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 Conreu de transgènics a Catalunya

1.- Quina és la posició del seu partit respecte el conreu de transgènics a Catalunya ?

El conreu de transgènics a Catalunya és una realitat. El que cal és que aquesta 
realitat no vagi en contra de la llibertat d’agricultors i consumidors a escollir 
quin tipus de cultius o aliments volen produir o consumir.

2.- En particular, quina és la posició del seu partit respecte el fet que no sigui possible el conreu de 
blat de moro ecològic i que aquest s’hagi d’importar tot d’Itàlia i altres països europeus on no es 
conreen transgènics ?
Per  Esquerra  és  una  molt  mala  notícia  el  fet  que,  degut  a  la  manca  de 
regulació, no es pugui cultivar blat de moro ecològic a casa nostra.

3.-  Quina  seria  la  posició  del  seu  partit,  després  dels  canvis  normatius  previstos  a  Europa, 
respecte una proposta de llei per declarar Catalunya lliure de transgènics ?
Cal  veure quins  són aquests  canvis  i  si  Catalunya pot  tenir  potestat  per  a 
declarar-se lliure de transgènics i que no sigui un “brindis al sol”. Per Esquerra 
és molt important que es debati obertament els pros i els contres dels cultius 
transgènics, sense demagògia i amb transparència. La societat ha de tenir la 
màxima  informació  per  tal  d’arribar  a  consensuar  quin  model  agrari  i  de 
seguretat alimentària vol.

d) Quina és la posició del seu partit respecte que a Catalunya es pogués
conrear el NK603, panís transgènic de Monsanto tolerant al glifosat, que la CE
té intenció d’autoritzar en els pròxims mesos? (3)

A- Cal  la  màxima  seguretat,  transferència  i  informació.  Si  aquests 
condicionants no es donen no hi estarem d’acord. 

Etiquetatge referent als transgènics

a) Quina és la posició del seu partit respecte el “control “ per part de la
Generalitat de l’etiquetatge dels productes alimentaris en que només es recull una mostra de 50 
productes, dels milers que hi ha a les botigues?

Sembla evident que la mostra de 50 productes és molt petita, però també és 
cert que amb els recursos limitats de la Generalitat i la quantitat de controls de 
tot tipus que es fan no es poden fer gaires filigranes...

b ) Quina és la posició del seu partit respecte d’un etiquetatge dels derivats
animals, que faci possible que els consumidors catalans puguin optar



a consumir carn, llet i ous d’animals que no s’hagin alimentat amb soja
transgènica que té alts continguts de residus del tòxic herbicida glifosat?

Hi  estem  absolutament  d’acord.  El  consumidor  ha  de  tenir  la  màxima 
informació per a poder escollir lliurement allò que vol menjar. També és una 
bona  oportunitat  per  als  nostres  ramaders,  convencionals  o  ecològics,  per 
diferenciar les seves produccions de les d’altres països que si que alimenten 
amb pinsos OGM.

Efectes dels OGM sobre la salut 

Som lo que Sembrem va aportar al Parlament una memòria justificativa (que
incloïa els estudis sobre els efectes sobre la salut dels transgènics) per la
proposta de llei presentada en forma d'Iniciativa Legislativa Popular. L’esmena
de PP, CiU i PSC menyspreava aquestes aportacions, que així mateix van ser
obviades als informes del CAPCIT. Recentment l’ACSA (Agència Catalana
de Seguretat Alimentària) ha fet un dictamen sobre la bibliografia científica
presentada per Som lo que Sembrem que reconeix que hi ha una sèrie de
problemes que cal que s’avaluïn.

1) Està el seu partit d’acord amb el dictamen de l’ACSA? quina és la seva
posició actualment sobre aquests estudis i quines conseqüències d’acció
política en deriva?

Esquerra,  a  l’hora  de  votar  a  favor  d’acceptar  a  tràmit  parlamentari  la  ILP 
presentada per Som lo que sembrem, ja va deixar clar que aquests estudis 
s’havien de  tenir  en  compte  i  que  la  ILP  s’havia  d’admetre  per  tal  que  el 
Parlament debatés seriosament aquest tema.  Per tant,  ens sembla encertat 
que l’ACSA així  ho reconegui.  Sobre les accions polítiques que se’n deriven 
entenem  que  s’han  d’aplicar  aquelles  mesures  per  tal  de  protegir  al 
consumidor i el medi ambient. El problema és que Catalunya no te sobirania ni 
estat propi, per tant, no tenim capacitat per aplicar el Principi de Salvaguarda 
que pararia els cultius d’ OGM fins a tenir-ne la plena tranquil·litat que són 
innocus o perillosos.

Relació entre salut, alimentació i entorn

1)  Té  previst  invertir  en  estudis  científics  rigorosos  sobre  la  contaminació 
interna dels catalans,  lligada als  diferents contaminants d’origen tecnològic, 
industrial i agrícola del nostre entorn? I quines mesures preventives planteja el 
seu  partit  per  controlar  que  velles  i  noves  substàncies  contaminats  no 
s’escampin a l’entorn, ni s’introdueixin al nostres organismes a través d’aire, 
aigua i aliments? (7)

A- Esquerra està a favor de la investigació i de les millores tecnològiques en 



tots els camps: econòmics, mèdics, etc.. El que volem és que aquesta 
investigació estigui tutelada per l’administració i els seus resultats siguin 
capital públic. Pel que fa referència a que noves i velles substàncies 
contaminants no s’escampin a l’entorn, cal fer estudis rigorosos i aplicar, 
segons el marc legal on està sotmès Catalunya, (no oblidar que no tenim Estat 
propi, per tant competències) una llei de coexistència rigorosa que limiti 
aquesta contaminació i no impedeixi els cultius ecològics i tradicionals.
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