
ALGUNES COSES QUE POTS FER TU PER IMPULSAR L'AGRICULTURA 
SOSTENIBLE, I ATURAR ELS TRANSGÈNICS.

I AL MATEIX TEMPS CONSERVAR LA SALUT I LA LLIBERTAT 

1.  No consumir transgènics 

http://www.greenpeace.org/espana/reports/gu-a-roja-y-verde,

http://www.somloquesembrem.org (als apartats de la web: Actualitat, Butlletí Digital, 
Informes científics lliurats als polítics, Jornades Científiques Internacionals, Tríptic  dels 
Efectes sobre la Salut dels OMG)

 
El Món segons Monsanto (http://www.youtube.com)
 
2.Consumir productes de proximitat i temporada, conreats mitjançant una 
gestió agroecològica

La Repera http://repera.wordpress.com/
Xarxa Ecoconsum http://ecoconsum.org/
Slow Food http://www.slowfood.es
 
 3. Formar part o muntar al teu barri una cooperativa de consum agroecològic 
www.ecoconsum.org  

4. Conrear les teves hortalisses al pati o balcó (http://horturba.com) o a horts 
periurbans
(http://www.somloquesembrem.org)

 5. Sembrar  i difondre  les llavors tradicionals  Les Refardes 
http://www.lesrefardes.com/ http://www.associaciolera.org/, Slow Food Terres de Lleida 
http://www.slowfoodterresdelleida.com/)
 
6. Prendre responsabilitat per la teva salut: bons aliments i remeis naturals 
(http://www.dolcarevolucio.cat/ca/, www.somloquesembrem.org 
http://www.slowfoodterresdelleida.com/)
 
7. Cuinar a casa productes frescos, poc processats per la gran indústria 
agroalimentària. Aquesta sotmet els aliments  a diferents transformacions 
químiques per augmentar els guanys a costa sovint de la qualitat nutritiva, i 
afegeix molts additius. A més, en controla la distribució (http://www.slowfood.es, 
http://esthervivas.wordpress.com/2010/02/15/viure-sense-supermercats/ , Gustavo 
Duch- Lo que hay que tragar)
 
8. Ser solidari amb els camperols i camperoles de Llatinoamèrica i altres 
països dels tercer món (La guerra soja http://www.blip.tv/file/1780951/, 
http://www.noetmengiselmon.org/ ) Això implica menjar  poca carn,   però agroecològica 
i local wwwsomloquesembrem.org. I si són productes no locals o fora de temporada, 
consumir en aquest cas  productes de comerç just (http://www.xarxaconsum.net/)
 
9. Difondre aquestes informacions i maneres de viure entre els teus familiars i 
teixits associatius
 
10.Col.laborar amb Som lo que Sembrem , un associació de pagesos i 
ciutadans arreu del territori que treballa de manera voluntària per canviar el 
sistema agroalimentari  i social. Associa’t i participa, allà on visquis i treballis. 
Si vols rebre el butlletí digital mensual, esciru a ilp@somloquesembrem.org
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INFORMACIONS SOBRE TRANSGÈNICS A LA WEB DE
SOM LO QUE SEMBREM

AL MARGE ESQUERRA DE LA PÀGINA PRINCIPAL www.somloquesembrem.org:  

INFORMES CIENTÍFICS LLIURATS ALS POLÍTICS: Enllaç a la llista i accés a la descàrrega 
dels  principals  articles d’  investigació publicats  a revistes científiques que troben efectes 
perjudicials  per  a  la  salut,  especialment  sobre  mamífers  de  laboratori.  Trobeu  també 
bibliografia científica sobre els problemes intrínsecs a la tecnologia transgènica i els diversos 
possibles efectes sobre el genoma de la planta. 

JORNADES  CIENTÍFIQUES  INTERNACIONALS:  Recull  de  les  ponències  dels  científics 
europeus assistents a les jornades organitzades per SLQS al març del 2009 

En l’apartat d’Actualitat (marge superior esquerra) : Recull de totes les notes de premsa i 
anuncis d’actes, enviades per SLQS des dels inicis de la plataforma a la tardor del 2007 fins 
al moment, incloent les notes de premsa sobre els articles científics que es publicaven a les 
revistes científiques. També en trobeu els  Bulletins Digitals enviats mensualment des de 
novembre del 2011

DEBAT A LA TOTALITAL AL PARLAMENT: Enllaç al discurs del jove pagès Alexis Inglada al 
Parlament de Catalunya el 2 de juliol de 2009, i la resposta dels portaveus dels diferents 
partits. La proposta de llei no es va debatre en comissió arrel dels vots de rebuig de  PP, CiU i 
PSC

DENÚNCIES  ALS  INFORMES  DEL  CAPCIT:  Dossier  de  premsa  i  carta  a  les  diferents 
institucions arrel dels informes esbiaixats que van  ser presentats als diputats del  Parlament 
de Catalunya abans del Debat a la Totalitat

Tríptic dels efectes sobre la salut dels transgènics i altres informacions relativa a 
la  seva  producció.  El  trobeu  a  la  web  dins  l’apartat  de  les  Jornades  Científiques 
Internacionals i a l’estand de SLQS. Actualitzat a l’abril del 2011

Argumentari Per una Catalunya Lliure de Transgènics. Són els arguments científics i de 
democràcia   aportats  per  SLQS  en  defensa  de  la  Iniciativa  Legislativa  Popular  per  una 
Catalunya  Lliure  de  Transgènics.  El  trobeu  a  l’apartat  de  les  Jornades  Científiques 
Internacionals

Manifest de Bellpuig. Manifest que recull la formulació dels nous objectius i línies d’acció 
de SLQS després del Debat a la Totalitat . Als apartats Som lo que Sembrem, i Campanyes.

Informe internacional  sobre  Ciència  i  Tecnologia  Agrícola  pel  Desenvolupament 
(IAASTD) Realitzat per 400 científics internacionals durant 4 anys (2004-2008) amb el suport 
de nombrosos organismes internacionals i governs. El van signar més de 60 països. L’informe 
recolza  la  possibilitat  d’un  agricultura  sostenible  i  biodiversa  que  alimenti   la  població 
mundial, enfront de l’agricultura industrial i del sistema de distribució globalitzat, que amb la 
pastanaga dels alts rendiments ha enganyat a molts pagesos, ha expulsat als camperols de 
la terra a Catalunya i arreu del planeta i ha contaminat els recursos i els propis aliments, 
abaratint els costos fins la insensatesa,  amb el resultat que  les grans empreses es queden 
el marge de beneficis. També en trobareu a Actualitat altre estudi de l’ONU  del 2011 que 
defensa una agricultura camperola i sostenible 
http://www.iaastd.com/docs/LAC_SDM_220408_Spanish_Final.pdf
 http://gustavoduch.wordpress.com/2010/03/24/mas-alimentos-mas-hambre/

 Col·labora amb Som lo que Sembrem!!
 ilp@somloquesembrem.org; www.somloquesembrem.org
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