
  



  

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.

.



  

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:



  



  



  



  

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.



  

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.



  

És innòcua 
aquesta 
tecnologia?



  

 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.

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.



  

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/


  

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.



  


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21

