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Només han contestat el primer apartat

CONREU DE TRANSGÈNICS A CATALUNYA

a) Quina és la posició del seu partit respecte el conreu dels transgènics a
Catalunya?
Per desgracia amb el conreu de productes naturals no es suficient, però si
alguna cosa tenim clara, es que primer si no hi ha estudis suficients que
garanteixin la bona alimentació per part dels productes transgènics no podem,
permetre el seu conreu, Però aquells que si estan testats i que no son nocius
per la salut, si els podem plantar, sempre i quant no superin el 10% de tota la
producció del producte en qüestió i en terrenys preparats exclusivament per
aquest producte i que no pugui’m contaminar el producte natural.

b) 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?
Ens assembla vergonyós, donat que nosaltres partint de la política de primer
propi abastiment i desprès el que falti comprar-ho a fora, per tant retirarien
aquesta prohibició.

c) 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?
Lliure en els camps oberts o pugui contaminar o germina a productes no
transgènics si, però no tancaríem la porta del tot a que en un futur el més
llunyer possible, altres productes poguéssim entrar una vegada certificada la
seva fiabilitat, no podem donar l’esquena als avanços tecnològics i alimentaris,
però tampoc podem, obrir les portes de pam a pam.

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?
Que encara tindríem que tindre una moratòria de 20 anys més com a minin per
poder veure qui es l’efecte real d’aquest producte en la terra on es conrea, així
com l’efecte dels herbicides que es fan servir en la mateixa terra per defensar
la planta, de plagues d’altres plantes.

Desitgen haver respòs les seves preguntes amb claredat i esperen que
esvaeixin el dubte sobre les nostres posicions, referent a l’agricultura i la natura
en general, tenim que aprofitar bé els nostres recursos i desprès si podem
sumar millor però sempre amb el compromís de mantenir la major part del
territori o més natural possible i amb la mínima intrusió, sense tancar les portes
a la tecnologia.
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