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No fa molt hem assistit a un trist 
episodi per a la democràcia, 
quan a Grècia es va proposar

un referèndum per saber si el poble 
grec estava disposat o no a rebre un 
segon rescat i acceptar les dures con-
dicions que això suposava, i vam veure 
com gairebé totes les forces polítiques 
europees van cridar en un sol cor que 
allò era un absurd, quedant totalment 
clar que, pels que governen, és més
important la “solvència” d'Europa per 
als mercats, que consultar a aquells 
que hauran de treballar per pagar les 
injeccions de capital.

En un context similar i a l'espera 
que se sol·liciti o no un segon rescat 
per a Espanya, fa unes setmanes es 
van iniciar els tràmits per a una llei 
autonòmica de consultes populars al 
Parlament català. Aquesta llei ha estat 
impulsada per alguns representants 
polítics catalans i tenia com a prin-
cipal objectiu fer possible una con-
sulta sobre el pacte fi scal a Catalunya 
o sobre la independència. Es va parlar 
molt en el seu moment sobre les vir-
tuts que tindria una llei com aquesta 
que permetés als catalans compta-
bilitzar la seva opinió sobre deter-
minats assumptes, amb la marcada 
intenció que no fos necessari que des 
de Madrid es donés permís per fer-ho. 
D'aquesta manera trobem les prime-
res diferències entre el que hi ha i el 
que es pretén que hi hagi, és a dir, una 
llei per a consultes populars i no per 
a referèndums. En essència són més 
o menys el mateix, però es diferen-
cien en què el referèndum es fa sobre 
la base de la població habilitada per 
votar i triar representants i en les con-
sultes populars es buscarien formules 
alternatives, tals com el registre d'em-
padronament o similars. Però d'altra 
banda s'assemblen en una caracterís-
tica molt distintiva: no es plantegen 

La consulta 
popular i 
l'eufemisme 
participatiu.
per Carlos Hernaiz, sociòleg, màster enp , g,

participació i desenvolupament local.p p p
Membre de Som lo que Sembremq

com a vinculants. El que implica que a 
la llarga no haurem guanyat gaire i que
la ciutadania només serà consultada, 
i seguirà sotmesa als interessos del 
govern de torn. 

Tant el referèndum com l’esbor-
rany de llei de consultes contemplen 
que la ciutadania poden “proposar
una consulta recollint les signatures
requerides”, però deixen molt clar 
també que els representants polítics
sempre tenen l'última paraula i tenen 
el control sobre si es pot o no consultar 
a la població.

En el cas de l'esborrany de llei
de consultes populars presentat al 
Parlament, considero que novament 
la participació ha estat buidada de
contingut per la demagògia. I no dic 
això per pensar que Catalunya no
pugui lluitar per la seva independèn-
cia, ja que tot poble ha de tenir dret
a la seva autodeterminació. Però al 
marge d'això, crec que és important
veure fi ns a quin punt la intenció real 
de la llei és aprofundir en la democrà-
cia. Veient les exigències que se li fa a 
la ciutadania perquè puguin activar el
mecanisme de consultes, i en consta-
tar que sempre es deixen la carta del 

veto sota la màniga, no puc deixar de 
recordar la frustrant experiència que 
tenim amb les Iniciatives Legislatives 
Populars, les quals han suposat un tità-
nic esforç ciutadà allà on s'han presen-
tat i la resposta que han rebut en gai-
rebé totes elles, tant pel govern central 
com pels autonòmics, és un “el pren-
drem en consideració”, la qual cosa és 
el mateix a un NO políticament cor-
recte. Cal dir que la proposta de Som lo 
que Sembrem per declarar Catalunya 
lliure de transgènics va rebre directa-
ment un NI PARLAR-NE, segurament 
perquè no els interessava aixecar més
pols en aquest tema.

Si, una vegada més, doncs, veiem
que la fi nalitat d'aquest tipus de meca-
nismes és dotar de més eines de con-
trol polític als representants que s'ad-
judiquen il·legítimament el poder de 
decisió que en realitat resideix en la 
ciutadania, es fa necessari plante-
jar-nos l'interrogant que es fa Alain
Touraine quan pregunta “Quin con-
tingut positiu podem donar a una idea 
democràtica l'essència de la qual no
sigui disposar d'un conjunt de garan-
ties contra el poder autoritari?”.



Som lo que Sembrem va recollir signatures per proposar una llei per debatre al Parlament

Esborrany de 
la nova llei 
de consultes 
populars.
És això una llei de 
participació?

per Verònica Miró,p ,
membre de Som Lo Que Sembrem.Q

L'esborrany de la llei catalana 
de consultes populars planteja 
que el govern pot organitzar

la celebració d'una consulta, i també
dóna l'opció que un grup de ciutadans
puguin plantejar una consulta, sempre
que reculli abans 50000 signatures.

A Som lo que Sembrem no estem
d'acord en diferents punts proposats
pel Govern en l'esborrany de la nova 
llei de consultes populars.

No estem d'acord en el control 
per part del Govern i no per part del 
Parlament dels diferents processos 
que es donen entre que es proposa 
una consulta i que aquesta es vota. El 
Parlament és la institució que en una 
democràcia representativa representa 
a la ciutadania. No es pot concebre ni 
permetre que tal com recull l'esbor-
rany de la llei, la capacitat per activar 
o proposar una consulta, o la capacitat 
per denegar una proposta de consulta 
per part de la ciutadania després de
recollir les 50000 signatures, estigui 
en mans del Govern, com tampoc que 
ho estiguin els diferents òrgans desig-
nats per fer el seguiment de la consulta.

No estem d'acord en el fet que sigui 
tan senzill denegar una proposta de
consulta després d'haver recollit el
mínim de 50000 signatures. Es incon-
cebible que després de l'esforç dels ciu-
tadans, el president de la Generalitat,
raonant el que li sembli en unes quan-
tes frases, pugui barrar el pas a la pos-
sibilitat de fer la consulta demanada.

Considerem que en tot cas hauria de 
establir–se per llei en quins casos és
possible o justifi cable denegar una 
proposta de consulta demanada per la 
ciutadania després de recollir 50000
signatures. Podria semblar–nos bé –
per raó del "relatiu" alt cost de diners
públics necessaris per l'organització 
d'una consulta– ampliar el número de 
vots a recollir a 100000, sempre que 
la proposta de consulta no pugui ser
denegada sense més.

No estem d'acord en el fet que les 
consultes proposades per la ciuta-
dania i votades en sentit positiu per 
un ampli percentatge dels ciutadans
amb dret a vot no siguin vinculants, 
segons l'esborrany de la llei. Haurien 
de ser–ho com a mínim en el sentit que 
el resultat de la consulta es debati en
compareixences al Parlament i porti
a un debat polític i social que permeti 
canviar el rumb de les coses.
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Un nou estudi del grup d’inves-
tigadors encapçalat pel profes-
sor Séralini de la Universitat

de Caen (França) mostra que rato-
lins de laboratori alimentats amb una 
dieta que conté el panís transgènic NK
603 resistent al Roundup o amb aigua 
contaminada amb aquest herbicida 
en concentracions inferiors a les per-
meses per la normativa desenvolupen
tumors molt més ràpidament i moren
en proporcions més altes.

Aquest és l’estudi toxicològic rea-
litzat a més llarg termini fi ns ara amb
transgènics, ja que s’ha fet un segui-
ment dels ratolins al llarg de dos anys,
que és la durada habitual del seu cicle
de vida (la major part dels estudis amb
els quals s’ha justifi cat l’autoritza-
ció dels transgènics duren un màxim
de 90 dies), tot analitzant més de 100
variables vitals d’aquests animals, lo
que també el fa l’estudi més complet
en el seu camp.

Els resultats d’aquest estudi mos-
tren que els ratolins exposats fi ns i tot
a les dosis més baixes de blat de moro
transgènic o d’aigua contaminada 
amb Roundup, desenvolupen tumors i
danys al fetge i ronyons ja als 4 mesos
en el cas dels mascles i als 7 mesos en
el cas de les femelles, mentre que els
ratolins no exposats no desenvolupa-
ven aquests problemes fi ns als mesos
23 i 14 respectivament. Entre els rato-
lins exposats, el 50% dels ratolins
mascles i el 70% de les femelles van
morir prematurament, i això només va 
ser així en el 30% i el 20%, respectiva-
ment, dels ratolins no exposats.

La normativa europea estableix
un llindar de contaminació de l’ai-
gua de boca amb una concentració

El blat de moro 
transgènic 
resistent a 
Roundup

aquesta varietat de panís transgènic
utilitzada en l’estudi realitzat pel grup
del Dr. Séralini, l’anomenada NK603.
El conreu però, no es va a arribar a 
autoritzar per part de la Unió Europea 
per l’oposició de diversos governs, i la 
NK603 s’importa d’Amèrica pel con-
sum a la Unió Europea.

màxima legal de 0’1 μg de Roundup
per litre d’aigua. Però en aquest expe-
riment, fi ns i tot les dosis més baixes 
de Roundup utilitzades (0’05 μg/l d’ai-
gua, és a dir la meitat d’aquella con-
centració màxima legal) van produir 
greus problemes de salut en els rato-
lins. Recordem que un estudi recent 
mostra que un 68% de les aigües freà-
tiques analitzades a Catalunya tenen
concentracions mitjanes anuals de
Roundup superiors a aquells 0’1 μg/l.

Tots aquest efectes negatius 
demostrats pels investigadors són el
resultat de la contaminació per aquest 
herbicida, però també del mateix pro-
cés d’enginyeria genètica. La perillosi-
tat del Roundup i la resta de formula-
cions comercials del glifosat tant per a 
la salut humana com per a la del medi,
i especialment els amfi bis, ja havia 
estat demostrada en diferents estu-
dis, i ha estat la raó que hi ha darrera 
la campanya de Som Lo Que Sembrem 
contra l’ús d’herbicides amb glifosat. 
Tanmateix, diferents estudis anteri-
ors havien mostrat els riscs per la salut 
humana de la soja o panís transgènica 
resistent al Roundup. Aquest dar-
rer treball del grup de la Universitat 
de Caen mostra que el mateix pro-
cés d’enginyeria genètica utilitzat per

i el mateix Roundup 
incrementen les 
taxes de mortalitat i 
de càncer en ratolins 
de laboratori.

L'investigador Séralini ens va presen-
tar part del seu treball la tardor del 
2011

produir aquestes varietats transgè-
niques i els seus efectes incontrolats
sobre les plantes de panís poden haver 
estat una de les causes dels efectes
negatius sobre els animals alimentats 
amb aquestes varietats.

Finalment, la credibilitat del pro-
cés europeu d’aprovació de varietats 
transgèniques i dels organismes res-
ponsables d’aquest procés, i especial-
ment l’Autoritat Europea de Seguretat 
Alimentària (EFSA), queden com-
pletament en entredit, ja que aquesta 
havia donat el seu vist–i–plau pel seu 
ús en alimentació humana i animal al
2004 i pel conreu a Europa al 2009 a 

Des de Som lo que Sembrem exi-
gim que s’aturi la importació d’aquesta 
i altres varietats de transgènics, i una 
vegada més que es prohibeixi el conreu 
de plantes transgèniques a Catalunya, 
i l’ús dels herbicides amb glifosat i 
altres agrotòxics.

Un 68% de les aigües freàtiquesUn
analitzades a Catalunya tenen
concentracions mitjanes anuals de 
Roundup superiors a la màxima legal.



Aquest cas demostra la facilitat ambAq
què es produeix la contaminació per 
transgènics i la difi cultat per a desfer–
se d’ella.

Contaminació 
de poblacions 
silvestres de 
plantes per 
varietats 
transgèniques.

per Jose Ramon Olarieta,p ,
membre de Som Lo Que Sembrem.Q

Un estudi de científi cs mexicans
(Wegier et al (11) Mol. Ecol. 20,
4182) mostra que les poblaci-

ons silvestres de cotó de Mèxic ja estan
contaminades amb material modifi cat
genèticament. Aquest és el tercer cas,
junt amb els gèneres Brassica (colza) i
Agrostis (gramínia), en el que el mate-
rial transgènic s’ha establert en plan-
tes silvestres.

Aquestes poblacions contamina-
des de Mèxic representaven un 25%
de totes les estudiades, i en alguns
casos es trobaven a distàncies de fi ns
a 755 km de la plantació de cotó trans-
gènic més propera. En d’altres casos,
les poblacions contaminades no són
de primera generació sinó que conte-
nen diversos transgens diferents i, per
tant, mostren que la contaminació es
va produir unes quantes generacions
abans.

Al mateix temps, als Estats Units es
demostrava la presència de dos pobla-
cions silvestres de colza transgènica 
(Shafer et al (11) PLoS ONE 6, e25736)E
a l’estat de Dakota del Nord, la prin-
cipal regió productora d’aquest país.

Aquestes poblacions apareixien per 
tot l’estat i mostraven diferents trans-
gens, la qual cosa demostra que s’ha-
vien encreuat. Els autors plantegen
tres qüestions importants que contra-
diuen alguns dels arguments de la pro-
paganda de les empreses productores:

— que les varietats transgèniques 
són competitives, capaces d’esta-
blir–se fora dels camps agrícoles, i 
per tant, persistents,
—  que els protocols per a reduir o
evitar l’escapament de les varie-
tats transgèniques fora dels camps
agrícoles no són efectius, i
— que els protocols de seguiment
de la possible contaminació per
transgènics tampoc ho son.

D’altra banda, al Canadà es conti-
nua detectant llavor de colza conta-
minada per una varietat transgènica 
prohibida (Triffi  d) (Franz–Warkentin 
(11) http://greenbio.checkbiotech.org).
Aquesta varietat, que mai es va plantar 
de manera comercial, ja es va trobar a 
l’any 2009 entre llavors que s’importa-
ven a Europa, la qual cosa va fer que es 
suspenguessin, temporalment, aques-
tes importacions. Encara que en quan-
titats més petites, les importacions han 
continuat per a ús industrial, tot i que
la contaminació encara afecta a un 4%
de les mostres. Aquest cas demostra la 
facilitat amb què es produeix la con-
taminació per transgènics i la difi cul-
tat per a desfer–se d’ella. Una varietat, 
que fi ns i tot no es va arribar a produir 
comercialment, ha estat capaç de con-
taminar la llavor de tot un país, i dos
anys després que, teòricament, es van 
destruir tots els estocs d’aquesta vari-
etat, encara es troba en proporcions
considerables.

Percy Schmeiser, agricultor canadenc afectat per la contaminació de colza 
transgènica


