
El Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació presentarà pròxima-
ment un Projecte de Reial Decret

al Consell de Ministres sobre la coe-
xistència dels cultius modificats genèti-
cament (MG) amb els cultius convencio-
nals i ecològics. Aquest projecte, en lloc
de garantir la permanència de l’agricul-
tura convencional i, especialment, de l’a-
gricultura ecològica, preservant-les de la

contaminació per organismes modificats
genèticament (OMG), legitima la presèn-
cia constant dels OMG en els cultius i
productes convencionals i ecològics. Es
basa en l’acceptació de la contaminació

genètica generalitzada, tant
en l’agricultura convencional com en l’e-
cològica, ja que pren com a referència,
per establir les normes de coexistència,
els llindars de presència adventícia
d’OMG per sota dels quals un aliment no
necessita ser etiquetat com a «modificat
genèticament» (llindar fixat en un 0,9%
per als OMG autoritzats). Aquesta visió
és il·legal en el marc de la legislació eu-
ropea: d’una banda els Reglaments so-
bre traçabilitat i etiquetatge i sobre ali-
ments i pinsos MG deixen clar que la
presència d’OMG en productes no
transgènics es tolera només si és «acci-
dental o tècnicament inevitable»; d’una
altra banda, la normativa europea relati-
va a l’agricultura ecològica descarta l’ús
de transgènics o de productes contami-
nats per aquests. Tenint en compte el re-
buig dels consumidors als aliments
transgènics i sabent que no es poden
descartar efectes negatius dels OMG so-
bre la salut humana i el medi ambient,
resultaria d’especial importància que
l’Estat espanyol es dotés dels mecanis-
mes que facin possible mantenir una
agricultura lliure de transgènics.
Per tal de frenar aquest projecte i instar
la seva revisió es poden enviar sengles
cartes als ministeris d’Agricultura i Medi
Ambient. (Més informació: www.green-
peace.org/espana_es/press).
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Encara que va ser un escàndol de
grans proporcions a Romania, on els
mitjans de comunicació en van anar

plens just en plena campanya electoral, a
l’Estat espanyol s’hi va passar de puntetes:
el rei dels espanyols, el borbó Joan Carles,
va participar en una cacera d’óssos i altres
espècies l’octubre de 2004 a la regió de Cos-
vana, als Càrpats, que ja coneixia per invita-
ció directa del dictador Ceaususcu, gràcies
als contactes que li havia facilitat el capda-
vanter del comunisme espanyol, Santiago
Carrillo. Segons els mitjans de comunicació
romanesos, Joan Carles va caçar vuit ossos
joves, una ossa prenyada i un llop, totes
espècies protegides a Europa, inclosa Ro-
mania (a la primavera el monarca també
havia caçat un bisó europeu a Polònia). Els
óssos eren de l’espècie Urdus arctos, prote-
gida per la Convenció de Berna des de 2001,
i per matar-ne un es paga entre 7.000 i 8.500
euros. La cacera va ser organitzada per la
firma Abies Hunting, propietat del polèmic
empresari Sharkany Arkad, fill d’Otilla Shar-
kany, que havia estat director polític de l’As-
sociació de Caçadors del districte durant l’è-
poca de la dictadura comunista. Entre els

«il·lustres» hostes de Sharkany també hi ha
figures com l’exministre Francisco Álvarez
Cascos, aficionat a la caça de l’urogall. 
Nicolae Daramus, periodista d’El Cotidianul,
publicava el 12 d’octubre una irada protesta
contra la presència del rei, armat, als peus
dels Càrpats: «Els immigrants romanesos
que recolliran maduixa al país del senyor
Joan Carles són tractats com a homínids, no
com a humans. Ara els arriba el torn als ani-
mals salvatges. El diari Romania Lliure tam-
poc no va ser molt condescendent amb el
Borbó: «Cinquanta batedors van posar sota
els nassos del rei 30 animals». Per a l’a-
cadèmic romanès Constantin Balaceanu
Stolnici i per al periodista de National Geo-
graphic Cristian Lascu, «al monarca espan-
yol el van utilitzar, segurament, els gover-
nants de Romania per legitimar les matan-
ces d’óssos carpatins. Sobretot després que
Jacques Chirac defensés els protectors dels
óssos i critiqués el laissez-faire del primer
ministre romanès, Adrian Nastase». Laszlo
Szabo Szeley, president de la Fundació Aus,
dedicada a la protecció de la fauna salvatge
de Romania, va fer una protesta «contra la
matança organitzada del Govern romanès
en honor del rei d’Espanya». «Van utilitzar
per al Rei els mateixos mètodes que s’usa-
ven en època de Ceaucescu. Pengen dels
arbres amb una setmana d’antelació ani-
mals domèstics morts per malalties conta-
gioses com a esquer. Els óssos, acostumats
a trobar menjar fàcil, hi acudeixen cada dia
fins que el caçador de torn els abat. Hem
observat que el 67% dels óssos pateixen tri-
quinosi i altres malalties. El Rei no sap a qui-
na trinxera es va ficar! Madrid té com a sím-
bol un ós, però a Espanya no hi viuen més de
20 animals.» Ara les bales van, des de Ro-
mania, en direcció contrària, contra la la ca-
sa reial espanyola i els seus sequaços.

EL BORBÓ TAMBÉ MATA OSSOS

ATUREM ELS TRANSGÈNICS

Les dues vessants del Montsec (www.mont-
sec.info), la de la Noguera i la de la Riba-
gorça a la Franja de Ponent, quedaran con-

nectades gràcies a una passera penjant de 190
metres de llarg. Així ho han confirmat el delegat
del Govern de la Generalitat de Catalunya, Jau-
me Gilabert, i el gerent del grup Montsec Soste-
nible, Ramon Giribert. Dissabte 18 de desembre
es van reunir ambdós a l’ajuntament de
Benavarri per iniciar l’ambiciós projecte que vol
unir simbòlicament i física el Montsec.
Es tractaria de fer una passera de 190 metres
penjant sobre l’embassament de Canelles al

Congost de Montrebei, entre els pobles de Via-
camp (Ribagorça franjolina) i Corsà, d’Àger (a
la Noguera). Estimen que la passera tindrà un
pressupost de 1.155.000 euros i el sender
345.000 euros i es calcula que s’executarà al
2006. Tots els organismes pirinencs vinculats
al projecte entenen que serà un atractiu turís-
tic que ajudarà a dinamitzar la Ribagorça més
despoblada.
D’una altra banda, van anunciar un altre pro-
jecte de 172 quilòmetres de camins per fer
senderisme, pràcticament al 50% entre la Ca-
talunya estricta i la Franja de Ponent.

Una trentena d’ajuntaments, tres con-
sells comarcals i altres entitats s’-
han adherit ja al manifest per al de-

senvolupament de l’energia eòlica, que pre-
tén recolzar aquesta energia renovable, ja
que Catalunya està endarrerida en la seva
producció amb només 87 MW de potència
eòlica instal·lada respecte als quasi 8000
MW que hi han instal·lats a tot l’Estat espan-
yol.
El passat mes de setembre, Ecologistes en
Acció, Comissió Nacional Obrera de Cata-
lunya (CONC), UGT Catalunya i l’Associació
de Productors d’Energies Renovables (AP-

PA) van subscriure i presentar a Tarragona
el manifest per al desenvolupament de l’e-
nergia eòlica. A les Terres de l’Ebre s’hi an
adherit els ajuntaments del Perelló i Tivenys
(Baix Ebre), els d’Arnes, Corbera d’Ebre, la
Pobla de Massaluca, Pinell de Brai i Prat de
Comte (Terra Alta) i el de Garcia (Ribera d’E-
bre). A la resta de la demarcació de Tarrago-
na destaca, pel seu nombre d’adhesions, la
comarca de la Conca de Barberà amb els
ajuntaments de Forès, Llorac, Passanant,
Pontils, Sarral i Vilanova de Prades. Al Prio-
rat han aprovat l’adhesió al manifest els mu-
nicipis de Cabacés i la Morera de Montsant.
Igualment ho han fetels ajuntaments d’Al-
forja i Duesaigües (Baix Camp) i Cabra de
Camp (Alt Camp. A Barcelona s’hi han adhe-
rit els Ajuntaments de Pujalt i Veciana

(Anoia), i el de Castellfollit del Boix (Bages).
A Lleida cal destacar l’adhesió dels Ajunta-
ments de les Borges Blanques, Granyena de
les Garrigues, la Granadella, Juncosa, el So-
leràs i Tarrés (Garrigues), així com Almatret
(Segrià). A Girona, l’Ajuntament de Biure (Alt
Empordà), també ha aprovat l’adhesió al
manifest. Precisament aquesta comarca
destaca pel seu elevat potencial eòlic.
Pel que fa als grups ecologistes, Greenpea-
ce va participar en l’elaboració del manifest
i l’ha subscrit. L’Entesa Catalana per una
Energia Neta i Renovable també s’hi ha ad-
herit, juntament amb les diferents associa-
cions que la conformen part (l’associació
Una Sola Terra; Eurosolar-Associació Euro-
pea per les Energies Renovables (secció a
l’Estat espanyol); Fundació Mare Terra Medi-
terrània; Grup de Científics i Tècnics per un
Futur No Nuclear; Alternativa Verda; Dia de
la Terra-Catalunya; Mediterrània-Centre d’I-
niciatives Ecològiques; World Information
Service on Energy-Nuclear Informations Re-
source Service; Centre d’Estudis Naturistes
i Centre de Desenvolupament Territorial). 
El manifest destaca que l’energia eòlica
comporta més beneficis que inconvenients.
Actualment l’Estat espanyol s’apropa als
8.000 MW eòlics instal·lats i se situa al se-
gon lloc de la classificació mundial, per da-
rrere d’Alemanya i per davant dels EUA.
Aquesta situació estatal contrasta amb el
cas de Catalunya, que tot i que va ser pione-
ra en la implantació de l’energia eòlica, s’ha
quedat als llocs de cua amb 87 MW (que ve
a representar una mica més de l’1% de tota
la potència instal·lada a l’Estat).
La llista d’adhesions no està tancada i qual-
sevol organització i/o institució que vulgui
signar el manifest pot fer-ho contactant amb
Ecologistes en Acció de Catalunya (www.-
ecologistesenaccio.org) o bé amb el depar-
tament de comunicació d’APPA Eòlica Cata-
lunya (www.appa.es o www.eolica.info) 
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