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PACMA està en contra dels transgènics i així ho exposem en el punt 3.6 del nostre programa 
polític.

Creiem que els transgènics modifiquen i contaminen genèticament el medi natural dels animals 
que viuen en llibertat. El pol·len i les llavors dels transgènics no es pot controlar i de fet ja en la 
naturalesa apareixen plantes hibrides.

El maltractament a un animal no només és de tipus físic o emocional, també és un maltractament 
modificar i acabar amb el nínxol ecològic d'aquests animals i per descomptat amb el nostre propi.

Un greu problema dels transgènics és que sembla que impedeixen, en ser gens dominants, la 
volta amb el temps de les plantes contaminades, i per tant les seves llavors, no és a la planta 
original, sinó a la transgènica. No és, doncs, només un problema de contaminació, sinó de 
desaparició d'espècies, animals i vegetals, inclosos microorganismes, fongs, algues ....

D'altra banda, les noves plantes tenen un comportament diferent. Absorbeixen diferents 
proporcions de minerals i d'aigua del sòl, i emeten en un camp vibracional diferent (això seria el 
que més influència tindria, encara que no sigui visible, si donem peu a la teoria dels camps 
morfogenètics unificats). En definitiva, són com un instrument que desafina en l'orquestra. La 
melodia sencera es destrossa. No somnien amb sortir impunes de tot això.

Pel que fa a mesures que no afectin els animals directament, com a partit polític tractarem de 
votar en consciència, amb la mateixa seny i criteri ètic que ens mou a defensar els animals. 
L'alliberament animal és un moviment de progrés i millora de la qualitat de vida també la nostra, 
els animals humans.

Defensem la sostenibilitat de la nostra vida al planeta modificant els hàbits de consum (producció i 
treball), energies renovables. Som antiespecistes el que implica que lluitarem per la igualtat de 
drets davant el gènere i la nacionalitat. Farem èmfasi en l'educació i en la justícia, dos pilars per a 
una societat més lliure i feliç. El que estem fent als altres animals és un reflex de com ens estem 
tractant entre nosaltres mateixos, esclavitud, abús del feble, violacions, segrestos, genocidis, 
depressió, conductes psicòtics, exterminació ....

Des PACMA valorarem totes les propostes i pactes que se'ns presentin, sempre tenint en compte 
que el nostre objectiu és aconseguir millores per als animals, però no ens vendrem al millor postor 
ni trairem nostres ideals de justícia.

El PACMA es centra en la defensa dels animals. L'ús i tortura d'animals genera milers de víctimes 
al dia a Espanya, això és ignorat per la resta de partits, de manera que PACMA es centra i dóna 
visibilitat a la defensa dels drets dels animals exclusivament.

“Aquest partit demostrarà al món que en aquest país ja ha començat una evolució cultural que ningú podrà 
frenar.”
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