
gricultura, Pesca i Alimentació  (MA-
PA) va paralitzar  el Reial decret sobre
«coexistència» entre conreus
transgènics i no transgènics que el
seu Ministeri  havia mirat  d’aprovar
tot  i el fort  rebuig de la societat  ci-
vil. Aquest  document hauria garantit
la contaminació genètica irreversible
amb la finalitat  d’eliminar qualsevol
mena d’agriculutra no transgènica.
Alguns alts càrrecs del Ministeri  de
Medi ambient afirmen que estan tre-
ballant en un nou text d’acord amb
les demandes de la societat civil. 
Respecte a la posició del Govern en
l’àmbit  de la UE, en alguns moments
s’ha demostrat una tímida voluntat
política, com en el Consell  de Minis-
tres de Medi Ambient  de juny de
2005, en què el Govern espanyol  va
votar en contra de la proposta d’alça-
ment per part de la Comissió Euro-
pea de les prohibicions que cinc paï-
sos europeus mantenien sobre deter-
minats OGM, entre els quals hi tro-
bem el Bt 176 i el MON 810. Això va
generar un ampli  moviment  de feli-
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existència»  entre l’agricultura modi-
ficada genèticament,  l’agricultura
convencional  i  l’agricultura ecològi-
ca absolutament 
insuficients i dissenyades per garan-
tir la contaminació irreversible de l’a-
gricultura. 
> Va defensar els interessos de la in-
dústria biotecnològica en les vota-
cions en el si de la UE, hipotecant  el
futur  de l’agricultura convencional  i
ecològica espanyoles i posant en
perill  la salut dels consumidors i del
medi ambient. 
> Va ignorar les veus crítiques amb
els OGM. 

El Govern del PSOE des
de 2004: la mateixa
estratègia politica del
Ministeri d’Agricultura 

Amb l’arribada del PSOE al govern
va a ser establert  un cert diàleg amb
l’Administració. No obstant  això, i
malgrat  les afirmacions que conte-
nia el programa electoral  del PSOE
i les que va fer el president Zapatero
en el discurs d’investidura: 
> 31 varietats de blat  de moro
transgènic es poden conrear a l’Estat
espanyol, fruit,  entre d’  altres mo-
tius,  de les últimes aprovacions del

Govern espanyol  el juliol  de 2005. 
> La superfície de blat  de moro

modificat genèticament  (MG)
ha seguit incrementant-se

fins aquest mateix any. 
> El sistema de se-

gregació, traçabi-
litat  i etiquetatge
no funciona. 

> Els conreus expe-
rimentals es carac-
teritzen per la més

absoluta manca de
control i per l’opacitat

dels processos d’autorit-
zació. 
> Segueixen sent importats milions
de tones de blat de moro i de soja
procedents de la destrucció irrever-
sible del  medi  ambient  i de les so-
cietats de països com Argentina, Pa-
raguai o Brasil. 
En diverses ocasions, la titular  d’A-

ELS TRANSGÈNICS ENS
L'any 1998, l'Estat  espanyol  va aprovar  el  conreu comer-
cial  del  primer  blat  de moro transgènic, el Bt 176 de Ci-
ba Geigy (avui de Syngenta). Des d'aleshores, l'espanyol és
l'únic Estat membre de la Unió Europea que permet el
conreu a gran escala d'organismes genèticament modifi-
cats (OGM). Un cop es va haver  aprovat  nombroses varie-
tats de blat de moro transgènic Bt 176 i MON 810, a partir
del març de 2004, es va establir un cert diàleg amb l'Admi-
nistració del Govern  del  PSOE. El nou govern prometia el
següent: que serien adoptades unes normes que perme-
trien que l'agricultura convencional  i  l'ecològica sobrevis-
quessin davant  de l'agressió incessant  de les corporacions
dels transgènics; que el dret  dels consumidors de triar l'a-
limentació seria respectat; i que l'impacte ambiental  d'a-
quests conreus seria minimitzat tant com fos possible. 

Per bé que la postura de
l'Estat espanyol  va millo-
rar en les votacions euro-
pees, l'Executiu continua
permetent  que es con-

reïn varietats de blat de moro
transgènic, la seguretat  de les quals
planteja dubtes. A més, l'Executiu
ha aprovat 14 noves varietats. 

El document La coexistència impossi-
ble vol  mostrar  a l'opinió pública
quina és la vertadera situació dels
conreus transgènics a l’Estat espan-
yol, i constitueix un testimoni  re-
al sobre la inviabilitat  de  la  «co-
existència» de  l’agricultura trans-
gènica amb les altres cultures agrí-
coles i ramaderes. 

La «coexistència» no és possible,
la contaminació de conreus és un
fet i l’estratègia de la indústria de
llavors és contaminar,  generant  u-
na situació irreversible que elimini
qualsevol  alternativa de conreu i o-
bligui  el conjunt  de la societat a
acceptar uns llindars de presència
d’OGM creixents.

ACTITUD DELS DIFERENTS
GOVERNS DES QUE A
L’ESTAT ESPANYOL S’HI
CONREEN TRANSGÈNICS 

El paper del Govern del
PP des de 1998: impuls
als transgènics 

Algunes de les coses que va fer el
Govern del PP son les següents: 
> Va donar llum verda al conreu de
16 varietats de blat de moro GM. 
-  Va delegar  el  disseny i  l’execució
dels plans de seguiment  i  control
d’aquestes  varietats  a les empreses
que les venen, desatenent  la seva o-
bligació de vetllar per la protecció
de la salut pública i el medi ambient
tot  vigilant  els impactes d’aquests
conreus; va denegar- ne informa-
ció a la societat civil. 
> Va permetre que fossin
conreades a l’Estat es-
panyol sense cap
mesura que ga-
rantís la trans-
parència i la infor-
mació pública. 
> Va transposar  a la
baixa la directiva de
la UE sobre l’allibe-
rament  voluntari
d’OGM al medi am-
bient 2001/18/CE2. 
> Va negar els casos de contamina-
ció genètica a Espanya i va intentar
carregar els costos associats a la
contaminació genètica als pagesos
contaminats,  enlloc de fer-ho a les
empreses contaminants. 
> Va proposar  unes mesures de «co-
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«És evident  que no haurien d'e
transgèniques. Amb elles, no re
l'agricultura. Puc donar, a qui le
pèrdua de rendibilitat a causa d
qual vendré enguany és molt in
venut la meva collita si no hagu
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