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4 bones preguntes

� Enginyeria genètica o bricolatge?

Els OGM:

Transgènics, què en sabem?

� Són útils?

� Són segurs?

� Podem “coexistir” amb ells?



Enginyeria genètica o bricolatge?

Al laboratori, una manipulació atzarosa

Transgènics, què en sabem? C.A.D.



Produir un OGM = “tallar i enganxar” ?

Transgènics, què en sabem?

(Sebiot, 2000)



Un gen ≠≠≠≠ una proteïna ≠≠≠≠ una funció

La vida del genoma és subtil i fluïda:

� Els gens es regulen sovint recíprocament, de 

manera complexa.

Transgènics, què en sabem?

� La majoria de funcions vitals importants són 

poligèniques = depenen de molts gens.

� Un mateix gen pot expressar-se diferentment 

en distintes etapes vitals o diferents teixits d’un 

organisme.



Treballar a una escala 
infinitesimal

Es pot manipular l’ADN gràcies a 
dues eines: 

� Els enzims de restricció permeten 
aïllar gens o grups de gens. N’hi ha 
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aïllar gens o grups de gens. N’hi ha 
centenars a la venda actualment.

� La tècnica PCR (reacció de polime-
rització en cadena) permet amplificar 
els gens. A hores d’ara tots els labo-
ratoris de biologia molecular dispo-
sen d’un termociclador.



Produir un 
OGM

� La construcció genètica 
s’introdueix “per efracció” 
en la nova cèl·lula 

Transgènics, què en sabem?

� A conseqüència, el transgèn 
s’introdueix a l’atzar en el 
genoma receptor.

� Com reconèixer i triar les 
cèl·lules modificades?

(Séralini, 
2000)



OGM: una quimera 
complexa

– El gen d'interès, però aïllat i modificat.

� La construcció transgènica incorpora:
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– El gen d'interès, però aïllat i modificat.

– Seqüències d’ADN reguladores.

– Seqüències d’ADN “no codificants”.

– Seqüències d’ADN de bacteri o de virus.

– El marcador, habitualment:

• un gen de resistència a un antibiòtic (ampicil·lina),

• un gen de tolerància a l’herbicida. 

– Un potenciador per estimular-ne l’expressió.



OGM: una quimera 
perillosa

� Paràgraf 36.…cap de les diverses tèc-
niques d’inserció d’ADN controla el lloc 
d’inserció del material genètic extern, ni 
el nombre de còpies incorporades, ni el 
nivell d’expressió del gen extern, ni 
garanteix que aquest s’integri de forma 
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Document de la UE a l’OMC,
17 de maig de 2004

� Paràgraf 47. La manipulació genètica 
pot fer que plantes que normalment no 
contenen toxines es tornin tòxiques i 
adquireixin la capacitat de produir-ne.

garanteix que aquest s’integri de forma 
estable en el genoma hoste.



En conclusió
Un OGM no rep maimai un gen estranger idèntic 

a com es troba en l’organisme donant

Un OGM no és “substancialment 
equivalent” a l’organisme originari: 

és, a tots els efectes, un nounou organisme



Uns tan útils 

OGM?

Transgènics, què en sabem?

Les 
propostes...



…i els OGM que s’estan utilitzant

� Soja, cotó, blat de moro... tolerants als herbicides
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� Blat de moro, colza, remolatxa... productors d’in-
secticida: la proteïna Bt

Y. Arthus-Bertrand / Impact



Arròs daurat per al 3r Món?

�� L’arròs daurat és enriquit en betacarotè mitjançant la L’arròs daurat és enriquit en betacarotè mitjançant la 

introducció de 2 gens de narcís i d’un bacteri.introducció de 2 gens de narcís i d’un bacteri.

�� Es va presentar el 2004 com a susceptible de millorar la Es va presentar el 2004 com a susceptible de millorar la 

dieta de milions de persones sobretot a l’Àsia.dieta de milions de persones sobretot a l’Àsia.

Transgènics, què en sabem?

�� Fruit de 100 milions de dòlars de fons públics americans i Fruit de 100 milions de dòlars de fons públics americans i 

europeus, està “cobert” per 70 demandes de patents dels europeus, està “cobert” per 70 demandes de patents dels 

seus components: gens i seqüències d’ADN. seus components: gens i seqüències d’ADN. 

�� S’anuncia que els pagesos del 3r Món amb ingressos S’anuncia que els pagesos del 3r Món amb ingressos 

inferiors als 10.000 $ no n’hauran de pagar els drets...inferiors als 10.000 $ no n’hauran de pagar els drets...



�� Caldria alimentarCaldria alimentar--se únicament d’arròs per eventualment se únicament d’arròs per eventualment 

cobrir les necessitats de vitamina A.cobrir les necessitats de vitamina A.

Arròs daurat per al 3r Món?Arròs daurat per al 3r Món?
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�� L’arròs integral, que es consumia habitualment abans de L’arròs integral, que es consumia habitualment abans de 

la Revolució Verda, aporta betacarotè.la Revolució Verda, aporta betacarotè.



Les poblacions amb carència de vitamina A també pateixen Les poblacions amb carència de vitamina A també pateixen 

carències de ferro, iode, micronutrients... carències de ferro, iode, micronutrients... –– totes degudes a totes degudes a 

l’empobriment de la seva dieta.l’empobriment de la seva dieta.
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Txad: $ 1,62  / setmana

L’organisme d’aquestes persones L’organisme d’aquestes persones 

sintetitza amb dificultat la vitamina A.sintetitza amb dificultat la vitamina A.

Peter Menzel / Hungry Planet



Solució sostenible a les carènciesSolució sostenible a les carènciesSolució sostenible a les carènciesSolució sostenible a les carències
Una dieta variada i rica en verdures, pastanagues..., Una dieta variada i rica en verdures, pastanagues..., Una dieta variada i rica en verdures, pastanagues..., Una dieta variada i rica en verdures, pastanagues..., 

produïdes per una agricultura diversificada.produïdes per una agricultura diversificada.produïdes per una agricultura diversificada.produïdes per una agricultura diversificada.
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Equador: $ 31.55

Peter Menzel / Hungry Planet



Vèncer la fam en el Món?

Transgènics, què en sabem?

� Dissenyats per a l’agricultura industrialitzada, intensiva i 
monetitzada, els OMG destrueixen la diversitat biològica 
i cultural que pot alimentar el Tercer Món

A. Meniconzi



Vèncer la fam en el Món?Vèncer la fam en el Món?

Transgènics, què en sabem?

Els OMG no responen a les necessitats d’una 
agricultura sostenible amb pocs ínputs externs

S. Franklin / Magnum

�� Fruit del pillatge dels Fruit del pillatge dels recursosrecursos genètics dels països del genètics dels països del 
Tercer Món, les Tercer Món, les patentspatents dels OMG dels OMG –– limitació del dret a limitació del dret a 
cultivar i reproduir cultivar i reproduir –– n’augmenten la dependència i la n’augmenten la dependència i la 
pobresapobresa



Un atac als pagesos

� Major dependència de la indústria agroquímica Major dependència de la indústria agroquímica Major dependència de la indústria agroquímica Major dependència de la indústria agroquímica 

= encariment dels recursos.= encariment dels recursos.= encariment dels recursos.= encariment dels recursos.

� Atac al dret de ressembrar les pròpies llavors.Atac al dret de ressembrar les pròpies llavors.Atac al dret de ressembrar les pròpies llavors.Atac al dret de ressembrar les pròpies llavors.

� Atac al dret de dur a terme alternatives Atac al dret de dur a terme alternatives Atac al dret de dur a terme alternatives Atac al dret de dur a terme alternatives 
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� Atac al dret de dur a terme alternatives Atac al dret de dur a terme alternatives Atac al dret de dur a terme alternatives Atac al dret de dur a terme alternatives 

agràries, com ara l’agricultura ecològica.agràries, com ara l’agricultura ecològica.agràries, com ara l’agricultura ecològica.agràries, com ara l’agricultura ecològica.

� En cas de contaminacions per OGM, processos En cas de contaminacions per OGM, processos En cas de contaminacions per OGM, processos En cas de contaminacions per OGM, processos 

legals i confiscació de les pròpies collites per legals i confiscació de les pròpies collites per legals i confiscació de les pròpies collites per legals i confiscació de les pròpies collites per 

part de les empreses agrotecnològiques.part de les empreses agrotecnològiques.part de les empreses agrotecnològiques.part de les empreses agrotecnològiques.

C.A.D.



� Efectes dels herbicides, dels seus adjuvants i residus de 

degradació

� Efectes de l'insecticida transgènic

� Efectes al·lergènics

Els OGM són segurs?

Uns riscos importants per a la salut

Transgènics, què en sabem?

� Efectes al·lergènics

� Gens de resistència a antibiòtics

� Seqüències ADN de virus 

� Efectes no previsibles

Dr. PUSZTAI, 1998: “És injust fer jugar als 
nostres compatriotes el rol de cobais”



L’estudi da la Dra. Irina Ermakova *

� Rates alimentades amb farina de 
soja RR de Monsanto (resistent 
a glifosat) — 2 setmanes abans i 
durant la gestació i la lactància.

� Controls: dieta amb soja no 
transgènica i dieta sense soja.
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� 36% de les cries amb pes seve-
rament inferior (controls 6%).

� 55,6% van morir les 3 primeres 
setmanes (soja no OGM 9%, 
sense soja 6,8%)

* Institut de Neurofisiologia, 
Acadèmia de les Ciències de Rússia

“Aquests resultats (...) indiquen 
que hi podria haver riscos per a 
les mares i els seus bebès.”

The Independent, 8/01/06 
<www.rel-uita.org>



Els OGM, una amenaça per al medi 
ambient i la biodiversitat

� Perill que els OGM afectin la biodiversitat per 
l’agressivitat dels seus caràcters competitius

Transgènics, què en sabem? T. Bølstad



� Altres perills:

– Transferència del transgèn en espècies silvestres 

parents (un 20% de les plantes cultivades en tenen a 

Els OGM, una amenaça per al medi 
ambient i la biodiversitat

Transgènics, què en sabem?

parents (un 20% de les plantes cultivades en tenen a 

proximitat).

– Que alguna planta GM proliferi i esdevingui mala herba: 

l’avena i la cugula només difereixen per un gen.

– Aparició de males herbes resistents als herbicides 

sense hibridar-se, només per l’ús intensiu d’herbicides.



Un atac a la vida
� Les Les Les Les patents sobre els éssers viuspatents sobre els éssers viuspatents sobre els éssers viuspatents sobre els éssers vius permeten a permeten a permeten a permeten a 

uns pocs confiscar uns recursos bàsics fins ara uns pocs confiscar uns recursos bàsics fins ara uns pocs confiscar uns recursos bàsics fins ara uns pocs confiscar uns recursos bàsics fins ara 

accessibles a tots.accessibles a tots.accessibles a tots.accessibles a tots.

� En benefici d’uns pocs, la introducció irreversiEn benefici d’uns pocs, la introducció irreversiEn benefici d’uns pocs, la introducció irreversiEn benefici d’uns pocs, la introducció irreversi----

ble dels OGM posa en perill a llarg termini la ble dels OGM posa en perill a llarg termini la ble dels OGM posa en perill a llarg termini la ble dels OGM posa en perill a llarg termini la 
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ble dels OGM posa en perill a llarg termini la ble dels OGM posa en perill a llarg termini la ble dels OGM posa en perill a llarg termini la ble dels OGM posa en perill a llarg termini la 

salut humana i els ecosistemes.salut humana i els ecosistemes.salut humana i els ecosistemes.salut humana i els ecosistemes.

� Com ho demostra el projecte Com ho demostra el projecte Com ho demostra el projecte Com ho demostra el projecte TerminatorTerminatorTerminatorTerminator, la “bio, la “bio, la “bio, la “bio----

indústria” (indústria de la vida?) segrestaria en indústria” (indústria de la vida?) segrestaria en indústria” (indústria de la vida?) segrestaria en indústria” (indústria de la vida?) segrestaria en 

favor propi la propietat bàsica dels organismes:favor propi la propietat bàsica dels organismes:favor propi la propietat bàsica dels organismes:favor propi la propietat bàsica dels organismes:

la CAPACITAT REPRODUCTORA.la CAPACITAT REPRODUCTORA.la CAPACITAT REPRODUCTORA.la CAPACITAT REPRODUCTORA.



� No s’ha fixat un règim de responsabilitat civil dels 
industrials, els comerciants o els agricultors per l’ús 
d’OGM.

� No s’han prohibit formalment els gens marcadors de 

Es pot “conviure” amb els OGM?

Normativa europea insuficient
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� No s’han prohibit formalment els gens marcadors de 
resistència a antibiòtics (Bt176).

� Les Recomanacions sobre coexistència entre OGM 
i agricultura convencional i ecològica (juliol de 
2003) admeten la “presència accidental” de fins a un 
0,9% de transgènics en llavors i collites, 
convencionals i ecològiques (2007).



És possible la coexistència?

� A Espanya:

– No hi ha mesures de se-
guiment i prevenció de la 
contaminació genètica de 
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El Periódico, 5 de novembre de 2007

contaminació genètica de 
conreus no transgènics.

– No hi ha plans de preven-
ció i control (o no s’apli-
quen) pels possibles 
danys dels OGM sobre el 
medi ambient o la salut 
humana.



Les “famoses” distàncies de seguretat

20 m serien suficients 

per respectar el límit 

legal de 0,9% d’OGM 

“accidentals”...
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Percentatges d’OGM detectats en mostres 
al voltant del camp transgènic (IRTA, 2005)

La Unitat nacional de 

recerca sobre el pol-

len (RU) recomana dis-

tàncies d’aïllament de 

3 km!



10 camps de blat de moro 

contaminats el 2005 a Lleida 

i l’Aragó:

Ja en tenim els 
efectes...
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– 5 d’ells ecològics.

– 2 amb > 0,2%

– 2 amb Bt176.

(Assemblea Pagesa de Catalunya, 

Plataforma Transgènics Fora, 

Greenpeace, 19/12/05)



És possible la 

coexistència 

en la cadena 

Transgènics, què en sabem?(Nowack et al., 2003)

agroalimentària?



L’etiquetatge no permet 
l’elecció del consumidor

� El Reglament europeu sobre traçabilitat i etiquetatge (ju-

liol de 2003) exigeix que s’indiqui l’origen del productes 

però no la presència d’ADN o de proteïnes GM.

� No obliga a indicar, en aliments i pinsos, els OGM o deri-
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� No obliga a indicar, en aliments i pinsos, els OGM o deri-

vats d’aquests presents en una proporció menor al 0,9 %.

� No exigeix l’etiquetatge de productes (carn, llet, ous) pro-

cedents d’animals alimentats amb OGM.

El cost de l’eliminació dels OGM recau 
sobre aquells que no en volen



Efectivament, els productes alimentaris 
amb OGM arriben al comerç

Transgènics, què en sabem?
(Greenpeace)



En conclusió

La pretesa coexistència 

acaba imposant els OGM amb fets consumats.



� No consumir productes por-

tadors d’OGM i demanar als 

botiguers i les cooperatives 

que no en posin a la venda.

� No sembrar llavors transgè-

niques en agricultura.

Defensar el nostre dret a escollir
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niques en agricultura.

� Promoure i practicar l’agri-

cultura ecològica.

� Exigir una alimentació lliure 

de transgènics en menjadors 

escolars, llars d’avis, activi-

tats associatives, etc.



Una confrontació entre 

legitimitats diferents

Zones lliures de 
transgènics

Transgènics, què en sabem?

legitimitats diferents



A casa nostra també

13 municipis lliures 
d’OGM a Catalunya: 

• Barcelona: Rubí, Sitges, Vila-
franca del Penedès, Mataró, 
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franca del Penedès, Mataró, 
Berga

• Girona: Ripoll

• Tarragona: Valls, Ulldecona

• Lleida: Preixens, Castellserà, 
Vilanova de Segrià, Balaguer, 
Àger



Iniciativa Legislativa Popular

� Declaració de Catalunya com a zona lliure de 
transgènics.

� Prohibició immediata dels conreus transgènics.
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� 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.



El país lliure de transgènics
Una qüestió de seny



Quins avantatges i quins desavantatges creus que Quins avantatges i quins desavantatges creus que 

suposaria declarar el municipi de Sant Salvador 

de Guardiola lliure de transgènics?

Qué ventajas y qué desventajas crees que 

supondría declarar al municipio de San Salvador 

de Guardiola libre de transgénicos?



Bibliografia
� DE BUEN M., SASTRE A. 2006. Zones lliures de transgènics a Europa: 

www.recercat.net/bitstream/2072/3579/1/PROJECTE+FINAL+ZLT+DEFINIT
IU.pdf

� HO M.-W. 2001. Ingeniería genética: ¿sueño o pesadilla? Gedisa. 
Barcelona. 380 pàg.

� HOBBELINK H. 1992. La biotecnología y el futuro de la agricultura 
mundial. Difusió GRAIN. Barcelona. 205 pàg.

Transgènics, què en sabem?

� NOWACK K., R. BICKEL, E. WYSS. 2003. La agricultura ecológica y la 
ingeniería genética. Dossier FiBL, difusió SEAE, nº 3 (febrer). 24 pàg.

� RIECHMANN J. 2004. Transgénicos: el haz y el envés. Catarata. Madrid.

� SÉRALINI G.-E. 2000. OGM: le vrai débat. Flammarion. Paris. 128 pàg.

� SPENDELER L., J.-F. CARRASCO. 2003. Al grano: impacto del maíz 
transgénico en España. Amigos de la Tierra, Greenpeace. 64 pàg.

� THE ECOLOGIST. 1998. Los archivos de Monsanto. Gaia, nº 15 
(desembre). 68 pàg.



Articles

� BERLAN J.-P. Breve historia de la selección: desde sus 
orígenes hasta las biotecnologías: www.kokopelli-seed-
foundation.com/actu/new_news.cgi?id_news=180

� BERLAN J.-P., R.C. LEWONTIN. 1998. Manipular la materia 
viva: la amenaza del complejo genético-industrial. Le Monde 
Diplomatique:

Transgènics, què en sabem?

www.iztapalapa.uam.mx/contactos/n31ne/pdf/materia.pdf

� DESCOMBES C.-A. 2005. Coexistència entre diferents mo-
dels productius. Llibre Blanc de la producció ecològica: 

www.gencat.net/darp/c/agroalim/llibrebl/doc/T14.doc

� HO M.-W. El arroz dorado: un caballo de Troya para los 
pobres: 

www.biodiversidadla.org/article/articleview/1016/1/10/campannas



Pàgines web

� ILP “som lo que sembrem”                        www.somloquesembrem.org

� Greenpeace, Guía roja y verde

www.greenpeace.org/espana/campaigns/transgenicos

� Amigos de la Tierra www.tierra.org/transgenicos/transgenicos.htm

� Europa lliure de transgènics (anglès) www.gmofree-europe.org

Transgènics, què en sabem?

Europa lliure de transgènics (anglès)

� Dra. Irina Ermakova (anglès) http://irina-ermakova.by.ru/eng/index.hem

� Institut de Ciència en la Societat, ISIS (anglès) www.i-sis.org.uk

� Equip Científic Independent, ISP (anglès) www.indsp.org

� Dr. Pusztai (en anglès) www.freenetpages.co.uk/hp/a.pusztai

� Comitè de Recerca i Informació Independents sobre Enginyeria 

Genètica (en francès) www.criigen.org



OGM: una batalla mediàtica
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Una agricultura segura?
El discutible aixecament de la moratòria

� L’abril del 2004, tot i l’empat de vots entre els paï-

sos de la UE, la Comissió Europea autoritzava el 

cultiu del blat de moro Bt11.
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cultiu del blat de moro Bt11.

� Es tractava del primer blat de moro autoritzat per a 

consum humà.

� La decisió venia precedida de l’escàndol de l’entra-

da il·legal dels EU a la UE de 10.000 tones de Bt10 

(no autoritzat).

<www.i-sis.org.uk/Bt11.php>



Una agricultura segura?
El discutible aixecament de la moratòria

� A més, el blat de moro Bt11 presentava importants 
aspectes polèmics:
– Dues comissions d’avaluació científica, francesa i belga, ha-

vien repetidament manifestat dubtes sobre la seva innocuïtat.
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vien repetidament manifestat dubtes sobre la seva innocuïtat.

– Hi ha evidències científiques que els cultius GM contravenen 

dues exigències de la normativa (2001/18/CE) sobre allibera-

ment voluntari:

• No són estables: els científics belgues van observar en el Bt11 

“rearranjaments, truncaments i insercions inesperades”.

• No són uniformes.

<www.i-sis.org.uk/Bt11.php>



Cotó Bt a l’Índia: un fracàsCotó Bt a l’Índia: un fracàs

�� Un cop reduïda la incidència del taladre Un cop reduïda la incidència del taladre HelicoverpaHelicoverpa, , 
el cotó està sent massivament atacat per plagues el cotó està sent massivament atacat per plagues 
secundàries: pugons, trips, minadores i sobretot una secundàries: pugons, trips, minadores i sobretot una 
temible caparreta.temible caparreta.
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�� En cap cas es realitzen els fabulosos rendiments En cap cas es realitzen els fabulosos rendiments 
anunciats.anunciats.

�� El blat cultivat darrere del cotó rendeix fins a un 30% El blat cultivat darrere del cotó rendeix fins a un 30% 
menys.menys.

�� S’han denunciat morts de bestiar que pasturava els S’han denunciat morts de bestiar que pasturava els 
rostolls de cotó: el cas de 1.820 ovelles el 2006 a rostolls de cotó: el cas de 1.820 ovelles el 2006 a 
l’Andhra Pradesh encara no té explicació oficial.l’Andhra Pradesh encara no té explicació oficial.

G. Pirozzi

temible caparreta.temible caparreta.



Cotó Bt a l’Índia: un drama

� Mentre augmenten les des-

peses – arrendaments, 

llavors, tractaments – els 

preus baixen en picat.

� Els camperols arranquen el 

Transgènics, què en sabem?

� Els camperols arranquen el 

cotó i intenten substituir-lo 

amb arròs.

� L’endeutament esdevé 

insostenible.

� Desesperats, els pagesos 

se suïciden per milers.

R. Swift. © New Internationalist



Un exemple: 
el transgèn Bt

Són segurs els OGM?

Transgènics, què en sabem?

Diferent de la proteïna de 
B. thuringiensis, 

la Bt transgènica resulta 
més agressiu que ella

(Séralini, 2000)



Bt GM: solució “miracle”
o lògica agronòmica?

Transgènics, què en sabem?
(Nowack et al., 2003)



� Tot i ser la proteïna Bt diferent de Bacil·lus thuringiensis,

no se n’ha fet una avaluació toxicològica específica.

� Per no crear resistències, s’aconsella de deixar zones 

refugi sense conreus Bt, però:

Bt GM: suficients garanties?

Transgènics, què en sabem?

refugi sense conreus Bt, però:

– Això no s’està fent (o de manera incompleta), 

– S’ha qüestionat la validesa d’aquesta estratègia.

� Encara més ràpidament que les males herbes, els insectes 

esdevenen resistents a aquests canvis monogènics.



Bt GM: reducció del consum de plaguicides?Bt GM: reducció del consum de plaguicides?

�� Des de la introducció dels OGM no s’observa cap reducció Des de la introducció dels OGM no s’observa cap reducció 

notable del consum d’insecticides als Estats Units, primer notable del consum d’insecticides als Estats Units, primer 

productor mundial amb conreus GM.productor mundial amb conreus GM.

Transgènics, què en sabem?

�� Entre 2001 i 2004 la utilització de pesticides en cultius GM Entre 2001 i 2004 la utilització de pesticides en cultius GM 

ha sobrepassat en més de 30.000 tones la dels conreus ha sobrepassat en més de 30.000 tones la dels conreus 

convencionals.convencionals.

(CRII(CRII--GEN, Comitè francès de recerca i informació GEN, Comitè francès de recerca i informació 
independents sobre la enginyeria genètica)independents sobre la enginyeria genètica)


