Amb el suport de:
Si vols col·laborar amb Som Lo Que Sembrem o que fem una conferència al teu municipi contacta amb nosaltres.

Butlletí 06. Estiu 2012.

Avaluació de la
campanya del
glifosat a tres
mesos del seu
recorregut.
per Verònica Miró,,
p
membre de Som Lo Q
Que Sembrem.

L

a campanya va començar per la
Fira de la Terra el 14 d’abril amb
una xerrada explicativa sobre
el seu funcionament i objectius, i va
continuar amb la seva difusió intensa
a les diferents fires de primavera (conferències i explicació i lliurament als
ciutadans de les instàncies a presentar als ajuntaments del municipis
catalans).
Es va fer una roda de premsa a
Barcelona amb Henk Hobbelink
(Premi Nobel Alternatiu) i Gustavo
Duch, anunciant també la visita del
Dr Carrasco, argentí expert en embriologia, de la facultat de medicina
de Buenos Aries, que ha fet estudis
sobre els efectes del glifosat i còctels
de glifosat en el desenvolupament
embrionari en amfibis, i que denuncia el drama sanitari a les poblacions
rurals de les zones de les plantacions
de soja transgènica tolerant a glifosat a l’Argentina i d’altres països de
Sud-Amèrica.
El passat 26 de juny, Som lo que
Sembrem vam enviar cartes amb
demandes d’informació a diversos Departaments del Govern de la
Generalitat, en relació als herbicides
amb glifosat, la contaminació de les
aigües i afectació a fauna i a la salut
humana, i també amb demandes de
caire més general sobre l’ús de pesticides al territori i el seu control per part
de la Generalitat. Les cartes enviades
es poden trobar al web de la campanya:
http://sembremvalles.wordpress.com/
campanya-glifosat/
Per difondre més la campanya,
s’han publicat diferents butlletins
digitals i en paper com aquest.
A hores d’ara hi ha més de 100
instàncies presentades en més de
cinquanta municipis, que tinguem
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constància, tot i que creiem que altres
se n’hauran entrat sense que ens
haguem assabentat. També tenim al
voltant de 100 entitats de tot el territori adherides i recolzant la campanya.
Des dels ajuntaments comencen
a arribar respostes a les instàncies

presentades, i també demandes d’informació sobre alternatives des dels
mateixos tècnics municipals, casos
de denúncies per part de ciutadans i
dubtes i preocupació per la mort d’amfibis que és una experiència comuna,
i també per les possibles afectacions

paradeta de Som lo que Sembrem a la fira de la Terra. Es va oferir informació
de la campanya, còpies de les instàncies, es va repartir planter de varietats
tradicionals de tomaqueres i ceba,...

a la salut humana sobretot en el cas
que hi hagués contaminació d’aigües
subterrànies.
Som lo que Sembrem i altres collectius estem fent un esforç de recopilar informació d’alternatives, tant
en agricultura com en jardineria.
Demanem a pagesos que fan agricultura ecològica (en producció ecològica no es fan servir d’herbicides), i
jardiners que tenen experiències en
jardineria sostenible i alternativa
(com el tècnic dels parcs i jardins de
Malgrat de Mar), formadors i escoles
que facin cursos sobre aquests temes,
que ens facin arribar tota la informació i recursos, per posar-los a l’abast
de tothom i també per mostrar que

Agrotòxics,
transgènics
i salut.
per Miquel
p
q Vallmitjana,
j
,
membre de Som Lo Q
Que Sembrem.

E

l Doctor Andrés Carrasco ens
va oferir una conferència amb
el títol “Agrotòxics, transgènics
i salut; efectes teratogènics i genotòxics del glifosat a l’Argentina”. L’acte
es va realitzar el passat 19 de maig a
Barcelona i es va organitzar aprofitant la seva presència a Madrid en el
marc d’un congrés sobre Riscos sobre
la salut pública i el medi ambient coorganitzat per la xarxa europea de
científics per la responsabilitat social
i medioambiental. L’acte a Barcelona
va ser organitzat per l’Aliança per a
la Sobirania Alimentària dels Pobles
de Catalunya, l’Espai de Recursos
Agroecològics i Som lo que Sembrem.
El Doctor Andrés Carrasco va
explicar els resultats que ha trobat en
els seus estudis sobre els efectes dels
herbicides basats en glifosat sobre el
desenvolupament embrionari d’amfibis. Els efectes teratogènics es van
trobar amb el principi actiu d’aquests
herbicides, el glifosat, i això té la
importància què les diferents marques d’herbicides basats en aquesta
substància tenen una base comuna

les alternatives ja s’estan practicant
i que són possibles. Amb la Revista
Agrocultura ens hem posat d’acord
per publicar a partir d’ara en el nostre
butlletí digital i en els propers suplements en paper, resums dels seus articles sobre la gestió d’herbes en agricultura ecològica, i anirem enllaçant a
articles antics i nous sobre el tema que
ens vagin passant.
Recordeu que Som lo que Sembrem
vam organitzar el 2 de desembre de
2011 una taula rodona sobre les alternatives en la gestió d’herbes en jardineria i agricultura que vam gravar en
vídeo i que podeu veure al web, així
com descarregar-vos les presentacions dels experts.

Per acabar demanem de nou als
ciutadans que es descarreguin les instàncies disponibles al web i que les
presentin al seu ajuntament i a d’altres
veïns —no és un problema si repetim
entrada d’instàncies en un ajuntament—. La campanya continuarà en
marxa durant la tardor i Som lo que
Sembrem farem una assemblea nacional abans de Nadal per fer una avaluació d’aquesta.
Les persones que vulguin collaborar amb Som lo que Sembrem en
qualsevol punt del territori català es
poden posar en contacte amb nosaltres a ilp@somloquesembrem.org

que produeix els mateixos efectes nocius sobre
la salut i el medi ambient;
tot i així els altres components propis de cada
marca podrien tenir efectes sinèrgics.
Dosis baixes de glifosat generen malformacions en embrions d’amfibis.
Els efectes teratogènics
del glifosat s’expliquen
per la via del Retinol:
el glifosat produiria un
canvi en la concentració
d’aquesta substància a
l’interior de les cèl·lules; el Dr Andrés Carrasco a Barcelona.
el retinol en proporcions
significatives, juntament
amb la Talidomida i l’alcohol són els embrionari on la placenta no està
agents teratogènics més importants i encara formada—.
coneguts.
Però la toxicitat dels herbicides
Aquestes conclusions expliquen basats en glifosat no acaba aquí. En
els dramàtics resultats epidemiolò- poblacions afectades per pesticides
gics d’augments de malformacions en del cultiu de la soja s’han trobat efectes
poblacions properes a zones de pro- genotòxics en les cèl·lules de la sang.
ducció de soja —aquesta soja és trans- Aquests efectes explicarien l’augment
gènica resistent a herbicides basats en de casos de càncer —s’ha doblat la
glifosat—. A més a més s’han mostrat incidència— en poblacions properes
evidències que aquest agrotòxic tra- a camps de soja. Altres investigadors
vessaria la placenta i per tant passa- d’arreu del món han trobat aquests
ria de la sang de la mare al fetus —tot efectes i d’altres que a la campanya de
i que l’efecte teratogènic afectaria als Som lo que Sembrem hem recollit en
primers estadis del desenvolupament un argumentari disponible al web de

Som lo que Sembrem al Parlament, en el Debat Parlamentari del Projecte de
Llei de Consultes no Referendàries.
la campanya (http://sembremvalles.
wordpress.com/campanya-glifosat/).
Cal recordar que la tolerància a
herbicides com el Round-Up (basat en
el glifosat) és la característica majoritària de les plantes transgèniques. El
85 % dels transgènics tenen aquesta
característica i aquesta soja es produeix per alimentar el bestiar d’Europa
i Nord-Amèrica. També cal recordar
que els residus de glifosat en la soja
transgènica multiplica per 100 els
residus de glifosat permesos per altres
tipus d’aliments que no conviuen amb
l’herbicidia. La tolerància a glifosat
de la soja transgènica conreada fa que
aquesta planta es converteixi en una
esponja d’herbicida.
Els herbicides basats en glifosat
no només es fan servir amb les plantes transgèniques sinó que s’apliquen
abans de la sembra de llavors convencionals i tenen una aplicació generalitzada en vies de transport —tan per
trens com per vehicles rodats— i en
parcs i jardins. Durant la conferència,
el doctor i professor de la Universitat
Autònoma de Barcelona Gregorio
Alvaro, va recordar com s’han trobat
restes d’aquest herbicida i en concentracions preocupants en la major part
dels aqüífers catalans.
Com s’ha arribat a aquesta situació? Fins fa poc aquest principi actiu
dels herbicides es considerava poc
tòxic i encara avui es comú veure com
s’aplica sense proteccions bàsiques —
tant pels aplicadors com per a poblacions veïnes, i tant aquí com arreu
del planeta—. La Unió Europea està
reavaluant la seva toxicitat però els
interessos de l’agroindústria i la por

dels organismes reguladors a reconèixer que fins ara s’han equivocat pot
evitar que es reconegui l’evidència
de la problemàtica d’aquest compost
agroquímic.
Recentment a TV3 es va emetre
un documental, “Què mengem?”, on
es posa sobre la taula l’augment de
malalties relacionades amb els països
industrialitzats, i on el model agroalimentari té una elevada responsabilitat
en aquesta nova toxicitat. Es planteja
l’agricultura ecològica com a l’alternativa de producció no contaminant.
I surt un altre exemple de substància
química que necessita una reavaluació
però que es continua defensant des de
la indústria alimentària i responsables

científics de la regulació: el cas de
l’edulcorant Aspartam. Veient aquest
reportatge hom pot entendre com
pot costar prohibir l’ús de l’herbicida
glifosat.
Andrés Carrasco també va contextualitzar aquest procés de reavaluació
al seu territori. Ens va explicar com els
interessos econòmics de la indústria
de la soja es protegeixen amb decisions
polítiques que tergiversen els informes que evidencien aquest panorama
desastrós. Sovint la connivència d’alguns “científics” amb pocs escrúpols
dona arguments al binomi economiapolítica dels interessos de l’agronegoci. De fet, una gran part del discurs
del Doctor Carrasco es va dirigir a la
importància de fer una bona ciència i
d’assenyalar la falsa ciència que es vincula als interessos econòmics que es
preocupa només del seu melic sense
pensar en el benestar comú.

Andrés Carrasco és investigador
principal del CONICET i director
del Laboratori d’Embriologia
Mol·lecular de la Facultat de
Medicina de la Universitat de
Buenos Aires.

fragment del cartell de la conferència del Dr. Andrés Carrasco a Barcelona.

Al voltant de la
llei de consultes
populars.
per Bernadette Hortal,,
p
membre de Som Lo Q
Que Sembrem.

E

l passat 16 de maig van demanar
la compareixença al Parlament
d’una representació de Som lo
que Sembrem amb relació a la tramitació del Projecte de Llei de Consultes
Populars no Referendàries. Vàrem
ser convidats per haver promogut la
Iniciativa Legislativa Popular per a
una Catalunya lliure de transgènics.
Les sessions de les compareixences, així com tot el procés legislatiu del

No som un partit polític,
no ens presentem a les
eleccions, però fem política.
Projecte de Llei, són públiques i estan
filmades i recollides per la Televisió
del Parlament, i poden trobar-se a la
web del Parlament. Cal buscar-ho a la
Comissió d’Afers Institucionals.
Aquest Projecte de Llei ha generat
debat, sobretot en un aspecte: el dret a
vet que es dóna al President del Govern
en cas que sigui un tema que afecti a la
Generalitat, o als Alcaldes en cas que
el tema afectés a un ajuntament. Això

comportaria que, de fet, només el partit que tingués majoria podria decidir
quines propostes de llei serien admeses i quines no, tancant així la possibilitat de fer propostes legislatives a la
ciutadania, als partits de l’oposició, a
municipis, mancomunitats de municipis, a entitats...
A continuació hi ha el text de l’exposició de la membre de Som lo que
Sembrem:

Agraeixo a la ciutadania, als demòcrates que han treballat i treballen per a evitar que la paraula democràcia es
buidi de contingut, agraeixo als polítics presents en aquesta sala que avui són aquí en representació de la ciutadania
catalana, per tal de debatre el projecte de llei de consultes populars no referendàries i de manera especial agraeixo
als polítics i a les polítiques que ens han convidat a aquest debat. A totes aquestes persones agraeixo l’oportunitat
que se’ns brinda a Som lo que Sembrem de parlar davant del parlament de Catalunya, de poder participar en el debat
legislatiu del qual en sortirà la llei que regularà el desenvolupament de futures consultes populars no referendàries a
Catalunya.
Vinc en representació d’una entitat catalana que té presència per tot el territori català. Que va sembrar, sembra
i sembrarà. Que té com a lema les paraules “salut, democràcia i bons aliments”. En representació d’una entitat que
funciona assembleàriament, escollint sempre el consens i el debat tranquil i constructiu: parlamentem. Una entitat
plural on tothom qui vulgui hi té cabuda.
Hem estat convidats a aquest debat, i ho agraïm, perquè en referència a les ILPs a Catalunya hi tenim molt a dir, i
amb coneixement de causa com tots vostès molt bé ja saben.
Som multidisciplinaris, treballem transversalment aprofitant l’expertesa i l’excel·lència i l’experiència de cada un
dels col·laboradors que conformem l’entitat: som pagesos, biòlegs, dissenyadors, mestres, aturats autònoms, prejubilats, acomiadats, investigadors...
No som un partit polític, no ens presentem a les eleccions, però fem política: ens informem i formem, informem i
formem, fomentem el debat i l’accés a la informació, utilitzem com a eina bàsica de treball les tecnologies per l’aprenentatge compartit.
Volem ser la pedra a la sabata dels qui prenen decisions que ens afecten a totes les persones. Ens manifestem,
demanem una democràcia real ja, que no només consisteixi en signar un xec en blanc cada 4 anys. No cobrem per
fer tota la feina que fem, ni rebem subvencions, per tal de poder tenir les mans lliures i netes. Avui per exemple un
company jardiner està fent una xerrada sobre sobirania alimentària per encàrrec de l’ajuntament de Tarragona, a la
tarda fem una roda de premsa a un centre cívic proper a aquí per explicar la campanya que ja hem iniciat d’informació sobre les conseqüències que comporta l’ús d’herbicides.
Vam presentar una iniciativa legislativa popular per a debatre una llei que prohibís l’´us dels transgènics a
Catalunya. CiU, PPC i PSC van presentar una moció a la totalitat de la ILP, impedint el posterior debat al ple del parlament. Amb arguments injustificables, un d’ells equiparant nectarines amb organismes modificats genèticament.
Les signatures recollides per a recolzar la ILP van ser paper mullat.
Voldria recordar les paraules que José Maria Valverde digué en autoexiliar–se al Canadà: “no hay estética sin
ética”. Jo afegeixo: No hi ha política sense ètica.
I vull dedicar aquestes paraules als meus pares, que foren uns demòcrates de soca–arrel, que com molts catalans
i catalanes lluitaren per a la reconstitució d’aquest Parlament, després de més de 40 anys d’obscuritat. Si fossin aquí
estarien orgullosos de sentir–me, però tristos de veure el trist paper d’aquest parlament, on polítics a sou s’hi tanquen com en un castell inexpugnable, sense veure ni escoltar que la veritable política s’està gestant a les places, igual
que a la resta del món.

