
no és possible i confirma que:
> El control i el seguiment dels OGM
del laboratori al plat són ineficaços, i
en molts casos inexistents. El sistema
de segregació, traçabilitat i etiquetat-
ge no funciona.
> No existeixen sistemes indepen-
dents de detecció i d’investigació dels
casos de contaminació, conreus il·le-
gals, irregularitats administratives o e-
fectes negatius dels transgènics. La
immensa majoria de les contamina-
cions no es detecta mai.
> Els costos econòmics de les conta-
minacions i de la resta de problemes
provocats pels transgènics són alts i
els assumeixen els afectats. Els efec-
tes socials, ambientals i sobre la salut
són potencialment immensos.

> El tremend cost que suposaria una
anàlisi exhaustiva i un control rigorós
real per part de les autoritats, fa que a-
quest tipus de tecnologia sigui social,
ambiental i econòmicament inviable.
> La falta de transparència impedeix
que la major part de les errades dels
transgènics o dels escàndols relacio-
nats amb ells siguin percebuts per la
societat. Aquesta, no obstant això,
està constantment sotmesa a la pro-
paganda d’una indústria que no ofe-
reix una informació objectiva i contras-
tada, amb l’única finalitat d’augmen-
tar el seu control sobre els sectors a-
grari i agroalimentari.
> La indústria dels transgènics és ca-
paç d’influir a molts nivells sobre el
poder polític, fent prevaler els seus in-
teressos sobre els del medi ambient o
la societat.

de moro, per a la qual s’han recollit
desenes de testimoniatges d’agricul-
tors, ramaders i gerents de cooperati-
ves i s’han analitzat centenars de
mostres de blat de moro. La situació
descriu amb detall els casos de con-
taminació apareguts l’any 2005, l’opa-
citat en el món de la investigació, el
nul o deficient seguiment i control
dels conreus i dels casos de contami-
nació, els errors administratius, el
conreu de varietats il·legals, els
camps experimentals no autoritzats,
l’absència de registres públics i la
contaminació al llarg de tota la cade-
na de transport i comercialització.

El Comitè Aragonès d’Agricultura
Ecològica i la Unió d’Agricultors i Ra-
maders d’Aragó han facilitat dades
imprescindibles per a l’elaboració de
l’informe. Es descriu com la introduc-
ció de l’agricultura transgènica accen-
tua la divisió i l’enfrontament entre
pagesos, obligant-los a carregar amb
els riscos i els problemes que se’n de-
riven, mentre les empreses responsa-
bles de la introducció dels OGM (or-
ganismes genèticament modificats)
es renten les mans. La realitat que es
percep en el camp és una certa por i
una forta inquietud. 

«Les conseqüències de les conta-

minacions transgèniques són greus i
inacceptables, són la prova que a-
quests no estan sota control i per
tant és impossible pensar en una
possible coexistència amb l’agricul-
tura convencional o ecològica», afir-
ma Jordi Cipriano, de l’Assemblea
Pagesa de Catalunya. «Les pèrdues
econòmiques derivades de la conta-
minació són assumides enterament
pels contaminats i no se ‘ls exigeix
cap responsabilitat als propietaris de
la tecnologia ni a l’Administració,
mentre es dinamita el dret a triar
dels agricultors i dels consumidors»,
afegeix Cipriano.

Precisament, aquest informe es
publica quan la Generalitat de Cata-
lunya i el Ministeri d’Agricultura pre-
tenen aprovar sengles decrets de
«coexistència» l’objectiu polític dels
quals és legalitzar la contaminació
genètica generalitzada. Conseqüent-
ment, la superfície de blat de moro e-
cològic, l’única opció realment soste-
nible per a produir blat de moro, està
reduint-se a una velocitat alarmant.
«Mentrestant l’Institut de Recerca i
Tecnologia Agroalimentaries (IRTA)
dedica una part important de la seva
activitat a experimentar amb transgè-
nics en lloc de fomentar la investiga-
ció en agroecologia», ha declarat Jo-
an García, de la Plataforma Transgè-
nics Fora!, tal com ja ha avançat user-
da en diverses ocasions. 

«El veritablement preocupant és
que això és només la punta de l’ice-
berg, ja que no hi ha registre oficial de
casos de contaminació», ha afirmat
Juan-Felipe Carrasco, responsable de
la campanya de Transgènics de Gre-
enpeace. «La major part dels inci-
dents de contaminació no es detec-
ten per falta d’anàlisi o es mantenen
en secret tant per companyies com
per governs.» 

Tota la informació recollida en l’in-
forme convergeix cap a la conclusió u-
nívoca que la «coexistència» entre
conreus transgènics i no transgènics

> Els Estats són incapaços d’evitar la
venda i el conreu il·legals, i d’impedir
l’incompliment de les normes en el
conreu de transgènics.

Per tot això, les organitzacions sig-
nants d’aquest important informe exi-
geixen que:

1. Se suspengui immediatament tota
autorització de conreu de transgè-
nics a l’Estat espanyol, per conside-
rar que no existeix el marc tècnic i le-
gal per a poder conrear-los en condi-
cions de control i seguretat. Per a
això, han de revocar-se les autoritza-
cions de totes les varietats que els di-
ferents governs han aprovat fins a la
data i prohibir-se els conreus experi-
mentals.
2. Se suspengui qualsevol intent d’a-
provar decrets o reials decrets de
«coexistència» basats en la contami-
nació i l’absència de responsabilitat,
tant per part del Departament de Ra-
madería, Agricultura i Pesca (DARP)
com del Ministeri d’Agricultura.
3. Les autoritats realitzin un replante-
jament de la política agrària espan-
yola en el sentit de garantir l’existèn-
cia d’una producció absolutament
lliure de transgènics, tot assegurant
amb això la llibertat d’elecció dels
consumidors i dels agricultors per
sobre dels interessos de la indústria
dels transgènics i de les multinacio-
nals propietàries d’aquestes tecnolo-
gies. Per a això ha de plantejar-se se-
riosament la possibilitat d’establir zo-
nes lliures de transgènics a Catalun-
ya, l’Aragó i la resta de l’Estat.
4. Es creï una comissió que estudiï
amb rigor i independència i analitzi de
forma transparent els danys ambien-
tals, socials o sanitaris dels transgè-
nics, i exigeixi que s’apliquin sancions
a les seves causants. Les companyies
productores de transgènics o pro-
pietàries de les patents han de ser
considerades culpables de les conta-
minacions i danys que es provoquin.
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ES PUBLICA L’INFORME «LA COEXISTÈNCIA IMPOSSIBLE»

Ecologistes i agricultors revelen 
que la contaminació per transgènics 

L’
Assemblea Pagesa de Ca-
talunya, Greenpeace i la
Plataforma Transgènics
Fora!, coincidint amb l’ini-
ci de la conferència de la

Comissió Europea sobre el futur de
la «coexistència» entre transgènics i
no transgènics a Viena (Àustria), van
presentar el passat 4 d’abril un deta-
llat estudi, realitzat al llarg dels últims
10 mesos, sobre la situació d’aquests
conreus. Aquest document, que es
pot obtenir en resum o sencer del
web de Greenpeace, en català i cas-
tellà (www.greenpeace.es), és el pri-
mer informe d’aquestes característi-
ques fet a l’Estat espanyol que pre-
tén mostrar a l’opinió pública quines
són les conseqüències reals del con-
reu de transgènics a partir dels casos
de Catalunya i l’Aragó, principals co-
munitats productores a la península
Ibèrica i a la UE (en ambdues comu-
nitats la superfície de blat de moro
transgènic arriba a gairebé el 50%
del conreu total d’aquest cereal).

L’informe conclou que la «coe-
xistència» de l’agricultura transgènica
amb les altres agricultures és inviable,
i és el resultat d’una àmplia investiga-
ció de camp realitzada en les princi-
pals comarques productores de blat
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s’estén arreu
L’Assemblea Pagesa de Catalunya, Greenpeace i la Plataforma Transgènics
Fora! van presdentar el passat mes d’abril La Coexistència Impossible. Set
anys de transgènics contaminen el blat de moro ecològic i el convencional:
una aproximació a partir dels casos de Catalunya i Aragó, un estudi sense
precedents sobre la greu situació provocada pels conreus transgènics a Ca-
talunya i l’Aragó, principals productors de transgènics a l’Estat espanyol.


