
Som Lo Que Sembrem comença 
mitjançant aquest butlletí la seva 
publicació escrita de referència.

Volem agrair a la revista Soberanía
Alimentaria, Biodiversidad y Culturas
aquesta oportunitat. Aquesta publica-
ció i el butlletí digital mensual prete-
nen esdevenir les eines per difondre
l’estat de la lluita per una Catalunya 
i un món lliure de transgènics.
Pretenem informar sobre agricultura 
ecològica i de qualitat i sobre les llui-
tes de la pagesia i de la població con-
sumidora. No ho farem des de l’equi-
distància o la suposada imparcialitat,
sempre estarem al costat, tal i com diu
un dels nostres lemes, de la Salut, la 
Democràcia i els Bons Aliments, així
com dels drets de la pagesia, consumi-
dors o consumidores d’arreu del món.

Som Lo Que Sembrem va néixer
per promoure una iniciativa legisla-
tiva popular (ILP), la qual demanava al
parlament de Catalunya que suspen-
gués el cultiu de les varietats transgè-
niques al nostre país, que investigués
els efectes que poden tenir aquests
cultius en la salut de les persones i
el medi i que obligués a les empre-
ses a etiquetar els productes que els
contenen.

La ILP no va superar el primer trà-
mit parlamentari i va ser rebutjada. No
obstant, el que havia començat essent
una quimera d’un reduït grup de page-
sos, l’Assemblea Pagesa de Catalunya,
va esdevenir una autèntica sembra 
per tot el territori. Consumidors/es i
productors/es, persones i entitats ens
vàrem i ens seguim unint per donar
forma al moviment social de base en
defensa de l’agricultura ecològica més
ampli del nostre país. Vàrem reco-
llir més de 106.000 signatures per la 
ILP amb la participació de milers de
voluntaris/es i varem organitzar i col-
laborar centenars d’actes.

Recuperar la 
veu, la pagesia
i els productes 
de la nostra 
terra.

per Albert Puy p y
membre de Som Lo Que SembremQ

ecològica i de proximitat és la bona 
direcció. Estan en joc moltes coses
importants com ara la supervivència 
dels nostres pagesos, les nostres lla-
vors, la nostra cultura alimentària, la 
biodiversitat de la nostra terra, la qua-
litat mediambiental, l’equilibri territo-
rial, la nostra salut... i fi ns i tot, perquè
no dir–ho, la pròpia democràcia. Cada 
cop són més les persones que canvien,
però encara més les que saben que ho 
han de fer. La indústria agroalimentà-
ria ens té segrestats a nivell mundial 
però no podran aturar–nos si decidim 
canviar el rumb. 

Som Lo Que Sembrem continua i
veurà els seus fruits, n’estem segurs. 
Continuarem lluitant pel territori 
des del territori, animant a la pobla-
ció pagesa i consumidora a unir els 
seus esforços i interessos, investigant 
i denunciant els efectes i els abusos 
comesos per l’agroindústria sobre el
medi ambient, la salut i la pagesia, exi-
gint democràcia i valentia a les insti-
tucions, somiant una Catalunya en un
món lliure de transgènics.

Salut, Democràcia i Bons Aliments!

El parlament de Catalunya va 
silenciar la ILP però el moviment que
s’ha format al seu voltant no vol callar. 
La lluita per un món lliure de cultius
transgènics continua, és una peça més 
de la lluita per un altre model agroali-
mentari. La pagesia d’avui en dia està 
basada en un model obsolet i caduc.
Només les subvencions poden acon-
seguir que tan sols l’1% de la pobla-
ció activa de Catalunya és dediqui al
camp. Més porcs, més blat de moro 
transgènic, més insecticides, preus 
més baixos... això no ens porta enlloc.
Més que mai creiem que l’agricultura 
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Si vols col·laborar amb Som Lo Que Sembrem o que fem una conferència al teu municipi contacta amb nosaltres.



acció de Som Lo Que Sembrem davant el Parlament de Catalunya. Foto: SQLS.

L’objecte d’aquest article és oferir
unes quantes pinzellades argu-
mentals per contraposar l’agri-

cultura a l’agroindústria, centrant–nos
en el component cultural. D’una banda,
l’agricultura —entesa com equivalent a 
l'agroecologia actual— com un feno-
men cultural primigeni que va perme-
tre a la Humanitat el desenvolupament
de diferents i diverses civilitzacions; i
d’altra banda el terme agroindústria 
per sintetitzar i referir–se a un pro-
cés, moltes vegades imposat, de l’ac-
tual societat capitalista radicalitzada,
part integrant de la seva globalització

Agricultura 
és cultura; 
agroindústria 
és negoci.

per Montse Jardí i Segurap g
membre de Som Lo Que SembremQ

econòmica, que s’ha apropiat de l’agri-
cultura per sotmetre–la a un procés
de fi nanciarització en el qual només 
sobreviu la que queda mega–dimensi-
onada, mono–cultivada, enverinada i
fi ns i tot transgenitzada. Reduïda a un 
simple negoci dinerari, passant de ser
el mitjà per a l’obtenció dels aliments
per la Humanitat a ser l’obtenció dels
benefi cis per al capitalista, sempre tan
àvid, despullant–la en aquest trànsit 
de les seves qualitats fonamentals: la 
sostenibilitat, ser font d’ocupació i/o 
de subsistència de milers de milions 
d’éssers humans i la seva inherent, 
dinàmica i variada riquesa socio–cul-
tural. I és un fet indiscutible i contun-
dent que aquesta agroindústria, aquest 
agronegoci capitalista està incremen-
tant la fam al món dia a dia, tant lite-
ral com metafòricament, la qual cosa 
refl ecteix el més absolut i rotund fra-
càs com a model alimentari. El que ens 
porta a una primera conclusió general:

és imperiosa la necessitat d’imple-
mentar obertament l'agroecologia per
combatre la gana al món.

Per als que parlen llengües romà-
niques, que l'agricultura és cultura és
d’alguna manera obvi perquè el propi 
vocable conté la paraula cultura. Però 
hi ha més, perquè etimològicament la 
paraula cultura deriva del verb llatí
colere que signifi ca conrear, la forma 
nominal del qual és cultum que en llatí 
signifi ca agricultura. L’adjectiu llatí
cultus es refereix a la propietat que té
un camp d’estar conreat. A més, té el
seu origen en l’arrel grega kol (col–)l
que signifi ca originàriament podar 
(possiblement la mare de totes les
labors de cultiu) i que posteriorment
es va decantar cap al culte–cultiu de 
les persones. Per tant, el nostre con-
cepte de cultura conté en els seus orí-
gens la representació dels valors de 
l’agricultura, com són l’esforç, el tre-
ball dur, la perseverança, l’observació



Recepta per declarar 
un municipi lliure de 

transgènics
Ja s’han declarat lliures de trans-

gènics a tota Catalunya 4 comar-
ques i més de 75 municipis. A la Unió 
Europea, a principis del 2010, s’hi 
havien declarat més de 169 regions 
europees i 4.713 governs o entitats 
locals. I el seu número augmenta cons-
tantment i tot aquest moviment ha 
contribuït que ara s’estigui canviant la 
legislació a la Unió Europea permetent 
a les regions i països declarar-se lliures 
de transgènics, al·legant interessos 
socials i econòmics. Al web de Som lo 
que Sembrem es pot consultar el mapa 
de municipis lliures de transgènics 
de Catalunya i al web de la campanya 
europea de regions lliures de transgè-
nics (http: //www.gmo–free–regions.
org) es pot obtenir més informació 
d’arreu del món.

Declarar zones lliures de transgè-
nics és una manera de dir que no volem 
transgènics a la nostra terra. Té un 
efecte simbòlic de facilitar la sensibi-
lització vers aquest tema a la ciutada-
nia i també fa una funció reivindica-
tiva; però per altra banda les regions 
lliures de transgènics permeten que 
sigui possible una producció lliure de 
contaminació amb transgènics.

Per a explicar com es pot decla-
rar un municipi lliure de transgènics 
faré servir un exemple real (Sant 
Joan Despí) del qual en vaig ser 
protagonista: 

— Cal que una associació local faci 
campanya de sensibilització respecte a 
aquest tema. 

— Som lo que Sembrem té un model 
de moció que cal adaptar al context 
social del municipi.

— El següent pas requereix posar–
se en contacte amb els regidors del ple 
municipal per a que hi diguin la seva. 
Va ser molt útil generar espais de for-
mació específi cs.

— Un cop s’aprova la moció cal 
que les entitats interessades hi facin 
un cert seguiment. Al voltant del 17 
d’abril, dia de la lluita camperola, es 
poden organitzar actes que recordin 
que el municipi s’ha declarat lliure de 
transgènics. 

Si necessites més informació de 
com declarar el teu municipi lliure de 
transgènics ens pots contactar a ilp@
somloquesembrem.org

Miquel Vallmitjana,
membre de Som Lo Que Sembrem.
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L’entramat L’
econòmic 
alimentari 
globalitzat 
ha fet malbé 
el primordial 
component 
cultural i col·lectiu
que anava associat 
a l’agricultura.

i el coneixement de tots els elements
de l’entorn i l’adequada adaptació, la 
transmissió del saber de generació en
generació, el compartir i comparar amb
els altres, la creació de xarxes socials,
etc. Valors que podem resumir de la 
següent manera: la cultura (i l’agricul-
tura) és un procés de col·lectivització
i de socialització que parteix de l’es-
forç personal. Si apliquem tot el que
s’ha dit a l’agroindústria, a l’obtenció
de benefi cis del capital, justament ens
resulta el contrari doncs suposa el pro-
cés de privatització i/o monetarització
d’una part dels benefi cis —els “imma-
terials” són justament els que es per-
den, aportats per milers d’anys de col-
lectivització i socialització—, sense 
partir d’esforç ni pertinença personal
alguna en els processos productius que
generen aquests benefi cis. El que ens
porta a una segona conclusió: l’entra-
mat econòmic alimentari globalitzat
ha fet malbé el primordial component
cultural i col·lectiu que anava associat
a l’agricultura.

Per extensió del fi l argumental eti-
mològic anterior, podem entendre
que són les diferents agricultures dels
pobles les que han estat a la base de la 
diversitat cultural. Diversitat que està 
sent exterminada de forma dramàtica 
i violenta en moltes ocasions, i malgrat
les diferents Declaracions Universals
que han sorgit per preservar el
Patrimoni de la Humanitat, com la de
la Unesco sobre la Diversitat Cultural,
que va ser aprovada a París l’any 2001,
on es va elaborar la següent proclama:
“La riquesa cultural del món resideix
en la seva diversitat dialogant”, elevant
la Diversitat Cultural a la categoria 
de Patrimoni Comú de la Humanitat i
va ser articulada de la següent forma:
“La diversitat cultural és, per al gènere

humà, tan necessària com la diversi-
tat biològica per als organismes vius. 
En aquest sentit, constitueix el patri-
moni comú de la humanitat i ha de ser 
reconeguda i consolidada en benefi ci 
de les generacions presents i futures”.
Article 1 Unesco. Una declaració que
és paper mullat mentre que la majoria 
dels governs de tot el món en comptes 
d’obrar segons el declarat, promovent 
l'agroecologia perquè és justament 
la que conserva —entre altres ele-
ments— la diversitat biològica i cul-
tural, fan just el contrari, permetent
que l’agroindústria destrueixi la vari-
ada riquesa cultural inherent a l’agri-
cultura dels diferents pobles del món
així com destrueix als agricultors i a la 
biodiversitat, i per tant, estan perme-
tent, fi ns i tot impulsant amb els més 
recargolats arguments, que es destru-
eixi aquesta part tan important del 
Patrimoni Comú de la Humanitat. 

Som les generacions presents, les
que estem sent despullades, sense cap
diàleg, d’aquests Patrimonis, i no cal
dir el robatori que s’està cometent a les 
generacions futures. El que ens porta a 
una tercera conclusió: l’agroindústria 
actua en contra de les Declaracions
Universals i en contra del Patrimoni de 
la Humanitat. I aquest Patrimoni és el 
que s’està exterminant a gran velocitat 
per aconseguir una suposada “moder-
nitat” cega, destructiva i ignorant,
buida d’empatia alguna amb la Vida,
una visió de “modernitat” heretada 



pràctica una contradicció, perquè com 
ha denunciat recentment Amigos de la 
Tierra, aquesta comissió només té un 
paper ornamental en el procés, quan
no senzillament justifi catiu de la intro-
ducció d’aquestes varietats a Europa.

Però el més greu de tot és que en una 
entrevista al gener 2008, alts càrrecs 
del govern del PSOE, concretament 
el Secretario de Estado de Comercio,
Pedro Mejía, i el Secretario de 
Comercio Exterior, Alfredo Bonet, van 
respondre a la pregunta de l’ambaixa-
dor americà sobre què
podia fer Espanya per 

ajudar a introduir els
transgènics a Europa,
dient que una pujada 
dels preus agrícoles seria convenient
per afavorir aquesta introducció: des 
de llavors, els fons especulatius amb 
els productes alimentaris han contri-
buït a causar fam a molts llocs del món.

Més informació: 
— Enllaç al vídeo: La pel·lícula de la ILP: 
http: //sembremvalles.wordpress.com/2011/01/17/

la–pel–licula–de–la–ilp/

— El fraude de la evaluación científi ca de los transgé-
nicos en España. Las malas compañías IV. Amigos de la 
Tierra. www.tierra.org

Va ser una sorpresa que El País
dediqués tota una portada a 
les fi ltracions de Wikileaks

sobre el suport indissimulat del govern
espanyol als transgènics, tot i tenint
en compte l’historial d’aquest diari
sobre el tema. Però potser la feina de
“tranquil·litzar als mercats” no li han 
encomanat només al Govern, i a aquest
diari li tocava deixar ben clar, davant
d’aquells, que el Govern no s’atura 
davant de res a l’hora d’ajudar al gran
capital.

El Secretari d’Estat de Medi Rural
Puxeu va demanar “sopetes” als caps
de Washington un 22 d’abril de 2009
per a que pressionessin a Brussel·les
a favor dels transgènics perquè “si cae
España, el resto de Europa le seguirá”.
Era un moment en què la nostra 
Iniciativa Legislativa Popular (ILP)
estava bullint, i és clar que temien que,
si Catalunya queia, Espanya cauria des-
prés. Només cal recordar els ponents
de les anomenades jornades de “debat”
intern sobre els transgènics que el PSC
va organitzar aquella primavera: un
bon grapat de científi cs pro–transgè-
nics (Pere Arús, Josep Casacuberta...);
un cap gros de Monsanto a Espanya 
(Carlos Vicente, director de biotecno-
logia, el mateix que es va entrevistar
amb l’ambaixador americà demanant

Wikileaks:
res de nou
sota el sol.

per José Ramón Olarietap
membre de Som Lo Que SembremQ

ajuda urgent); la ex–parlamentària del
PSC Carme Carretero que fi ns i tot es 
va permetre el luxe d’insultar als con-
sumidors i consumidores de productes
ecològics i a qualsevol que es molesti a 
mirar les etiquetes dels productes; i la 
nota de color de SLQS. Per acabar–ho
d’adobar, Joaquim Llena, aleshores 
conseller d’agricultura, inaugurà les
jornades del PSC amb un discurs en
què ja ens resumia les conclusions: “els 
transgènics no tenen cap problema i 
no podem viure sense ells”. 

L’esmena a la totalitat de la ILP 
va ser el reconeixement formal que la 

“tranquil·litat dels mercats” està, aquí 
també, per sobre de la democràcia i
dels interessos ciutadans.

L’altra qüestió que sobresurt 
d’aquestes fi ltracions és el total servi-
lisme del govern espanyol cap al dels 
Estats Units, assabentant–lo de les
seves intencions de vot en relació als 
transgènics dins de la Unió Europea, 
fi ns i tot abans que la Comisión 
Nacional de Bioseguridad fes els seus 
informes. Tampoc és que això fos a la 

del passat segle que els coneixements
actuals la converteixen en obsoleta, en
la qual el seu únic argument és l’obten-
ció de diners, actitud reduccionista fi ns
a nivells de pànic, irracional i insoste-
nible, argument només encoratjat per
la cobdícia, la mandra, la mediocritat
i l’egoisme; un concepte de “moderni-
tat” que en les albors d’aquest segle XXI

hauria ja d’estar plenament superada 
tant conceptual com materialment.

Per fi nalitzar, declarem que encara 
avui som a temps d’invertir aquesta 
situació i parar aquesta massacre en
cadena que està provocant la imposició

del negoci alimentari, l’agroindústria, 
per la qual cosa encoratgem a tots els
governs perquè es posicionin clara-
ment a favor de l'agroecologia i reori-
entin les seves polítiques cap al bé de 
la col·lectivitat humana, protegeixin
les seves variades formes de susten-
tació i d’aliment, de les seves cultu-
res, i a favor de la biodiversitat i de la 
sostenibilitat.

L’agroindústria L’
actua en contra de 
les Declaracions 
Universals i
en contra del 
Patrimoni de la 
Humanitat.


