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?Barcelona regularà els clubs
cannàbics i els vetarà a menys de 100
metres d'escoles
El pla es debatrà a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de dimecres que
ve | Estableix una distància mínima de 100 metres en nuclis antics i de 150 a la
resta | L'Ajuntament assenyala que a la capital catalana operen 120
associacions cannàbiques
La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de Barcelona abordarà dimecres que ve el Pla
Especial d'ordenació d'associacions i clubs cannàbics, que determina una distància mínima d'entre
100 i 150 metres entre ells i espais amb usos com centres docents, d'atenció a drogodependents i
de sòl qualificat d'equipament.
Si la comissió ho aprova, el ple municipal debatrà el pla, que incorpora algunes modificacions
respecte al qual es va aprovar inicialment a finals del mandat anterior, liderat per l'exalcalde
Xavier Trias, ha informat aquest divendres en un comunicat l'Ajuntament
(http://premsa.bcn.cat/2016/05/13/lajuntament-de-barcelona-regulara-les-associacionscannabiques-de-la-ciutat/) , que ha assenyalat que a la ciutat operen unes 120 associacions
cannàbiques.
El pla estableix l'obligatorietat que els locals disposin d'una superfície màxima de 200 metres
quadrats, d'un accés independent des de la via pública, una xemeneia i una doble porta o
vestíbul de separació.
Termini de 18 mesos per adaptar-se
Tots els locals nous que obrin a la ciutat hauran de complir aquestes condicions, mentre que els
clubs i associacions que ja operen a la capital catalana tindran 18 mesos des de l'entrada en
vigor del pla per adequar-se als requisits. El pla té per objectiu compatibilitzar el dret d'associació
dels consumidors de cànnabis amb l'exercici d'altres drets fonamentals com la protecció de la salut,
la convivència i el medi ambient.
S'estableixen dues distàncies mínimes diferents amb equipaments en funció de si el club s'ubica en
un nucli antic o a la resta de la ciutat: serà de 150 metres en els nuclis antics ?com Ciutat Vella i
Gràcia-, mentre que a la resta hauran d'estar separats per 100 metres d'altres clubs, de centres
docents, equipaments comunitaris i centres d'atenció a drogodependències, entre altres espais.
El pla aprovat inicialment preveia tancar en 18 mesos tots els clubs que estiguessin a menys de
150 metres d'aquests espais i altres equipaments, el que implicava el tancament de 133 locals i
el manteniment de l'activitat d'11 de les associacions que operaven en el moment de redacció del
pla.
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