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TRANSGÈNICS

E
l conreu de panís genèticament
modificat ha cobrat un impuls
important enguany, després de
la mala temporada de plagues
del barrinador de l’any 2003,

amb l’estiu especialment calorós que es
va patir arreu. Els pagesos de la plana de
Lleida (on es concentra la major extensió
plantada de transgènic), que l’any passat
tenien panís convencional, van haver de
veure com perdien fins a un 30% de la co-
llita per culpa del barrinador, mentre que
els veïns que tenien plantada la varietat
transgènica no perdien tantes panotxes.
Resultat: enguany alguns s’han passat al
transgènic, tot i que les llavors són fins a
un 20% més cares que les convencionals.
Fins que no s’aprovi el Decret que prepara
el DARP a corre-cuita i es comenci a fer un
Registre de Conreus, com preveu l’esbo-
rrany (al qual hem tingut accés), l’Admi-
nistració no té xifres exactes ni fidedignes
sobre quantes hectàrees hi ha plantades. 

Alguns pèrits agrònoms de la zona afir-
men que enguany ha augmentat de forma
important el nombre de pagesos que han
fet el salt cap als transgènics o el «panís
BT», com se’l coneix popularment. Les
llavors preferides dels pagesos són les de
Pioneer i les de Monsanto, la primera per-
què suposadament la toxina que incorpo-
ra és efectiva en el decurs de tot el cicle
del conreu i de la producció; i la segona
perquè és més econòmica, tot i ser menys
efectiva. 

Com que les coses es fan de forma im-
provisada i sense planificar-les correcta-
ment, alguns pagesos sembren sense se-

guir les recomanacions de les cases co-
mercials, com ara les etiquetes que han
de col·locar, la notificació als pagesos
veïns que se sembra transgènics o les
distàncies mínimes de conreu per evitar
contaminacions creuades. Els qui també
actuen improvisadament són les farine-
res, que admeten que barregeb el panís
transgènic i el convencional i que ho eti-
queten tot com a transgènic, ja que no te-
nen les instal·lacions adequades per fer la
segregació separadament. Les etiquetes
són obligatòries –expliquen els pèrits
agrònoms– i les han de conservar els pa-
gesos, omplir-les amb les dades i portar-
les quan lliuren el blat a les farineres i a
les cooperatives. La barreja, tot i les eti-
quetes, diuen que és inevitable.

L’esborrany del Decret que regularà els
transgènics a Catalunya –i que prepara el
DARP–, mostra algunes contradiccions. A
l’Article 6, apartat a), relatiu a les distàn-
cies d’aïllament, que estableix en la míni-
ma europea de 25 metres (tant per a con-
vencional com per a ecològic), diu que «es
conrearà fins als marges però es deixaran
12 rengles mínims de llavors de la matei-
xa espècie no modificada genèticament» i
que «la producció obtinguda en aquestes
línies es barrejarà amb l’OMG i es comer-
cialitzarà com a transgènica». Aquesta
mesura s’estableix per tal que el marge
entre el camp transgènic i el convencional
sigui més segur, donant a entendre que
així el panís convencional serà pur i es
podrà comercialitzar com a tal.  Una altra
contradicció del futur Decret és la definició
de coexistència com la «capacitat dels

agricultors per triar lliurement la utilitza-
ció d’organismes genèticament modifi-
cats, sistemes d’agricultura ecològics o
convencionals, en el respecte dels deures
i les obligacions generades per cada tipus
d’explotació, possibilitant la convivència de
les diferents explotacions».

L’Assemblea Pagesa denuncia que les
cooperatives li fan el joc als transgènics,
ja que mentre algunes s’han mostrat a fa-
vor del conreu convencional i han aconse-
llat als seus pagesos no utilitzar el panís
transgènic, després ho barregen tot. I els
pagesos no volen maldecaps, només as-
segurar la seva collita, sense ser cons-
cients, perquè ningú no els les explica
–tret de l’Assemblea Pagesa i altres sindi-
cats agraris–, de les conseqüències de tot
plegat. Creuen que la utilització d’OMG
beneficiarà el medi ambient en no haver
d’utilitzar tants fitosanitaris i productes de
síntesi per combatre les plagues. Les ca-
ses comercials els conviden a un sopar,
els fan una demostració i els «canten» les
meravelles de les seves llavors transgèni-
ques, i els integrants de l’Assemblea Pa-
gesa els esperen a fora i els donen fulls
informatius sobre els riscos. Però la infor-
mació d’uns quants no pot amb la dels
poderosos de les grans multinacionals,
mentre l’Administració juga a dues ban-
des: Medi Ambient treballa i busca com-
plicitats per declarar Catalunya lliure de
transgènics i el DARP envia cartes als pa-
gesos catalans amb les recomanacions i
les instruccions de com sembrar i produir
les llavors transgèniques…, i prepara un
Decret que arriba tard i malament.

panís transgènic amb convencional
A la plana de Lleida es barreja 

MERITXELL CENTENO D PERIODISTA

El passat dissabte 3 de juliol,
coincidint amb l’epòca de sega
dels cereals, una trentena de

membres de la Plataforma Transgènics
Fora (PTF) –integrada per pagesos, ra-
maders i diverses entitats ecologistes–
van segar dos camps experimentals de
blat transgènic, que l’IRTA gestiona al
terme de Gimenells i el Pla de la Font
(Segrià). Els segadors transgressors
(vegeu les fotos de la pàgina 8 i d’aquí
mateix) denunciaven d’aquesta manera
–i una vegada més– que l’Administració
està portant a terme des de fa anys
«experiments» amb transgènics a es-
quenes de la societat, que en rebutja la
presència i la comercialització. 

El principal objectiu de la PTF és
reivindicar una Catalunya lliure de
transgènics i reclama transparència i
més informació sobre els riscos d’a-
questes varietats manipulades genèti-
cament, tant per a la salut com per al
medi ambient. L’acció de Gimenells se
suma a les que la Plataforma realitza
periòdicament des de finals de l’any
2003 i que ha omplert les pàgines dels
principals diaris locals i del país, amb
la major part de les «plomes» signants
en contra. En el cas de Gimenells, no
van publicar la notícia de l’acció de la
PTF fins dos dies després, en què van
disposar primer de les reaccions de la
direcció de l’IRTA i del DARP. 

En el darrer any, la PTF no ha dei-
xat de fer sentir la seva veu en contra
de l’experimentació, el conreu i la co-
mercialització dels transgènics, amb
accions que s’han succeït des del se-
tembre de 2003, a les rodes de premsa
de les empreses comercialitzadores de
llavors transgèniques; l’acte que van
realitzar coincidint amb la mobilització
mundial contra l’Organització Mundial
del Comerç el 13 desetembree de
2003; repartint informació entre els
pagesos quan assisteixen a les presen-
tacions i demostracions de les empre-
ses comercialitzadores; una tancada a
la seu del DARP a Barcelona, el passat
novembre de 2003; o les jornades i mo-
bilitzacions contra els transgènics que
es van portar a terme a Balaguer per
celebrar el Dia Mundial de la Lluita Pa-
gesa, entre d’altres. 

I més que n’hi haurà, assegura la
Plataforma Transgènics Fora.

La Plataforma
Transgènics Fora sega
els «experiments» 
de l’IRTA
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