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Continguts:

- presentació del ponent

- Consumir petroli és insostenible

- dependencia de petroli del model alimentari

- Situació actual 

- Què podem fer?

- Grups de consum

- Canvi de dieta 



  

 Breu biografia

Membre d'un Grup Ecologista 
local des del 1990 

Biòleg, doctor per la UAB (bioquímica 
clàssica amb eines de biologia 
molecular).



  

Bogeria energètica.

Tenint en compte que:
1 dia de consum de petroli equival a milers d’anys de sediments de dinosaures
 (bé... els seus arbres i molses).
3-5 generacions humanes hem estat hipotecant el futur de les altres
 generacions que vindran.



  

Fonts energètiques: 
quan ens queda de malbaratament?

Gràfica del consum 
energètic i el PIB



  

Quin model agrícola tenim?

Imatges de The MEATrix  (meat en anglès vol dir carn).

http://www.themeatrix.com/intl/spain?video=6CZW0BWUB7U


  

Els dos colls d'ampolla

del model alimentari:

El supermercadisme

de qui teniu més por?

de la Nestlé o de Bunge?

potser Carrefour i Walmart 
són els pitjors.

La figura està extreta de la publicació “
petroaliments o Sobirania Alimentària” del 2009.

https://asapcatalunya.wordpress.com/2010/12/27/petroaliments-o-sobirania-alimentaria/


  

Efectes de la Revolució Verda

· Pèrdua biodiversitat agrícola.

· Poder per a les empreses de les llavors.

· Desequilibris ecològics: dependència de 
pesticides.

· Tendència a les “supergranges”.

· Esgotament del sol.

· Pèrdua de “qualitat” nutricional.

· Temporalment els excedents d’Europa i 
USA han envaït mitjançant dumping els 
altres mercats.



  

Aliments quilomètrics



  

Contaminació
que afecta al 
canvi climàtic 
del model 
agrícola.



  

L'impacte del sistema agroindustrial 
en el canvi climàtic és molt elevat.

L'agicultura afecta fins a un 50% 
del canvi climàtic global.
I sobretot per 3 factors relativament 
fàcils de treballar: supergranges 
d'animals, manera com s'usen els 
fertilitzants i el transport amunt i 
avall. 

Llibret Cocinando el planeta, 2009, publicat 
coincidint amb la pre-cimera de les Nacions 
Unides a Barcelona sobre el canvi Climàtic, 
prèvia a Copenhaguen. 

http://www.noetmengiselmon.org/spip.php?article315


  

Agricultura: revolució “verda”

Font: Fernando Ballenilla. www.crisisenergetica.org

http://www.ua.es/personal/fernando.ballenilla/Preocupacion/Agricultura_poblacion_energia_Rosalejo.swf
http://www.ua.es/personal/fernando.ballenilla/Preocupacion/Agricultura_poblacion_energia_Rosalejo.swf
http://www.ua.es/personal/fernando.ballenilla/Preocupacion/Agricultura_poblacion_energia_Rosalejo.swf


  

Conseqüències? (a)

Font: Fernando Ballenilla. www.crisisenergetica.org

http://www.ua.es/personal/fernando.ballenilla/Preocupacion/Agricultura_poblacion_energia_Rosalejo.swf
http://www.ua.es/personal/fernando.ballenilla/Preocupacion/Agricultura_poblacion_energia_Rosalejo.swf
http://www.ua.es/personal/fernando.ballenilla/Preocupacion/Agricultura_poblacion_energia_Rosalejo.swf


  

Conseqüències? (b)

Font: Fernando Ballenilla. www.crisisenergetica.org

Per no ser tant pessimista, cal treballar per preparar el futur. L’agricultura 
ecològica, amb tots els avenços científics acumulats, pot representar una solució 
vàlida a aquest greu problema.

http://www.ua.es/personal/fernando.ballenilla/Preocupacion/Agricultura_poblacion_energia_Rosalejo.swf
http://www.ua.es/personal/fernando.ballenilla/Preocupacion/Agricultura_poblacion_energia_Rosalejo.swf
http://www.ua.es/personal/fernando.ballenilla/Preocupacion/Agricultura_poblacion_energia_Rosalejo.swf


  

Quin model podem triar?
Quin paradigma científic? 
Potser, la clau del debat.

pr
od

u
cc

ió

producció

sostenibilitat

producció

Paradigma
productivista

Transició

Paradigma
agroecològic

Conferència de Clara Nichols, Barcelona febrer 2010



  

Soles no podem!

Dur a la pràctica un consum conscient i transformador 
no és fàcil.

 - Amb el segell “eco” no n'hi ha prou.
 - Encara no hi ha circuits
 de comercialització a l'abast.
 - Les opcions individuals
no són pràctiques ni per les
consumidores ni per les
 productores.
 - Aquestes propostes van 
a contracorrent de la lògica
del mercat.
 



  

Els grups de consum!
La manera més fàcil de dur a la pràctica el consum conscient 
i transformador és organitzar-se en grups de consum.

 Totes les coopes tenen 
aquestes característiques 
comunes:
 - Presa de decisions 
horitzontal (assemblea).
 
 - Les responsabilitats es 
reparteixen homogèniament 
(cooperativitat). 
 

Principals diferències: local, tipus productes, relació amb la 
pagesia,...
Altres “maneres” són els mercats de pagès i les botigues de 
barri que tornin a tenir productes de pagès.



  

Exemples de consum: una família / una setmana

Alemanya : $500.07 Itàlia (Sicília) :  $260.11 

Equador :  $31.55 Txad : $1,62

Font: presentació “A comer!”

http://usuaris.tinet.org/mikell/A_comer.pps
http://usuaris.tinet.org/mikell/A_comer.pps


  



  

Altres diapositives pensades per aclarir alguns temes:



  

Procés independent i interdisciplinari 2004-2008. 400 científics arreu del món. 
Subvencionat per Banc Mundial, FAO, governs, sector privat. Conclusions recolzades 
pels governs de 58 països 
Inicialment es va plantejar com una anàlisi de la tecnologia transgènica per part del BM, 

ONGs i entitats privades. Però es va decidir fer una avaluació més global, del paper dels 
coneixements, la ciència i la tecnologia agrícola (CCTA) en la reducció de la fam al món, 
la millora de les condicions de subsistència en les zones rurals i la promoció dels 
desenvolupament sostenible.
El director de la recerca Robert Watson, s'ha pronunciat específicament contra el 

transgènics agrícoles i demana una moratòria de 30 anys. A l'infome les conclusions 
especifiques contra els transgènics no son tan clares i dures per pressions de governs i 
per poder arribar a acords, però el document afirma que els OMG no calen i que tenen 
moltes incerteses. 
La seguretat alimentària passa per tornar a crear aliances amb els agricultors i no 

pas per la tecnologia que els expulsa del camp.

Evaluación Internacional del papel del Conocimiento, 
la Ciencia y la Tecnología

 en el Desarrollo Agrícola (IAASTD)



  



  

Altres diapositives pensades per aclarir alguns temes:



  

Quin model agrícola tenim?

Imatges de The MEATrix  (meat en anglès vol dir carn).

El propi documental resumeix el “problema” en 4 punts:
- Destrucció de les comunitats agrícoles.
- Contaminació massiva.
- Resistència a antibiòtics.
- Crueltat animal.

http://www.themeatrix.com/intl/spain?video=6CZW0BWUB7U


  

Només a Espanya en els darrers 

50 anys s'han perdut 112 granges 

al dia, i en els darrers 8 anys són 

255 les que es perden al dia.
(F. Garcia 2011, Soberania Alimentaria Biodiversiidad y Culturas, n. 4)

Destrucció de les comunitats agrícoles.
Un altre efecte de la revolució verda:
 mata de gana als pagesos

http://revistasoberaniaalimentaria.wordpress.com/2011/01/29/revista-numero-4/


  

El 80% de les persones amb fam
 en el món són agricultors.

(GRAIN, 2008 Introducción a la Crisis Alimentaria Global)

Segons l'informe del IAASTD, 
recolzant l'agricultura camperola

 (canvis en el mercat, llavors, 
reforma agrària,...) no només s'evita la 

fam sinó que es produeixi més 
amb menys contaminació.

(Holt-Gimenez, 2008 Introducción a la Crisis Alimentaria Global)

Destrucció de les comunitats agrícoles.
Un altre efecte de la revolució verda:
 mata de gana als pagesos

http://www.noetmengiselmon.org/spip.php?article208&lang=es
http://www.noetmengiselmon.org/spip.php?article208&lang=es


  

Reflexionem sobre la dificultat de recuperar la 
ramaderia perduda.



  

La qualitat invisible del producte:

Què hi ha darrera del producte que consumim?
Tot i que sovint la qualitat és diferent segons es faci d'una o 
altra manera; 
els impactes que tenen darrera són importants però invisibles.



  

Un exemple d'aquests impactes invisibles:

 s'ha separat tant els animals del seu menjar que ara la major 
part dels pinsos dels nostres animals ve de l'altra part de 
l'atlàntic.
L'impacte d'aquest pinso que deixa darrera és:
extensió frontera agrícola, 
expulsió pagesia de subsistència, 
contaminació (agroquímics,...), i 
repressió violenta dels moviments de resistència camperola.



  

Important!
si no som capaços de veure aquests impactes invisibles en 
el sí del producte, no podrem corregir aquests problemes 
que generen en la seva producció.

Cartell penjat als murs del monestir de Sant Cugat, tot 
representant al “capital” que ens tapa els ulls.



  

Com hauria de ser el model de producció ramader 
que hem de cercar i potenciar?

 Les granges han de tendir a produir el seu propi 
aliment, i idealment s'ha de potenciar que els animals 
mengin directament del sòl -pastures-.



  

Com hauria de ser el model de producció ramader 
que hem de cercar i potenciar?

La densitat dels animals per tant es redueix i els 
impactes “inevitables” (per exemple les olors) es 
dilueixen i per tant deixen de ser problemàtics. 



  

Com hauria de ser el model de producció ramader 
que hem de cercar i potenciar?

Així es pot gestionar millor els residus ramaders 
evitant fenòmens de contaminació com els que estem 
patint a Osona. 



  

Com hauria de ser el model de producció ramader 
que hem de cercar i potenciar?

Produint per mercats locals comptant amb els 
recursos propis, permet donar la oportunitat als països 
que passen més gana de produir el seu propi menjar 
de la mateixa manera, Sobirania Alimentària, sense 
haver de dedicar les seves millors terres a l'exportació 
i sense interferències en els seus mercats amb 
excedents subvencionats.



  

Com hauria de ser el model de producció ramader 
que hem de cercar i potenciar?

La inversió que fem triant els productes de les 
granges ecològiques es reinverteixen en el benestar 
de la societat; mentre que la ramaderia industrial ens 
empobreix deslocalitzant tant els beneficis com 
cooptant molts recursos financers.



  

Com hauria de ser el model de producció ramader 
que hem de cercar i potenciar?

Vetllant per la qualitat evitaríem la competició boja 
amb la carn importada de fora de la UE, la qual pot 
tenir estàndards de qualitat molt reduïda (granges 
més contaminants, pinsos amb restes animals per a 
porcs i aviram, estàndards de benestar animals 
pèssims -un exemple, les truges a la UE hauran de 
tenir espai per moure's durant la gestació i la cria, la 
qual cosa encara no s'estendrà a totes les granges 
espanyoles fins al 2013-). 



  

Com hauria de ser el model de producció ramader 
que hem de cercar i potenciar?

La millor qualitat de vida dels animals de la granja 
redueix les malalties que pateixen i per tant el 
producte ja no tindrà les restes d'antibiòtics actuals 
-l'agroindústria sovint rebateja aquests fàrmacs per 
potenciadors de creixement degut a aquest efecte 
secundari; el 70% dels antibiòtics produïts als USA es 
fa servir de forma preventiva sobre els animals-.



  

Els dos colls d'ampolla:

de qui teniu més por?

de la Nestlé o de Bunge?

potser Carrefour i Wall Mart 
són els pitjors.

La figura està extreta de la publicació “
petroaliments o Sobirania Alimentària” del 2009.

https://asapcatalunya.wordpress.com/2010/12/27/petroaliments-o-sobirania-alimentaria/


  

Com es fa un transgènic:

Font: www.edualter.org/.../transgenicos/queson.html 

http://www.edualter.org/.../transgenicos/queson.html


  

Com es fa un transgènic:

Font: www.edualter.org/.../transgenicos/queson.html 

La major part dels transgènics que es 
desenvolupen avui i que s'estan 
comercialitzant fan servir un altre 

mètode per a introduir el gen que es 
vol implantar. Aquest mètode 

s'anomena el canó de gens, i fa servir 
partícules metàl·liques per a foradar la 

paret cel·lular. Aquestes partícules 
arrosseguen el gen (la construcció) a 

l'interior de la cèl·lula vegetal.

http://www.edualter.org/.../transgenicos/queson.html


  

Des de la cèl·lula transformada a la planta:

Les cèl·lules que han incorporat el gen són seleccionades (per exemple amb 
herbicida) i mitjançant hormones vegetals s'aconsegueix que creixi i faci arrels 
i tiges.



  

Dogma central de la biologia molecular

Som proteïnes:
- La resta de biomolècules (hidrats de carboni, lípids,...) o bé les adquirim de
 la dieta o bé són sintetitzades per enzims (proteïnes) a partir de precursors
 obtinguts també de la dieta.

- Les proteïnes també s’encarreguen de catalitzar els processos de 
Replicació, Transcripció i Traducció (però la informació sempre és genètica).

- La unitat genètica base és el gen: part del DNA que té la informació per 
una proteïna.



  

Visió mecanicista de la natura:
Màquina de fer llet

Màquina de fer proteïnes

Normalment fem proteïnes 
amb bactèries però també 
fem servir llevats, cèl·lules 
humanes,...



  

Quan parlem de la fam al mon...
...de quina desigualtat parlem?

La copa de cava

20% de la població 
del món es reparteix 

el 82,7% de les 
riqueses

11,7%

1,9
%

2,3
%

20% de la població del 
món es reparteix 1,4 % 

de la riquesa 

Un quintil = 20% 
= 1.200 milions de 
persones (dels 
6.000 milliones 
que poblen el 
planeta).



  

El model agro-alimentari imperant és insostenible:

- Perquè consumeix molt de petroli.

- Perquè contamina molt (pesticides i efecte hivernacle).

- Perquè mata de gana als pagesos.

- Perquè promou la concentració de poder.

- Perquè erosiona la agrobiodiversitat. 



  

Arguments per no consumir aliments transgènics.

Per respecte al medi ambient.

- Cal reduir l'us de pesticides i els transgènics resistents a glifosat 
augmenten el seu us.

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

- Una espècie OGM es considera una espècie diferent de la seva 
“silvestre” i es requereix estudis d'introducció d'aquesta espècie al 
medi ambient.

- És impossible avaluar l'impacte d'introducció d'espècies que 
incorporin les noves construccions genètiques per hibridaciió 
amb les transgèniques.

- No és fàcil detectar els impactes al medi ambient: per exemple el 
cas de les abelles.



  

Arguments per no consumir aliments transgènics.

Per respecte al medi ambient.

Algunes propostes “innovadores” d'aliments transgènics -encara no 
comercialitzats i que majoritàriament són només idees a avaluar si 
són viables- que volen ajudar a respectar el medi ambient, no tenen 
en comptes altres factors com ara les patents, la crisi energètica, ...

Cal començar a capgirar la nostra investigació basada en patents 
cap a una investigació basada en la millora del coneixement humà.



  

Arguments per no consumir aliments transgènics.

Per democràcia.

- Els estudis que avaluen el grau de rebuig a consumir productes 
modificats genèticament mostren que les persones amb més 
formació acadèmica més els rebutgen. 



  

Però ens trobem que en aquesta terra no hi 
caben els dos models.

Contaminació a l’agricultura ecològica.
- La coexistència és impossible.

- Actualment, l’únic transgènic plantat a Catalunya, el panís, ha quasi-
exterminat l’agricultura ecològica de panís. I a Aragó s’ha reduït un 75% del 
que es feia.

- 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.



  

El debat al camp científic
Els que estem en contra:

  Analitzem cas per cas els OGM 
que hi ha al camp.
  Ens trobem amb un monopoli 
esgarrifós, liderat per una 
Corporació amb un currículum 
pervers.

●

  Portem a la pràctica les 
propostes alternatives, que estan 
amenaçades  per la introducció 
dels OGM.

Els que estan a favor:

  Només veuen el potencial d’aquesta 
tecnologia.

  Mai plantegen en veu alta els 
problemes vinculats a la transgènesis 
-tenen por de tirar-se pedres sobre la 
seva teulada?-.

  Reclamen, ingènuament,  mesures 
de reduir el control per resoldre el 
problema del “monopoli”.

  Plantegen solucions “simplistes” 
-monogèniques- a problemes.

  Massa sovint ignoren el context 
“social”.

És fals que:
Posem al mateix sac els aliments 
OGM i la biotecnologia.

És fals que:
Hi hagi consens científic. En tot 
cas hi ha pocs que parlin en veu 
alta.



  

Informació genètica

Functional genomics annotation clock. 
Typical pie chart that indicates the fractions of all genes/proteins in a genome for which structure or function is known. This pie 

chart representation was first used in 1993, and is now the common way to indicate the information content in a genome. In this 
genome, the function is still unknown for about 45% of all sequences! 

Biophysical and molecular biological techniques can be used to make the red and green areas larger. It is a major goal of 
bioinformatics, however, to make the red area larger by homology modelling and the green areas larger by searches for ever 

more remote homologs. http://www.embracegrid.info/page.php?page=info_gen

Número de gens segons espècie:

-Espècie humana: 25000 gens

- Arrós:  45000 gens

- Cuc de terra:  19000 gens

- Mosca de la fruita: 13600 gens

- Llevat del pa:  6340 gens

- Bacteri intestinal: 4288 gens

- Virus: <300 gens



  

A més, tot és una mica més complicat del que penseu.

The components of the human genome. Only about 1.5% of the more than 
3 billion base pairs encode protein-products, whereas about 45% consists 
of “genomic parasites” (transposable elements: DNA transposons, LTR 
retrotransposons, and Long- and Short Interspersed Nuclear Elements 
[LINEs, and SINEs]) and especially their extinct remnants.



  

Com funciona un gen?
La molècula de DNA és com una cadena molt llarga 
feta per 4 peces diferents. L’ordre de els peces conté la 
informació com l’ordre de les lletres en qualsevol text.

La informació pot és del tipus com han de ser les 
proteïnes (molècules que són com també una cadena 
però feta per 20 peces diferent); 

però també per on s’han de començar a “llegir”, per on 
s’acaben, i, molt important, quan i amb quina intensitat 
s’han de “llegir” per obtenir més o menys quantitat de 
proteïna.



  

Mapa zones lliures



  

Economia insostenible.

Ma d’obra a canvi de sous

Productes i serveis a canvi de diners

Capital Societat

Medi ambient

Recursos naturals
a canvi de contaminació



  

Concepte de transgènic.

Val a dir que a una planta transgènica no només se li 
insereix un gen. Normalment s'hi acompanya un 
promotor (majoritàriament el problemàtic VMT-p 
-promotor del vírus del mosaic del tabac). I d'altres 
seqüències accessòries (restes del vector, 
marcadors, ...).

I que la inserció es fa a l'atzar (canó de gens), deixant 
restes d'inestabilitat inicial.



  

Concepte de transgènic.

Un panís transgènic amb el gen de la proteïna bt no és 
igual al mateix panís no transgènic, ni tan sols sense 
tenir en compte la proteïna bt.

Per exemple un cultiu celular transfectat amb el  gen 
d'una proteïna homologa a una altra ja present, provoca 
el canvi significatiu de l'expressió del 5% dels gens.
D. Schubert (2002) Nature Biotechnology 20, 969.



  

Concepte de transgènic.

Un panís transgènic amb el gen de la proteïna bt no és 
igual al mateix panís no transgènic, ni tan sols sense 
tenir en compte la proteïna bt.

Per exemple un cultiu celular transfectat amb el  gen 
d'una proteïna homologa a una altra ja present, provoca 
el canvi significatiu de l'expressió del 5% dels gens.
D. Schubert (2002) Nature Biotechnology 20, 969.



  

Les patents també a les innovacions que encara han 
d'arribar.

Algunes propostes “innovadores” d'aliments transgènics -encara no 
comercialitzats i que majoritàriament són només idees a avaluar si 
són viables- que volen ajudar a respectar el medi ambient, no tenen 
en compte altres factors com ara les patents, la crisi energètica, ...

Cal començar a capgirar la nostra investigació basada en patents 
cap a una investigació basada en la millora del coneixement humà.
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