
  



  

Definició de Transgènic:

s'entén com planta transgènica aquella que se li ha modificat 

la seva informació genètica mitjançant tecnologia del DNA 

recombinant amb l'objectiu que tingui una característica 

diferent a l'original.



  

Definició de Transgènic:

s'entén com planta transgènica aquella que se li ha modificat 

la seva informació genètica mitjançant tecnologia del DNA 

recombinant amb l'objectiu que tingui una característica 

diferent a l'original.

Avui debatrem sobre plantes transgèniques per a un ús 

agrícola. Qualsevol referència a d'altres tipus de transgènics 

complicarà el debat.



  

Definició de Transgènic:

Però en podem posar altres característiques que tot i no ser 

definicions són comunes a totes les plantes transgèniques: 

- éssers vius patentables, i sempre patentats.

· en el transgen s'hi afegeix una seqüència única a la 

natura que permet usar-se com a codi de barres.



  

Definició de Transgènic:

Però en podem posar altres característiques que tot i no ser 

definicions són comunes a totes les plantes transgèniques: 

- éssers vius patentables, i sempre patentats.

- ens trobem en un cas d'oligopoli.



  

Definició de Transgènic:

Però en podem posar altres característiques que tot i no ser 

definicions, són comunes a totes les plantes transgèniques: 

- formen part del insostenible model agrícola imperant.

La visibilitat dels aliments 
transgènics permet 
denunciar la 
insostenibilitat del model 
agroalimentari en el que 
es basen.



  

Definició de Transgènic:

Però en podem posar altres característiques que tot i no ser 

definicions són comunes a totes les plantes transgèniques: 

- a Europa són aliments que requereixen un etiquetatge 

especial.



  

El col·legi de metges britànic 
declara en 2004 que tot i que no 
veu cap motiu de preocupació 
sobre els aliments transgènics, 
recomana mantenir l'etiquetatge 
per a poder fer estudis 
epidemiològics a llarg termini.

A això li diem convertir la 
població en “conillets d'índies”.

L'etiquetatge necessari per si de cas.

http://sembremvalles.wordpress.com/2010/08/02/recull-bibliografic/


  

Iniciativa Legislativa Popular

• Declaració de Catalunya com a zona lliure de 
transgènics.

• Prohibició immediata dels conreus transgènics.

• Etiquetatge clar:

- dels aliments que en el seu procés de producció 
utilitzen transgènics,

- dels aliments que n’estan lliures.

• Moratòria al desenvolupament de transgènics a les 
nostres terres i investigació dels seus efectes.



  

Les regions lliures
 de transgènics
permeten protegir el cultiu
sense transgènics.

Sinó, el que passa és que tot 
acaba sent producte amb
transgènics.

Aquesta opció no denigra  per
ella mateixa la tecnologia sinó
només vol garantir el lliure dret
a triar i la preservació de les
llavors no-OGM.



  

Quins transgènics agrícoles hi ha?

 Als nostres camps: 
només panís Mon810 (del tipus resistència a insectes).

I que s'importi a Europa: soja, panís, colza, cotó:



  

Campanya contra els 
herbicides basats en  
glifosat.

El 85% dels transgènics 
són tolerants a herbicides.

Els herbicides representen 
el 46% del mercat mundial 
de pesticides.



  

Les plantes 
transgèniques 
tolerants a herbicides 
poden ser un problema 
pel medi ambient:

Serien plantes adventícies 
(males herbes) tolerants a 
herbicides!

S'ha trobat colza 
transgènica a estats 
gringos on mai s'ha plantat.



  

És innòcua 
aquesta 
tecnologia?



  

 Panís Starlink: una varietat de panís-bt no autoritzada 
per a l’alimentació humana -només podia anar a pinsos- 
genera sospites d'al·lergenicitat. Els estudis fets per les 
autoritats que conclouen que no hi ha aquest risc són 
criticats per estar mal fets.

Un panís-bt, una història fosca per als transgènics:



  

Els darrers resultats d'efectes inesperats dels transgènics agrícoles 
han fet replantejar la metodologia de l'EFSA.
Ara caldrà esperar si s'aplica una certa retroactivitat.



  

Els transgènics agrícoles: progrés?
Per tant, si no es pot controlar el resultat final:

- o bé ho deixem estar
 (aquesta opció també serveix

               també per avançar vers
               la sobirania alimentària)

- o bé analitzem cas per cas per evitar
riscos innecessaris.

     · El govern austríac ha denunciat
        que els controls actuals no són
        suficients.

     · El gran poder de l'oligopoli
       transgènic genera problemes de
       corrupció política.

     · Excessiva complexitat per a un
       consum conscient.



  

La Sobirania Alimentària i l'agroecologia és l'opció de futur 
pel model agro-alimentari.



  



  

Altres diapositives per a complementar l'exposició.



  

Els aliments transgènics: beneficis per a les empreses de les 
llavors, i els costos per a la societat

- Anàlisis de la contaminació al camp.

- Investigació dels impactes.

- Una altra variable en la traçabilitat alimentària.

- Duplicar canals de distribució/emmagatzematge/venta.

- Pel fet de la manca de l’etiquetatge de carn/llet/ous, els    
consumidors que volen triar “lliure-ogm” estan obligats a buscar 
el segell ecològic.

- Possible pèrdua del mercat europeu si acaba sent Espanya un 
oasi ogm.

Els transgènics agrícoles, mal negoci.



  

Els transgènics agrícoles, mal negoci.

Percy Schmeiser
Sembra i fa llavor de 
colza.

Es va detectar 
contaminació de colza RR 
als seus camps i la 
Monsanto va contraatacar 
denunciant-lo per tenir 
llavors ogm sense pagar 
drets de patent.

Ha estat molts anys 
batallant en judicis i 
mitjans de comunicació 
contra aquest monstre de 
la biotecnologia.



  

Els transgènics agrícoles: progrés?

- Cal reduir l'us d'agrotòxics i els transgènics tolerants a 
glifosat augmenten el seu ús.
- Les quantitats mínimes acceptades per la legislació tenen un 
origen en la concentració que resulta després de fer-se servir 
més que no pas en la seva toxicitat.

El glifosat té a la legislació uns nivells 100 vegades 
superiors que la resta de pesticides.

http://sembremvalles.files.wordpress.com/2010/10/glifosat-en-soja.pdf


  

Els transgènics agrícoles: progrés?

- S'han trobat indicis que algun problema té el panís bt 
sobre la salut.

http://sembremvalles.wordpress.com/2010/08/01/els-problematics-panissos-transgenics/


  

Els transgènics agrícoles: progrés?

- S'han trobat indicis que algun problema té el panís bt 
sobre la salut.

- S'alerta del risc d'aparició de resistències als transgènics del 
tipus bt. Els insectes resistents podrien afectar als 
ecosistemes naturals. 

http://sembremvalles.wordpress.com/2010/08/01/els-problematics-panissos-transgenics/


  

Els transgènics agrícoles: progrés?

- S'han trobat indicis que algun problema té el panís bt 
sobre la salut.

- S'alerta del risc d'aparició de resistències als transgènics del 
tipus bt. Els insectes resistents podrien afectar als 
ecosistemes naturals. 

- Els transgènics del tipus “bt” segueixen la lògica de l'ús de 
pesticides però amb la variant “que el faci la planta”.

http://sembremvalles.wordpress.com/2010/08/01/els-problematics-panissos-transgenics/


  

Els transgènics agrícoles: progrés?

.

 Panís Starlink: una varietat de panís-bt no autoritzada per a 
l’alimentació humana -només per pinsos- genera sospites 
d'al·lergenicitat. Els estudis fets per les autoritats que 
conclouen que no hi ha aquest risc són criticats 
per estar mal fets.

 Pèsol transgènic: Transgenic Expression of Bean alfa-Amylase 
Inhibitor in Peas Results in Altered Structure and Immunogenicity
Després de 10 anys desenvolupant aquest OGM, se n’adonen que té 
uns problemes per a la salut i es cancel·la el projecte.

Dos exemples dels efectes imprevistos dels 
aliments OGM:



  

Els transgènics agrícoles: progrés?

Un darrer exemple:



  

Els transgènics agrícoles: progrés?

Disseny experimental d'aquest experiment:

- 10 grups de rates.

- Tots els grups 10 ♀ i 10 ♂.

- 3 grups menjant panís OGM cultivat sense herbicida

a diferents proporcions (11%, 22% i 33%). 

- 3 grups menjant panís OGM cultivat amb herbicida

també a diferents proporcions (11%, 22% i 33%).

- 3 grups menjant panís no OGM, però bevent 

aigua amb herbicida:

- proporció molt baixa (aigua potable).

- proporció mitjana (pinsos).

- proporció alta (camp).

- 1 dels grups, control, panís no OGM i aigua neta.



  

Els transgènics agrícoles: progrés?

Principals resultats:

 - Els problemes generats per l'herbicida no segueixen el 

patró dosi, ni són homogenis entre sexes:

- indicatiu d'un contaminant hormonal.

- però igualment tòxic no hormonal.

 - El panís transgènic tolerant a herbicida sense herbicida 

també presenta resultats pitjors al control:

- l'explicació estaria en l'efecte metabòlic del transgen 

que alteraria una vitamina antioxidant i faria augmentar 

un compost tòxic.



  

Després de 17 anys de transgènics al camp:

Quins problemes s'han donat?



  

De la presentació de Ricarda Steinbrecher a les jornades internacionals
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http://www.somloquesembrem.org/index.php?id=30&hover=10


  

Contaminació a l’agricultura ecològica.

- La coexistència és impossible.

- A Catalunya només es planta transgènic el panís, i això ja ha 
provocat que quasi no hi hagi panís d'agricultura ecològica. A 
Aragó s’ha reduït moltíssim.

- La contaminació també afecta a l’agricultura “convencional”: 
varietats com el “panís del queixal” s’han contaminat. 

- A un pagès que pateixi la contaminació pel pol·len, les 
empreses li poden exigir pagar drets de patents (veure el 
documental “el futuro de la comida”).

http://www.youtube.com/watch?v=f0WBYR4G82I


  

Un altre exemple d'efectes sobre la coexistència.

A Hawai, es va introduir una papaia transgènica l'any 98.

8 anys més tard es considerava impossible plantar papaia 
no-transgènica a l'illa.

Les exportacions a Canadà i Japó s'han reduït pel rebuig a 
la papaia transgènica per part dels consumidors.

font: puertoricoexpresa.com

http://portal.puertoricoexpresa.com/modules.php?name=News&file=print&sid=4257


  

Arpad Pusztai, un exemple dels efectes 
inesperats.

El govern britànic encarrega al seu centre 
d'investigació unes patates transgèniques (90s).
La lectina introduïda no és problemàtica.
Però es detecten problemes inesperats en les 
patates-MG.

Mentrestant:
- El govern demana el vist-i-plau del centre d'investigació per a la 
comercialització de diversos OGM. Com que no hi ha suficient 
informació toxicològica es nega el vist-i-plau però el govern diu que 
no el necessita perquè ja s'estan comercialitzant.

- Entrevisten a l'Arpad, i la frase “no em sembla bé que es faci 
servir la població com a cobaies” li suposa perdre la feina, i rebre 
una campanya de difamació.

Referències: ”el mundo segun monsanto“, y “Semillas peligrosas”.

http://www.youtube.com/watch?v=LdIkq6ecQGw


  

Arpad Pusztai, un exemple dels efectes 
inesperats. (II)

El fet que el seu cas s'escapa i arriba a gran 
part de la societat. Com que la societat no és 
ingènua no es creu l'engany que volen fer 
creure dels polítics i genera un rebuig molt 
elevat als transgènics. A principis dels 2000 la 
major part dels distribuïdors d'aliments 
es declaren lliures de transgènics.

http://www.greenpeace.org/argentina/es/noticias/supermercados-britanicos-elimi/


  

Arguments per no consumir aliments transgènics.
Utilització en medicina i investigació

Un exemple citat al “Món segons Monsanto” d'aplicacions 
incorrectes de la biotecnologia:

L'incident del Triptòfan (1989): complement vitamínic (és 
un aminoàcid) que s'obté d'un brou bacterià. 

Un canvi de soca i un  nou sistema de purificació genera 
uns lots que provoquen toxicitat (37 morts i 1500 afectats).

Gràcies a que l'afectació era aguda i a que hi havia una 
bona traçabilitat es va poder trobar l'origen del problema.

Referències: ”el mundo segun monsanto“, y “Semillas peligrosas”.

http://www.youtube.com/watch?v=LdIkq6ecQGw


  

Sort que en tenim que les nostres autoritats ens protegeixen!

Encara que a vegades canvien d’opinió -per a protegir-nos 
més del que feien abans-,
 o encara que a vegades no es posen d’acord.

EFSA i les empreses de les llavors transgèniques:
•   Els informes que avalua l’Agència són secrets. Per sort el govern 

austríac -que es posiciona antitransgènic- en fa una crítica -sinó com 
sabríem que tenen mancances?

●   Les empreses -Monsanto- imposa clàusules per a prohibir la 
investigació independent dels impactes d’aquestes llavors.

•  El Mon810 no s’ha sotmès a estudis a llarg termini per a la seva 
aprovació. Actualment ja hi ha indicis que justificaria obligar a fer 
aquests anàlisis.

•   L'EFSA no analitza un criteri que ha servit, de moment, per evitar 
l’entrada dels OGM a països no-UE: “són socialment sostenibles?”



  

Advertències persistents d’Àustria

- Defectes i inconsistències en com es fa l’avaluació del risc i 
en la metodologia

- Mancança particular de l’avaluació d’efectes a llarg termini 

- Incerteses, desconeixement, desacords, cal aclarir i 
investigar més (ampliant els camps dels experts implicats) 
sobre la base científica de l’avaluació de risc.

- Nombrosos estudis han contribuït a desenvolupar millor el 
plantejament i l'avaluació de risc dels OGM.

Altres advertències persistents d’Àustria

- Els impactes sobre el medi ambient local/regional

- Principi de precaució (en l’avaluació de risc): afavorint una 
interpretació restrictiva.

- Relació: Manca de normes de coexistència completes i 
obligatòries per a tot el territori de la UE

De la presentació del Dr. Spoek a les jornades internacionals

http://www.somloquesembrem.org/index.php?id=30&hover=10


  

Panís MON810 – febleses en anàlisis comparatius
El ventall de paràmetres analitzats no s’adequa als requeriments de 
la OCDE (2002) ni a la industria (EuropaBio 2001).
S’identifiquen diferències (glutamina, leucina, prolina, C18:1, C18:2 
àcids grassos etc.) que no són investigades de més a més.
Punts per a una diferent interpretació del concepte d’equivalència 
substancial
Funció “indicador” vs. punt final per ell mateix (biològica rellevància)
No hi ha control de les línies isogèniques
No s’avalua la toxicitat de plantes senceres: alleujaria de manera
important la percepció del risc d’efectes pleiotròpics
Avaluació de la toxicitat a punt final limitada a toxicitat oral aguda 
(proteïna): no suficient per detectar subcrònic/crònic efectes (i per a 
calcular un NOAEL)
La proteïna assajada és produïda a bacteris: alleujaria de manera 
important la percepció de risc perquè la planta pot produir la 
proteïna que tingui estructura o propietats diferents

De la presentació del Dr. Spoek a les jornades internacionals

http://www.somloquesembrem.org/index.php?id=30&hover=10


  

Panís MON810 – febleses en l’avaluació de l’alergenicitat

Basat en evidències indirectes

Estudis In-vitro de digestibilitat

Però: defectes en metodologia i de rellevància in-vivo

Comparació per homologia de seqüències proteiques

Però: bases de dades antiquades (1990, 1995), no es

van considerar epítops estructurals

No s’avalua l’al·lergenicitat de la planta sencera

No és adequat per a detectar propietats “actives” de-novo

De la presentació del Dr. Spoek a les jornades internacionals

http://www.somloquesembrem.org/index.php?id=30&hover=10


  

Panís MON810 – incerteses sobre efectes ambientals

Evidències d’efectes sobre insectes no diana, p. e.:

 - Mortalitat de larves de Chrysopidae (Hilbeck et al. (1998))

 - Mortalitat i reducció viavilitat de larves de Meteorus laeviventris 
(Hafez et al. 1997)

 - Insectes que només viuen sobre flora circumdant (Losey et al. 99)

 - Riscos particulars deguts a l’expressió constitutiva a totes les      
   parts de la planta, també a la llavor i al pol·len (e.g. Losey et al.   
   1999, Armstrong et al. 1995)

Rang de test espècies en avaluació de risc molt restringida i no 
relacionada amb condicions agrícoles per a la producció comercial

L’experiència de productes d’esprai Bt no necessàriament és 
suficient per avaluar plantes que expressen Bt (Hilbeck et al. 98)

De la presentació del Dr. Spoek a les jornades internacionals

http://www.somloquesembrem.org/index.php?id=30&hover=10


  

La Soia i el glifosat

Títol: A long-term study on female mice fed on a genetically modified soybean: 
effects on liver ageing
Estudi a llarg plaç dels efectes de la soia resistent a glifosat sobre l’envelliment 
del fetge.
Autor: Malatesta, M. et al.
Revista/editorial: Histochemical Cell Biology
Any: 2008
.
Els autors consideren que l’estat del fetge serveix per avaluar els efectes d’una 
dieta perquè té un paper clau en el control del metabolisme. Els mateixos autors 
havien trobat efectes sobre l’estat del fetge en ratolins alimentats amb soia-OMG. 
En aquest treball expliquen que han trobat indicis de major envelliment pels 
fetges dels ratolins alimentats amb la soja respecte als controls la diferència dels 
quals era la transgènia. Els indicis es refereixen a que hi ha major expressió de 
proteïnes de resposta a l’estres i altres marcadors d’envelliment. Tot i que els 
motius d’aquests efectes continuen desconeguts, afirmen que és important 
investigar els efectes a llarg termini de les dietes OMG i els potencials efectes 
sinèrgics amb l’edat, xenobiòtics i les condicions d’estres.

http://sembremvalles.wordpress.com/2010/08/02/recull-bibliografic/


  

Les quantitats mínimes acceptades per la legislació tenen un 
origen en la concentració que resulta després de fer-se servir 
més que no pas en la seva toxicitat.

El glifosat té a la legislació uns nivells 100 vegades superiors 
que la resta de pesticides.

http://sembremvalles.files.wordpress.com/2010/10/glifosat-en-soja.pdf


  

- Se debe reducir el uso de pesticidas y los transgénicos resistentes 
a herbicida aumentan su uso:

enllaços als documentals:

hambre de soja.

la guerra de la soja.

http://www.dailymotion.com/video/xu9kc_hambre-de-soja_news
http://www.google.com/url?sa=t&source=video&cd=2&ved=0CDsQtwIwAQ&url=http://www.rtve.es/mediateca/videos/20090201/portada--guerra-soja/396881.shtml&rct=j&q=la%20guerra%20de%20la%20soja&ei=0MquTbLVJtKn8QPekIHhBA&usg=AFQjCNEuvj8BfvgbWtjQitwf5v2-nzfAYg&cad=rja


  

Malgrat tot això...

· El glifosat encara es considera un pesticida poc tòxic.

· Es reivindica des dels estaments científics pro-biotecnologia, 
la reducció dels controls per a introduir els transgènics a la 
cadena alimentària.

- S'insisteix en l'equivalència substancial (o 
Generalment conegut com a Segur).



  

Utilització en medicina i investigació

La proposta de llei de Som Lo Que Sembrem demanava que 
s'investiguessin els efectes dels transgènics. I com que també 
demanàvem que no es plantessin (Catalunya regió lliure) 
plantejàvem que no s'havien de desenvolupar a les nostres 
universitats.

Això pot haver confós respecte a la visió que tenim de la 
biotecnologia. La nostra petició estava centrada en les 
aplicacions a l'alimentació.



  

Utilització en medicina i investigació

La biotecnologia, com la majoria de les ciències de la vida 
pateix el vici de no ser conscient que es basa en el 
paradigma vigent: en el camp de la investigació en 
agricultura domina el paradigma reduccionista i el 
productivista.

Per altra banda, una aproximació als temes mitjançant el 
paradigme agroecològic, podria obtenir millors resultats per a 
tractar uns mateixos problemes. 



  

Quin paradigma científic?
Potser, la clau del debat.

sostenibilitat

producció

Paradigma
productivista

Transició

Paradigma
agroecològic

Conferència de Clara Nicholls, Barcelona febrer 2010

http://www.mefeedia.com/watch/29606369


  

Utilització en medicina i investigació

L'ús de plantes o animals com a bioreactors planteja el problema 
de la contenció; agreujada quan es fa servir plantes d'interès 
agrícola com el panís. 

http://www.tv3.cat/pprogrames/quequicom/qqcSeccio.jsp?seccio=programa&idint=1470


  

Dos estrategias: Ingeniería Genética & Campesinos

Problema Ingeniería Genética Campesinos
Plagas y
enfermedades

Resistencia monogenética;
Bt.

Diversidad genética; variedades locales;
cultivos intercalados; plantas insecticidas;
rotación de  cultivos.

Malas hierbas Genes que confieren
resistencia a los herbicidas

Cobertura temprana del suelo; cultivos
intercalados, cultivos de cobertera; cultivos
alelopáticos. 

Agua Genes que confieren
resistencia a la sequía

Prácticas de conservación de la humedad;
diferentes variedades para los diferentes
microclimas; plantas asociadas para la
retención del agua

Nutrientes Genes fijadores de
nitrógeno

Técnicas de conservación del suelo;
cultivos múltiples con leguminosas;
integración de la producción animal y
vegetal (estiércol);  reciclaje de desechos,
abonos verdes

Degradación del
suelo

Genes que confieren
tolerancia a la salinidad y
otros problemas

Restaurar los suelos degradados
(compostar, abonos verdes, rotación,
etc.);  evitar la destrucción del suelo, en
primer lugar

Rendimiento Insertar ‘genes de
rendimiento’. Mas
monocultivo, mas insumos.

Diversidad! Policultivos; un cultivo para
múltiples funciones; uso de cultivos y
animales asociados (hierbas, peces,
caracoles, etc.).

De la presentació de H. Hobelink a les jornades internacionals

http://www.somloquesembrem.org/index.php?id=30&hover=10


  

Corrupció en la ciència dels aliments transgènics.

- El debat no es fa públic.

- Les corporacions són propietàries de la ciència.

- La ciència, com una eina de publicitat (advocar).

- El material que justifica la bioseguretat no es pot replicar.

Resultat? Ciència que no és creïble i que probablement és 
fraudulenta!

De la presentació de B. John  a les jornades internacionals

http://www.somloquesembrem.org/index.php?id=30&hover=10


  

Les trampes més comunes del negoci

- Disseny experimental calculat per emmascarar efectes no 
desitjables.

- Experiments molt curts; inadequats per a mostrar els possibles 
canvis fisiològics.

- Us de proteïnes diferents (origen) de les contingudes a les 
plantes OGM i al menjar.

- Agrupació de les dades per a emmascarar efectes significatius.

- Manipulació estadística dels resultats.

- Ciència realitzada a casa o a laboratoris amics.

- El mateix menjar usat per tots els grups?

- Usar “estudis nutricionals” en comptes d'estudis de toxicitat 
aguda.

- Selecció d'eines menys acurades dissenyades per no trobar 
efectes subtils.

De la presentació de B. John  a les jornades internacionals

http://www.somloquesembrem.org/index.php?id=30&hover=10


  

- La presión de las grandes corporaciones 

de los transgénicos hace que el gobierno 

español traicione los intereses Europeos 

(filtraciones de Wikileaks).

- Tambien por filtraciones nos hemos 

enterado que el falso argumento del 

“hambre en el mundo” forma parte de la 

campaña “mediática” para vendernos esta 

tecnologia polémica.

La influencia pro-biotecnologia no solo se queda en el 
ámbito científico:



  

En este caso se usa mucho la estrategia 

de las puertas giratorias:

- Un ejemplo: Cristina Garmendia, desde 

Asebio, a ministra de Ciencia y 

Innovación y con control sobre el 

ministerio que se encarga de Medio 

Ambiente y Agricultura (MARM).

La influencia pro-biotecnologia no solo se queda en el 
ámbito científico:



  

- De las malas prácticas en el campo científico hay unas víctimas: 

los que encuentran pegas en sus investigaciones.

- El último mártir és G. E. Séralini del CRIIGEN - Francia. 

Si no te gusta el mensaje: mata al mensajero.



  

Amigos de la Tierra (Friends of Earth)

Greenpeace

ONG internacionals més 
importants en aquest àmbit.

http://www.tierra.org/spip/


  

Xarxes de científics crítics amb “els transgènics”.

 Union of Concern Scientists (USA).

The European Network of Scientists for Social and 
Environmental Responsibility  (Xarxa Europea de Científics per a 
la responsabilitat social i ambiental).
.
A Espanya existeixen el Científics pel Medi Ambient (CIMA) que 
han promogut una declaració de personalitats i organitzacions de 
la societat civil on expressen els motius per rebutjar els 
transgènics: 
Democràcia, precaució i medi ambient

http://www.ucsusa.org/
http://www.ensser.org/
http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article10237&artsuite=1


  

I a Catalunya...

Importància pel seu esperit pioner de:

- Ecologistes en acció.

- Federació Catalana d'ONG.

- Transgènics Fora.



  

Actualment tots aquests moviments estan integrats en
l'ASAC (Aliança per a la Sobirania Alimentària dels 
Pobles a Catalunya).

http://www.alianzasoberanialimentaria.org/territorios-portada.php?id=9


  

Recursos de l'ASAC!

http://asapcatalunya.wordpress.com/


  

el web de la Repera

http://repera.wordpress.com/


  

Enginyeria sense fronteres

http://www.isf.es/home/index.php


  

Veterinaris sense fronteres   .

http://www.veterinariossinfronteras.org/es/


  

Entrepobles   .

http://epueblos.pangea.org/


  

Xarxa de consum solidari   .

http://www.xarxaconsum.net/


  

I, és clar, Som lo que Sembrem.

· Continuïtat perquè som un punt de referència en transgènics a 
Catalunya.

· Volem ser un observatori per a continuar pressionant per a 
que no entrin els transgènics.

· Cal construir el model alternatiu al model agroindustrial.

· No hi ha una associació així al territori.



  

Comissions de treball:
Científics

Grups territorials
Penedès

Organigrama de Som Lo Que Sembrem:

Un moviment nou, assembleari (molt horitzontal).

Assemblea de SLQS

Secretariat permanent
 a Balaguer

Grups territorials
Penedès

Grups territorials
Penedès

Grups territorials
Girona

Grups territorials
Vallès

Grups territorials
Camp de Tarragona

Comissió
 Promotora

Comissions de treball:
Parlamentaris

Comissions de treball:
Activitats

Comissions de treball:
Comunicació



  

Resultat de la campanya:

- Impuls de la campanya de regions lliures:
 Més de 60 municipis i 4 comarques.

- Centenars d'actes de difusió arreu del territori.

- Més de cent-mil signatures que han evidenciat 
el posicionament dels grups parlamentaris; i la 
contradicció respecte a les seves bases.

- Pàgina web amb el recull de l'actualitat sobre 
els ogm.



  

I ara, què fem?

· Observatori. Recull de novetats i notes de premsa.

· Butlletí mensual amb les novetats més destacades 
(subscripció via ilp @ somloquesembrem.org).

· Continuar la tasca sensibilitzadora: actes a on ens criden, 
material didàctic (secundària, en construcció), presència en 
fires,...

· I el que les comissions territorials creguin oportú (al Vallès 
volem fer un cicle de documentals per autoformació i difusió).

http://www.somloquesembrem.org/index.php?id=39&hover=20
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