l’execució de programes que
fomentin la implantació d’estratègies de reforç i millora mediambiental al territori i
el desenvolupament de programes d’Investigació, Desenvolupament i Innovació
Integrals, que permetran diversificar el model econòmic del municipi i crear nova
riquesa en un moment on ens és impossible finançar-nos, ni té sentit seguir
endeutant-se. És prioritari poder lliurar-nos del deute municipal per tal de poder
reduir els costos del pagament d’interessos i per tal de que el municipi recobri la
seva necessària autonomia financera.

L’article 25 de la Llei de Bases de Règim Local disposa que el Municipi pot
promoure tota classe d’activitats i prestar quants serveis públics contribueixin a
satisfer les aspiracions i necessitats de la comunitat veïnal.
Les repercussions socials pels habitants del municipi derivades del greu context
econòmic actual exigeixen una actuació urgent, decidida i responsable del Municipi
per preservar un entorn socio-econòmic que permeti satisfer les necessitats
personals i col·lectives dels habitants i conservar la nostra forma de vida lligada al
camp, la natura, l’agricultura i les tradicions dels nostres avantpassats i evitar la
fugida de talents. NO volem un cementiri nuclear. NO volem cap parc eòlic. Volem

seguir vivint de la Terra amb respecte envers ella i aprofitant els recursos que ens
ofereix la natura pel desenvolupament econòmic i social.
La preservació del patrimoni humà, cultural, econòmic i natural de Rasquera,
constitueix un objectiu primordial de l’Ajuntament de Rasquera.
Així mateix, resulta primordial desplegar tota l’activitat necessària per incentivar
la implantació a Rasquera des nous models de gestió i activitats econòmiques i
socials innovadores, que afavoreixin la plena ocupació dels habitants, en
condicions de dignitat professional, i contribueixin al finançament dels recursos
públics necessaris per tal de que els habitants de Rasquera puguin desenvolupar
els seus projectes de vida amb Salut, Llibertat, Dignitat i Felicitat.
Resulta convenient i oportú desenvolupar un programa que permeti optimitzar els
recursos de Rasquera i harmonitzar el patrimoni cultural, econòmic, social i
natural de la població amb la creació de riquesa, la investigació, desenvolupament i
innovació, així com promoure el desenvolupament turístic sostenible, tasques
principalment que seran desenvolupades per RGE.
Aquest Pla d’acció 2012 s’articularà entorn al desenvolupament harmonitzat de 5
Programes:
a) Interpretació i foment de la Cabra Blanca de Rasquera
a. Posada en funcionament del Llibre Genealògic de la Cabra Blanca
de Rasquera
b. Programa de conservació i millora genètica de la raça
c. Estudi de mercats per la comercialització
d. Comercialització dels productes de la Cabra Blanca

b) Programa de gestió Forestal
a. Conservació i millora del medi natural
b. senyalització d’itineraris saludables
c. foment del aprofitaments alternatius forestal

c) Programa d’Innovació i Recerca en la Gestió Agrícola
a. Creació d’un banc de terres públic
b. Recerca varietal Fulla de salze
c. Foment de l’agricultura ecològica
d. Innovació i recerca d’altres cultius d’interès agrícola

d) Programa de Recerca i d’Interpretació del Cànnabis
a. Plans educatius i de reducció de riscos especialment destinats a
joves
b. Promoció de la investigació científica multidisciplinari.
c. Programa per a la Ordenació de l’Autocultiu del Cànnabis per
l’Autoconsum en l’àmbit privat.

d. Programa de col·laboració amb altres Ens
e) Programa d’ocupació
a. Creació d’una borsa de treball
b. Foment de cursos formatius

La posada en marxa del Pla d´Acció Municipal 2012 Anticrisi i de Dinamització
Econòmica i Social de Rasquera, es regirà pels principis d’oportunitat, eficiència,
transparència i publicitat.
Per tal de desenvolupar el programa d), resulta oportuna la constitució de la RRICA
(Rasquerana de Recerca i Interpretació del Cànnabis Sàtiva L)

INTERÉS GENERAL INTERNACIONAL JUSTIFICA CREACIÓ RRICA

La Comissió Mundial sobre política de drogues, un grup d'alt nivell d'experts que
reuneix líders mundials com l’ex secretari general de l'ONU, Kofi Annan, i ex
mandataris llatinoamericans, entre altres personalitats, opina que la "guerra
contra les drogues" a nivell mundial està fracassant i ha instat els països a
considerar fer passos com legalitzar el cànnabis per intentar minar el
poder dels grups organitzats.
Aquesta comissió insta els líders mundials a assumir una nova visió per reduir
l'abús de drogues, substituint l'estratègia actual de penalitzar estrictament i
empresonar als consumidors alhora que es lluita contra els cartells que controlen
el negoci. "La guerra mundial contra la droga ha fracassat, amb conseqüències
devastadores per als individus i les societats de tot el món", diu l'informe difós a
Juny de 2011 per la Comissió.
La comissió va dir que són necessàries urgentment reformes fonamentals en les
polítiques de control nacional i mundial sobre drogues.
Entre les recomanacions de la comissió figuren la de substituir la penalització i el
càstig als consumidors que no fan mal a altra gent per ofertes de serveis sanitaris
per qui ho necessitin i animar els governs a considerar la legalització de la
marihuana i potser d'altres substàncies "per minar el poder dels grups organitzats
i salvaguardar la salut i seguretat d'altres ciutadans". Va afegir que les iniciatives
de despenalització no resulten en un increment significatiu del consum de drogues.
"Les grans despeses en la penalització i les mesures repressives dirigides a
productors, traficants i consumidors de substàncies il·legals han fracassat
clarament a l'hora de retallar amb eficàcia el subministrament o el consum ", diu
l'informe." Les aparents victòries per eliminar una font o una organització criminal
es veuen eclipsades gairebé a l'instant per l’emergència d'altres fonts i traficants.
Els esforços repressius dirigits als consumidors bloquegen mesures sanitàries
públiques per reduir la sida, i el nombre de víctimes de la sobredosi i altres
conseqüències nocives de l'ús de drogues ", i de polítiques errades diu l'informe.

El text ha afegit que els diners gastats pels governs en esforços útils per reduir el
subministrament o en empresonar a persones per delictes relacionats amb la
droga podria gastar millor en formes diferents per reduir la demanda i el dany
causat per l'abús de drogues, i dedicar-se a plans de reducció de riscos com els que
es proposen.
Seguint les recomanacions del Grup d’Experts de Nacions Unides en Polítiques de
drogues a l’Informe de la Comissió Global de Polítiques de drogues de Juny de
2011 que recomanen l’assaig de models per a la ordenació del cultiu i comença de
cànnabis entre persones adultes i lliures, seguint les recomanacions i
manifestacions de la gran majoria dels partits polítics amb representació al
Parlament de Catalunya en favor de la investigació amb Cànnabis i en pro de la
defensa dels drets dels consumidors i de les Associacions que els integren, i
donada la necessitat d’ordenar, estudiar, proposar, discutir i assolir objectius de
millora social i econòmica, resulta totalment oportú i adient crear una entitat
pionera a nivell Mundial que serveixi d’eina tan a las Administracions Públiques
com als ciutadans i que pugui fomentar projectes de I+D+I. Aquesta entitat pública
municipal d´investigació multidisciplinària en relació a les múltiples aplicacions de
la varietat vegetal Cànnabis Sativa L farà que el municipi de Rasquera resulti
atractiu a la implantació de projectes d’investigació i empreses i capitals
estrangers, i en un mig termini poder desenvolupar productes tan per al mercat
intern com per a l’exportació, en els àmbits medicinal, farmacèutic i
agroalimentari.
Per tal de poder sortir de la greu situació econòmica i financera en que ens trobem,
per tal de tenir la necessària autonomia financera, per tal d’ajudar al Govern de la
Generalitat i disminuir les seves despeses i contribuir enèrgica i decididament a
l’interès generals de les Catalanes i Catalans, l’Ajuntament de Rasquera signarà una
sèrie de contractes i convenis amb diverses entitats i associacions de persones
consumidores d’aquesta planta, contractes que no impliquen inicialment obligacions
econòmiques ni necessiten de la dedicació de cap partida pressupostària.
Si bé és cert que aquests contractes ens poden assegurar importants ingressos
econòmics a curt, mig i llarg termini, també ens posen en la necessitat de
desenvolupar un programa d’ordenació, planificació i gestió que fa necessari i útil
constituir dues Entitats Públiques Empresarials locals “Rasquera Gestió Econòmica”
(RGE) i RRICA, Rasquerana de Recerca i Interpretació de la varietat vegetal
Cànnabis Sativa L Cannàbica.
En el marc de RRICA, es crearà una Taula de Seguretat per tal d’estudiar i implantar
models que serveixin per crear un context d’ordre, és a dir, creant Seguretat
Jurídica, Seguretat Ciutadana i Seguretat Ambiental, on hi estaran representades
totes les entitats públiques i privades que hi tinguin un interès legítim o
competències en la matèria ( Medi Ambient, Sanitat, Interior, Societat Civil) essent la
seva essència de caràcter democràtic, obert, transparent i participatiu. Es destinarà
una important partida pressupostària de l’entitat per la creació d’aquesta Taula de
Seguretat Integral, per dotar-la de recursos propis i per tal de que la seva creació no
impliqui cap despesa a les arques municipals ni a la resta d’Administracions
representades.

Criteris d’oportunitat i de necessitat aconsellen la creació d’una Entitat Municipal
pionera a nivell Mundial dedicada exclusivament a la interpretació de tot el relacionat
amb les distintes aplicacions dels productes derivats de la varietat vegetal Cànnabis
Sativa L., d’acord amb l’interès científic i social, i especialment donat l’interès de les
administracions públiques en protegir els drets dels consumidors en general i en
particular d’establir models d’ordenació que permetin desenvolupar les activitats privades
de les associacions de consumidors sense interferències per part de dels ens públics, i ans
al contrari, en col·laboració per tal de crear models de reducció de riscos i de seguretat
jurídica, seguretat ciutadana i seguretat ambiental, i dotant així als ens públics i a les
associacions d’eines útils per tal de col·laborar i coordinar estratègies en benefici de
l’interès d’aquestes persones i entitats i de la societat en general. El Pla científic i el pla
econòmic de la memòria prèvia a la creació de RRICA desenvolupen aquests aspectes.
La societat civil catalana ha estat pionera en organitzar-se en Associacions de
consumidors, inserides en un marc jurídic legal que permet en l’àmbit privat cultivar
Cànnabis per abastir el consum personal dels socis en l’àmbit privat, amb el compromís
de dedicar-lo al seu exclusiu consum personal i a fer-ne un ús responsable en un marc de
prevenció de riscos associats al seu consum, riscos associats majoritàriament al mercat
il·legal, l´adulteració i delinqüència.
El Parlament de Catalunya, l´Abril de 2001 aprovà per unanimitat de tots els partits
polítics l´ús de Cànnabis medicinal i va advocar directament pel foment de la I+D+I
donada la seva àmplia potencialitat terapèutica, fet que va lligat intrínsecament a la
seva gran potencialitat econòmica.
Existeix arreu del Món i a Catalunya en particular un consum significatiu i
normalitzat i acceptat socialment de forma majoritària de la planta “Cànnabis
Sativa L” per part de centenars de milers de ciutadans del país per diverses raons,
tant medicinals com per raons d´exercici divers del Dret Fonamental a la Llibertat,
dret que a més no pot limitar l´Administració. Els que no la consumeixen, veuen el
seu ús per persones adultes com a un fet normalitzat i àmpliament estès. S´ha
legalitzat un model associatiu arreu de l´Estat Espanyol i a Catalunya en particular,
amb el suport jurídic i de compliment de la legalitat per part de la Fiscalia del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Informe que aportem a la memòria,
model jurídica que permet el cultiu en l´àmbit privat de cànnabis pel consum dels
socis en l´àmbit privat sense accés a tercers, al no suposar un perill per la Salut
Pública.
És una realitat que les prop de 200 associacions existents arreu de l´Estat ja
cultiven arreu del territori Cànnabis pel consum dels seus membres. És cert també
que són entitats sense ànim de lucre i que aporten molts beneficis socials, i a més,
han mostrat interès per poder col·laborar amb les entitats públiques a diversos
nivells, també l’econòmic. Aquestes entitats reclamen respecte pels seus drets
fonamentals, seguretat jurídica i col·laboració amb les administracions que no
podem negar, doncs ens correspon vetllar pel respecte de tots els drets existents,
inclús quan existeixin conflictes morals, com és el cas.
Es tracta d’ordenar per una millor col·laboració i enteniment, per reduir els riscos
associats al cultiu i consum de Cànnabis de forma efectiva i integral, de cobrir

algunes de les seves demandes legítimes i necessitats intrínseques, doncs es
requereixen condicions de legalitat i seguretat que Rasquera i el projecte de RGE i
RRICA poden oferir, i poden ser un referent a nivell internacional.
Rasquera és pionera en reciclatge, ecologia, respecte per la Terra i el medi
Ambient; Rasquera és pionera també i referent de polítiques de reciclatge de
residus, de respecte per les llibertats individuals, d´integració social de la
diversitat, de col·laboració i solidaritat, i per això, Rasquera, compromesa,
responsable i per això, pionera, no pot deixar passar aquesta oportunitat que se’ns
ha presentat, doncs al contrari les activitats es duran a terme com ja succeeix de
forma dispersa per la geografia Catalana i de la resta de l´Estat Español, sense cap
tipus de benefici econòmic substancial directe pels Ajuntaments o entitats
públiques., tot i que com diem, són entitats sense ànim de lucre i aporten grans
esforços i beneficis socials en l´àmbit de la reducció dels riscos associats que
afecten a diversos àmbits que no es poden abordar de forma eficaç de forma
dispersa, sinó integrada. Tant els organismes Internacionals competents en la
matèria com les Nacions Unides, com la resta de les administracions implicades, i
les associacions i la ciutadania en general, exigeixen la creació de models de
seguretat jurídica, ambiental i ciutadana que permetin tan la protecció dels
interessos generals com els dels consumidors associats.
És una realitat coneguda per totes, que un nombre important de catalanes i
catalans cultiven legalment la varietat vegetal Cànnabis Sativa L. I que és procedent
dedicar recursos i incentivar polítiques de reducció de riscos associats al seu
consum, especialment destinats a persones joves, que es fomentin conductes de
vida i d´oci saludables. És també una realitat que milers de persones adultes en fan
un ús responsable i que per raons morals se’ls va criminalitzar. La situació actual
ha canviat, i basta acudir a les hemeroteques i als estudis existents per adonar-se
de la realitat i necessitat d´intervenir de forma urgent. És el principal objectiu la de
reduir tots els riscos associats en aquestes pràctiques, treballar sobretot en
l’educació dels menors d’edat amb plans educatius específics i adaptats a la
realitat.
Són associacions sense ànim de lucre legalment constituïdes que cultiven Cànnabis
pel consum personal dels seus socis en l’àmbit privat, ja sigui de manera
individual o en el marc d’associacions legalment constituïdes amb un model
d´Estatuts on consten les activitats de cultiu col·lectiu per a l´autoconsum en
l´àmbit privat, que ja han estat sotmesos a anàlisis jurídica per part dels Tribunals
de Justícia i de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya al Juny de
2010, que en resolució d´Arxiu de 14 de juny de 2010 avalava la legalitat
d´associacions que inclouen als seus Estatuts el cultiu de cànnabis per al consum
individual en l´àmbit privat dels seus socis .
A Catalunya existeixen actualment unes 200 associacions de consumidors de
cànnabis que conreen aquesta planta per abastir als seus socis del seu consum
personal i responsable, i on tot el procés, des del cultiu al consum es desenvolupa
en un àmbit estrictament privat i d´un cercle tancat de persones obligades
contractualment a respectar la legalitat vigent i a dedicar el producte del cultiu
exclusivament al seu consum personal en l´àmbit privat.

Aquestes associacions i les persones que les integren, com a persones de plens
drets i igualtat a la resta, necessiten reducció de la col·laboració de i amb les
Administracions Públiques per tal de reduir de forma eficaç els riscos associats al
consum i al cultiu, necessiten seguretat, ordenació i protecció, i les
Administracions tenim la obligació de proveir-la, i no només la obligació, sinó la
oportunitat de donar seguretat jurídica, ciutadana i mediambiental i a més crear
models aptes per altres indrets, inclús fóra de les nostres fronteres, crear llocs de
treball i recaptar ingressos que permetin dinamitzar l´economia del municipi i de
la comarca. És necessari evitar riscs innecessaris deguts a l´adulteració, protegir
les activitats associatives de robatoris, investigar sistemes per reduir els riscs
d´incendis i reduir les despeses derivades intervencions policials i judicials
innecessàries que acaben sense cap transcendència penal més que la creació de
greus perjudicis als interessos dels ciutadans i de les distintes administracions
como la d´Interior o la de Justícia, que prou feines tenen amb gestionar altres
problemes molt més importants per la majoria de les ciutadanes i ciutadans amb
esperit democràtic i de respecte per la diversitat i llibertat individuals alienes.
Segons la IACM ( International Association for Cànnabis as Medicine)l i la SEIC
(Sociedad Española de Investigación sobre Cannabinoides), les investigacions
científiques de les propietats del Cànnabis Sativa L , la seva aplicació terapèutica en
malalties com el càncer, esclerosi múltiple, glaucoma, fibromiàlgia, etc. L´existència
de molts països que tenen programes de Cànnabis medicinal, d´empreses que
tenen gran interès en desenvolupar i recolzar projectes d´I+D+I relacionats, i
donat que les condicions climàtiques, de sol, agrícoles, les infraestructures
existents i l´experiència en el camp agrícola, permeten obtenir productes de
qualitat a preus competents, i l´existència de bases sòlides per garantir la seguretat
jurídica i viabilitat i seguretat dels projectes, això implicarà la implantació
d´entitats i projectes al municipi que resultin compatibles amb el pla de
dinamització econòmica dissenyat.
L’Ajuntament de Rasquera té expressament atribuïdes entre d´altres, les
competències relatives a protecció civil i prevenció d’incendis; ordenació, gestió i
disciplina urbanística; protecció del medi ambient; defensa de persones usuàries i
consumidores; protecció de la salubritat pública; serveis de neteja y tractament de
residus. Les necessitats de les Administracions i les d’aquestes associacions i
entitats, així com i raons d´oportunitat, aconsellen la urgent intervenció de
l’Ajuntament per, garantint el respecte cap a la privacitat de les activitats
desenvolupades per les associacions, d´acord amb els drets fonamentals que els hi
són propis (Dret a la Intimitat, a la Inviolabilitat del domicili, Dret de Reunió, dret
d´Associació, dret fonamental a la Llibertat) i, desenvolupant les seves activitats i el
compliment dels seus fins establerts als estatuts en un marc de seguretat integral,
poder alhora obtenir importants beneficis socials, reduir els riscos associats a
aquests cultius i consums problemàtics, tenir accés directe i proper als
consumidors, i també, poder obtenir ingressos econòmics que aportin recursos
públics que permetin sortir de la crisi i generar llocs de treball, riquesa i felicitat; i
tot això, amb escrupolós respecte per la legalitat vigent tan a nivell autonòmic com
nacional i internacional (Veure Informe Jurídic a Memòria).

Això permetrà també col·laborar amb projectes d´altres entitats públiques,
especialment les educatives i Universitàries, per tal de que els nostres joves puguin
gaudir d´ajuts pels seus estudis i per que les entitats puguin seguir endavant amb
els projectes d´investigació que estiguin aturats o suspesos degut a les retallades
causades per la greu crisi econòmica i social actual.
Durant aquests mesos d´estudi s’ha constatat l’interès de varies associacions i
empreses del món agrícola i de la producció de llavors, d’implantar-se al terme
municipal de Rasquera per les condicions climàtiques, topogràfiques, agrícoles i
sobretot pels recursos humans i infraestructures agrícoles que ofereixen
condicions immillorables per aquests projectes, així com l´existència de nombrosos
consumidors i cultivadors al municipi, aporten conjuntament i valorant totes els
àmbits, manifestem tenir un gran interès, meditat, estudiat, rigorós, exemplar,
transparent i responsable en tirar endavant aquest projecte.
Sense pretendre en absolut afavorir el consum de cap substància ni cometre cap
acció tipificada com a il·lícit administratiu o penal, ans al contrari, amb escrupolós
respecte per la legalitat vigent, es pretenen dotar les persones i Administracions i
entitats diverses, d´eines útils de cohesió social, per lluitar contra la delinqüència i
reduir riscos i aportar millores socials i dissenyar i proposar models d´ordenació
d’un marc que incideixi en favor de la reducció de riscos associats al cultiu i
consum de Cànnabis, en la eradicació del mercat negre, reduir la delinqüència i
acabar amb el mercat negre i l´economia submergida associada a aquest que
corromp els sistemes democràtics, tot aportant beneficis socials i facilitant les
tasques de les administracions públiques per poder fer front a les llegítimes
exigències dels ciutadans que reclamen que s’aturin les retallades en matèria d´
Educació, Sanitat, Seguretat Social, Medi Ambient i Justícia.
Resulta oportú doncs, articular mecanismes de col·laboració, punts de trobada
entre ens públics competents i interessats, des de noves perspectives integrals i
integradores, no criminalitzadores, col·laborant amb entitats associatives que
comparteixen aquesta finalitat., doncs qüestions d’interès general ho exigeixen.
Per a la superació de la greu situació de greu crisi econòmica que afecta el
municipi, s’ha elaborat el Pla d´Acció Municipal Anticrisi de dinamització
econòmica i social de Rasquera. Les activitats privades de les associacions com a
agents de dinamització de l’economia agrícola resulten plenament ajustades als
objectius marcats i a la legalitat vigent, sense que l´Ajuntament ni RRICA tinguin
cap poder de decisió en relació a les qüestions privades desenvolupades per part
d´aquestes, doncs és seva la responsabilitat de complir amb la legalitat vigent en
tots els àmbits.
Les potestats i competències de l’Administració poden garantir unes òptimes
condicions de seguretat integral, control i qualitat que reverteixen en interès de les
Associacions, dels consumidors i de la societat en general.
La gestió de les condicions que requereix l’activitat associativa requereixen de
l’elaboració d’un programa que aprofiti les possibilitats de participació pública
maximitzant les possibilitats de reducció de riscos associats al consum i al cultiu de

cànnabis en l´àmbit privat per al seu consum personal en privat, i maximitzant
també les possibilitats econòmiques en benefici de l’interès públic i que alhora
pugui promoure condicions de màxima ocupació, generació de riquesa i en
definitiva optimització dels recursos, acostament de les administracions als
ciutadans, reconeixement dels seus drets i interessos, i en definitiva per aprofundir
en un clima de solidaritat, cooperació i pau social

RRICA impulsarà :

a) Plans educatius i de reducció de riscos associats al consum de cànnabis
especialment destinats a joves i en col·laboració amb el Departament de
Sanitat de la Generalitat de Catalunya.
b) La investigació científica multidisciplinari.
c) Programa per a la reducció de riscos associats al cultiu de cànnabis, destinat
al control i la ordenació de l’Autocultiu del Cànnabis per l´Autoconsum en
l´àmbit privat, en concret en el marc de la Taula de Seguretat que es crearà i
on estaran representades els ens públics competents i la societat civil i on
es fixaran els requisits necessaris per tal de coordinar els protocols i plans
de seguretat interns de les entitats associatives i els dels encarregats de
vetllar per la seguretat ciutadana i ambiental. També es dotarà aquesta
Taula de partida pressupostària per tal de que les diverses Administracions
implicades no hi hagin de destinar recursos.
d) Programa de col·laboració amb altres ens amb objectius afins o anàlegs.
e) Programa per contractació de professionals altament qualificats per tal de
que puguin desenvolupar els seus projectes d´investigació lliurement, i per
tal de que investiguin en pro de l´ interès general i no el d´empreses que
només es mouen per interessos econòmics, fet que permetria fer-la
atractiva als professionals i avançar enormement en la investigació
científica i especialment en l´aplicació medicinal i el potencial de curació de
greus malalties que causen greus patiments a les persones.
f) Estudiar models jurídics per tal de garantir el desenvolupament de les
activitats privades de les associacions relatives al conreu en l´àmbit privat
per autoconsum es realitzin en condicions de màxima privacitat, seguretat, i
total respecte per la legalitat vigent i en coordinació i cooperació amb totes
les entitats competents ( Interior, Sanitat, Medi Ambient) i entitats amb
interessos legítims (associacions de veïns, representants de les
associacions, per tal de es desenvolupin plans directes de reducció de riscos
dirigits als associats consumidors i un pla de seguretat on les autoritats
competents estaran informades dels llocs on es troben les cultius,
metodologies emprades, quantitats cultivades, pericial de collites previstes,
protocols de seguretat i identificació de les persones i vehicles que tenen
accés als espais privats de cultiu, protocols de seguretat en casos d´incendis
o robatoris, etc).

g) La creació de models jurídics i organitzatius d’ordenació de l’Autocultiu per
l´Autoconsum en l´àmbit privat, per tal de que aquests espais privats
garanteixin òptimes condicions de control, ordenació, qualitat i seguretat,
fet que ajudarà a totes les administracions implicades y redundarà en
beneficis directes pels consumidors en particular i per la societat en
general.
h) Vistes les necessitats d´aquestes entitats de consumidors, i atesos el fins i
objectius de les Administracions Públiques, resulta oportuna la creació d’un
programa d’actuació municipal amb l’objectiu de
poder crear els
mecanismes adequats per que les associacions i consumidors puguin dur a
terme les activitats que els hi son pròpies en les condicions senyalades; de
contribuir a la sostenibilitat del territori; promoure la creació de llocs de
treball al municipi; de concretar la iniciativa pública de l’ajuntament i oferir
un servei públic remunerat i beneficiós per la Hisenda Pública i l’Interès
General.
i) Així mateix, resulta primordial desplegar tota l’activitat necessària per
incentivar la implantació a Rasquera des nous models de gestió i activitats
econòmiques i socials innovadores, que afavoreixin la plena ocupació dels
habitants, en condicions de dignitat professional, i contribueixin al
finançament dels recursos públics necessaris per tal de que els habitants de
Rasquera puguin desenvolupar els seus projectes de vida amb llibertat,
dignitat i felicitat.
j) Resulta convenient i oportú desenvolupar un pla d’acció que permeti
optimitzar els recursos de Rasquera i harmonitzar el patrimoni cultural,
econòmic, social i natural de la població amb la creació de riquesa, la
investigació, desenvolupament i innovació, així com promoure el
desenvolupament turístic sostenible.
D’acord amb els fins i objectius del programa es duran a terme les següents
actuacions:
1.- Signatura de convenis, contractes i negocis jurídics patrimonials amb entitats
interessades en col·laborar i participar en el Pla d´Acció Municipal 2012 Anticrisi i
de Dinamització Econòmica i Social del Rasquera.
2.- Creació del Banc de Terres als efectes que els propietaris de les finques
interessats puguin oferir a l´Ajuntament el dret d´ús privatiu i d´explotació de les
mateixes.
3.- Creació de dues Entitats Públiques Empresarials de promoció econòmica:
“Rasquera Gestió Econòmica” (RGE) i “Rasquerana de recerca i interpretació de la
varietat vegetal Cànnabis Sativa L” (RRICA), i aprovació dels corresponents Estatuts
4.- Creació de Taula de Seguretat Integral amb un pressupost específic a detallar
per evitar despeses a les diferents administracions implicades, amb la creació d’un
Banc de Terres i una Borsa de Treball.

5.- Renegociar el deute públic actual de l’Ajuntament de Rasquera amb l’entitat
creditora
6.- Fomentar Programes d´Investigació, Innovació i desenvolupament tecnològica
7.- Proposar convenis, contractes i negocis jurídics patrimonials de col·laboració
entre l´Ens públic, les associacions i entitats amb projectes amb els Departaments
de Sanitat, Medi Ambient i Interior o els que siguin adients en cada cas, destinats a
la reducció dels riscos Sanitaris, Jurídics, ambientals i de seguretat ciutadana
associats al consum i cultiu de Cànnabis Sativa L. Creant una taula de Seguretat
Integral al efecte.
8.- Aprovació i posada en marxa del Pla d´Acció Municipal 2012 Anticrisi i de
Dinamització Econòmica i Social de Rasquera descrit amb els seus programes de
desenvolupament.

Atès tot l’anteriorment exposat i d’acord amb el contingut als articles 25 de la Llei
7/1985, per la qual s’aprova la Llei reguladora de bases de règim local, i el
contingut de l’article 137 de la Constitució Espanyola que regulen els municipis
gaudeixen d’autonomia per la gestió dels seus respectius interessos, es PROPOSA
elevar a l’òrgan competent l’aprovació del Pla d’acció municipal anticrisi 2012 per
a la dinamització econòmica i social del municipi de Rasquera.
Rasquera, 20 de febrer de 2012.

