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Què són els transgènics? Quins transgènics per a l’alimentació hi 
ha? Quines polítiques existeixen al respecte i com els valoren 
tant els experts com el poble en general? Són preguntes que 
podrien estar fent referència a les nostres contrades: I és que, 
encara que no en siguem conscients, aquest fenomen tan 
innovador ja ha arribat a casa nostra... 
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“...La naturalesa, 

obra sense mestre” 

 
Hipòcrates (segle V a.C.) metge i  filòsof de l’antiga Grècia. 
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Els  transgènics                 ► (actualitat, 

presència en la nostra societat i grau d’acceptació) 

 

PART INTRODUCTÒRIA. 

1. L’OBJECTIU DEL TREBALL  

L‟objectiu pràctic principal d‟aquest treball és fer una anàlisi de la situació actual dels 

transgènics a la nostra societat d‟una forma interdisciplinària i objectiva. Per tal de 

treure‟n resultats, estudiarem tres branques del tema: la presència de transgènics als 

nostres mercats, la coneixença i acceptació (punts de vista) que els ciutadans en tenen.  

Una altra part que també serà analitzada però com a recerca d‟informació (no com a part 

estrictament pràctica), és la legislació actual vigent i l‟actualitat en les nostres contrades 

(recerca d‟informació) així com la presència de cultius transgènics a la nostra comarca.  

El resultat que intentaré d‟aquesta recerca serà treure‟n l‟aigua clara de tot aquest tema; 

als ciutadans, la informació d‟alguns temes com aquest ens arriba amb compta gotes i a 

vegades també ens arriba tèrbola (entre la informació donada per organitzacions 

contràries com ara Greenpeace i la versió antagònica dels defensors dels transgènics, és 

difícil treure‟n conclusions pròpies objectives). 

   2. L’ELECCIÓ DEL TEMA 

Personalment  el tema dels transgènics m‟interessa molt ja que és molt actual i està 

generant molta polèmica. A més també m‟interessava saber quines polítiques fan els 

Governs al respecte. I és que tots els nous productes trets al mercat els han generat 

companyies privades, la qual cosa significa que qui treu el producte probablement tingui 

com a màxima prioritat els beneficis (abans que la qualitat o innocuïtat del producte).  

Per altra banda voldríem saber fins a quin punt estan presents a la nostra societat els 

transgènics, perquè encara que en sentim a parlar molt, poques vegades sabem quins 

productes transgènics consumim (si és que en consumim) i quina qualitat se‟ls ha 

transferit a aquests amb la introducció del nou transgen. 

Al principi de la realització d‟aquest treball veia la recerca com a una oportunitat per a 

realitzar un estudi de caire científic. Amb l‟avanç del treball vaig adonar-me que això 

era una idea pretensiosa que estava fora de les meves possibilitats pel meu baix 

coneixement científic, de la manca de material tècnic i finalment per les limitacions de 

temps. Sense renunciar a realitzar un treball del tema dels transgènics, vaig haver de 
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buscar alternatives assolibles per mi però que poguessin tenir substància i ser d‟interès 

(s‟ha de dir que tant el meu tutor com Teresa Esteve i d‟altres amb van ajudar a veure 

aquesta realitat). La idea per la qual em vaig decantar és la d‟elaborar un treball amb 

una base teòrica científica però fonamentalment centrat en els impactes, presència, 

acceptació i coneixença dels transgènics en la societat... en d‟altres paraules, un treball 

de periodisme científic. 

Un aspecte fonamental per poder entendre aquest treball són les implicacions reals en el 

moment que pronunciem la paraula “transgènic”: quan la pronunciem, sobretot ens 

referim a la branca més important, de més ressò mediàtic i amb més problemàtica: els 

vegetals transgènics, i concretament els de consum. I és que, excepte alguns 

medicaments,  les esperances, conflictes i sobretot l‟impacte real (res de teories 

indemostrables o experiències en el marc d‟un  laboratori) no els trobem sinó en 

l‟agricultura. Així doncs, aquest és un aspecte fonamental que cal tenir en compte en 

aquest treball: no parlaré de la part de la transgènica de “ciència ficció” sinó de la part 

que ja està fora del laboratori i al nostre abast real: els vegetals de consum transgènics. 

3. ESTRUCTURA I FORMA DEL TREBALL 

Pel que fa a l‟estructura, el treball real (excloent l‟annex i la bibliografia) està dividit en 

cinc parts ben definides: la part introductiva, la part teòrica (on escriuré una base 

teòrica imprescindible per saber què són els transgènics però també per poder 

comprendre i orientar la part pràctica; en resum:  servirà per no començar la casa per la 

teulada), l’actualitat i legislació, els punts de vista,  la  part pràctica (diversos estudis 

propis per tal d‟obtenir, de la meva mà, dades objectives del tema) i les  conclusions 

(on extrauré els resultats de la part pràctica basant-me en la part teòrica, i així exposar la 

visió final que hauré obtingut realitzant aquest treball). 

Pel que fa al fons, vull fer notar que m‟he proposat cinc objectius: 

1. Excepte l‟avaluació personal de l‟apartat de conclusions i les conclusions de les 

entrevistes (part pràctica 3), la pretensió és elaborar un treball tant objectiu com 

sigui possible. 

2. Complementar la informació teòrica i les pràctiques, amb notícies,  casos reals i 

xifres  que demostrin el que explico. Així potser aconseguiré revestir de 

veracitat (amb proves) a tot el que digui. 

3. Fer un treball actual: El tema dels transgènics està en constant evolució, de tal 

forma que intentaré seguir l‟actualitat del tema (estant pendent de les notícies, 

observant el meu entorn...) per tal que no posi dades en el treball que, amb el 

temps, s‟hagin modificat (s‟entén,  fins al lliurament del treball) .   

4. Redactar el treball de la millor forma que pugui, per tal de fer-lo tan entenedor 

com sigui possible (per aquest motiu també faré un glossari amb els mots tècnics 

de més dificultat i unes vinyetes “SABIES QUE...?” amb curiositats que facin 

més entretinguda la lectura, les reconeixereu pel signe “”). 
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5. Citar totes les fonts d‟informació, de manera que el lector pugui dirigir-s‟hi (si 

és del seu interès) i contrastar-la per si mateix. 

Ja per acabar, dir que desitjo que gaudiu d‟una lleugera i bona lectura, i que gràcies a la 

meva acurada feina s‟us faci tant interessant el tema dels transgènics com a mi m‟ha 

esdevingut durant l‟elaboració d‟aquest treball.  
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PART TEÒRICA. 

1.INTRODUCCIÓ HISTÒRICA 

Prehistòria i Edat antiga (aparició de l’agricultura i desenvolupament d’algunes tècniques agrícoles senzilles) 

a en el neolític (fa 10.000 anys) els humans vam 

descobrir l‟agricultura gràcies a l‟observació del 

nostre entorn i a la imaginació per intentar 

recrear  fenòmens tan naturals com ara la reproducció 

de les plantes, però en les condicions que hom volia 

(trasllat del bosc a l‟hort). Va ser en aquesta època 

quan  van sorgir els primers cultius i paral·lelament  

va començar l‟època de la història en que els humans 

vam començar a cultivar els nostres vegetals i  vam 

deixar de buscar només aliments d‟origen espontani 

(al bosc...). Conseqüentment, la qualitat de vida de les 

persones, la natalitat i l‟esperança de vida van 

augmentar notablement  per la millora de 

l‟alimentació. 

Els utensilis  usats en les tasques agrícoles eren molt 

rudimentaris, així doncs  l‟energia de sang* era 

l‟única que hi havia per cultivar els camps. De la 

mateixa forma, els sistemes que s‟usaven per abonar, 

prevenir i/o eliminar plagues i cuidar l‟hort eren molt 

senzills i d‟eficàcia limitada (adobs naturals –femtes-, 

espantaocells, abocament de  sals i fum al camp per 

tal d‟allunyar els insectes…). 

Ja en aquesta fase inicial de l‟agricultura, de forma 

esporàdica (sense saber les causes), els agricultors van 

adonar-se de certes lleis naturals (més endavant 

descrites per Mendel) com ara les similituds físiques 

entre la generació paterna i la filial, no només en els 

animals (persones incloses), sinó també en  els 

vegetals. Així doncs es va iniciar la selecció genètica que conduiria a l‟aparició de 

plantes més riques en nutrients o bé més productives (un exemple seria el blat actual, de 

naturalesa hexaploide*, veieu la fotografia). Altres tècniques com la hibridació, 

injerts… han permès crear noves variants de la planta original (els anomenats 

divergènics). Un exemple; les branques del llimoner es poden injectar al tronc del 

taronger, obtenint així   un llimoner molt més fructuós gràcies al vigor de l‟arrel dels 

tarongers.   

J SABIES QUE...? 

Els divergènics no són una fet de 

la prehistòria. Actualment són 

moltes les empreses 

biotecnològiques que creen 

híbrids.  La fotografia pròpia de 

a continuació fou realitzada a 

uns cereals del supermercat 

alemany Aldi de Vic. Tant a la 

portada com en la composició 

consta la presència de panís* 

“plata”. Una varietat creada a 

l’argentina tan sols fa un segle.  
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Aquesta forma d‟agricultura primitiva (i no pas 

practicable en la totalitat de l‟any) va mantenir-se 

durant molts anys. El gran esforç que l‟agricultura 

requeria, obligava a la societat a invertir molta mà 

d‟obra al camp si volia que tothom pogués cobrir 

les seves necessitats energètiques diàries. A causa 

d‟això, els grans nuclis urbans eren molt rars (de 

fet, nou de cada deu persones vivien al camp). 

Aquesta situació va perdurar fins a l‟Edat 

moderna. 

 

L’edat moderna (aparició de noves tècniques i la revolució científica). 

A finals del segle XVIII a la Gran Bretanya es va produir una revolució de caràcter 

científic i tècnic que comportà diversos canvis socials i demogràfics : l‟anomenada 

revolució industrial, que fou marcada per l‟aparició de la màquina de vapor. Aquest 

enginy no va tardar gens a arribar als camps: allí on fins llavors calia que treballés molta 

gent, ara amb un parell de màquines i una o dues persones que les maniobressin ja es 

podia llaurar una gran extensió en relativament poc temps, i amb una eficiència i 

qualitat del treball superiors. Així doncs l‟arribada de la màquina de vapor 

conjuntament amb d‟altres enginys (com per exemple els hivernacles i les millores en 

les tècniques de rec) van suposar un increment de la rendibilitat de l‟agricultura. No cal 

dir que els cultius van esdevenir molt més grans i passaren de formar part del patrimoni 

de grups reduïts de persones o famílies per donar pas a grans explotacions amb un 

rerefons i dinamisme empresarial. En altres paraules: cultius d‟explotació intensiva. 

Això conduí, entre d‟altres causes, a la despoblació del camp i conseqüentment a 

l‟aparició de grans nuclis urbans. 

Certs successos històrics com ara la descoberta d‟Amèrica i la fundació de colònies 

Europees per tot el món, van contribuir a exportar aquestes tècniques a tota l‟Europa 

occidental i els actuals Estats Units. Per contra, Àsia, la major part d‟Àfrica i l‟Amèrica 

llatina (recordem que l‟imperi hispà no era gaire desenvolupat tecnològicament) van 

quedar excloses del procés de modernització agrícola. 

Per altra banda cal dir que en aquesta fase de la història s‟usaren molt totes les tècniques 

divergèniques. Un cas molt clar fou la cura que es donà a la plaga de la  fil·loxera* 

mitjançant la injecció d‟esqueixos de  vinya americana a la vinya europea. 

 

 

 

 

Imatge 3 



Treball de recerca Els 
transgènics  

 

 12 

 

L’edat contemporània (perfeccionament molt alt de les tècniques existents i aparició d’algunes tècniques 

sense precedents a la naturalesa). 

Podríem dir que a l‟actualitat hi ha hagut una 

millora de totes les tècniques descobertes des de 

l‟edat antiga però, curiosament, no n‟han sorgit 

gaires de noves. En compensació, cal dir que ara 

se sap la raó de les tècniques anteriors: i és que en 

el cas dels divergènics, encara que a l‟edat 

moderna s‟usessin amb freqüència, no se‟n 

coneixia el motiu de la seva eficàcia ni la raó d‟esser (Mendel no pogué 

explicar  les seves lleis ). Per tant, ara es poden optimitzar. 

L‟alt grau de desenvolupament de diverses branques científiques (química, biologia…) i 

l‟aparició de noves (genètica, biotecnologia...) han permès a l‟agricultura disposar de 

tècniques més perfeccionades. És el cas dels fertilitzants químics, plaguicides sintètics 

(clorats, fosforats…) i les noves màquines de llaurar, sembrar...  així com els sistemes 

de rec gota a gota, etc. 

Així doncs, encara que hi ha moltes persones que encara pateixen fam (un de cada sis 

habitants del planeta), es pot dir que amb un percentatge proporcionalment molt baix 

d‟agricultors, n‟hi ha prou per alimentar societats molt grans.   

Com ja he esmentat abans, també s‟han desenvolupat algunes noves tècniques, molt 

innovadores  i no tan esteses com les tradicionals: la novetat d‟aquestes tècniques és 

l‟absència de similitud respecte als fenòmens naturals (no estan inspirades en res que 

passi espontàniament a la natura, com ara la sembra, la divergenètica o la selecció 

natural). És el cas de la modificació genètica, la tècnica que s‟usa per elaborar els 

vegetals de consum transgènics (entre d‟altres organismes modificats genèticament). 

Aquesta tècnica es va començar a aplicar amb finalitats pràctiques (no d‟investigació) fa 

20 anys. L‟iniciativa la van prendre, majoritàriament, les empreses privades, actualment 

conegudes com a empreses 

biotecnològiques. Poc temps després va 

sortir al mercat el primer transgènic de la 

multitud que s‟incorporarien a 

l‟agricultura: el tomàquet Flavr Savr* 

(amb gens propis d‟ell mateix presents 

també en el llenguado i  l’Esterichia 

coli). Actualment  ja hi ha blat de moro, 

colza, xicoira, patata i fins i tot clavells 

modificats genèticament (entre molts 

d‟altres OMG‟s*). 

Imatge 4 
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2. CONCEPTE DE TRANSGÈNIC. 

Definició donada en el diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola* (que recullo perquè 

resulta més clara que la definició de l‟IEC): dicho de un organismo vivo: Que ha sido 

modificado mediante la adición de genes exógenos para lograr nuevas propiedades. 

Com podem veure, el concepte de transgènic es refereix a aquell organisme al qual se li 

ha modificat la seqüència de nucleòtids de l‟ADN* afegint-li segments nous denominats 

gens. Cada gen té la informació necessària per a la síntesis d‟una proteïna que 

determinarà algun caràcter entre la multitud que  tenim. Aquest fet permet que els  

humans puguem beneficiar-nos-en introduint gens nous a una espècie, per tal de 

millorar-ne les seves característiques fisiològiques i treure‟n més partit i rendiment del 

seu cultiu.  

Ara bé, la definició donada per la RAE conté un matís que 

caldria destacar:  “...la adición de genes exógenos...”; 

actualment la legislació considera que un organisme és 

“transgènic” quan mitjançant les tècniques de la genètica 

s‟ha produït alguna modificació, per mínima que sigui en la 

seqüència del seu genotip*. Però en cap cas parla de la 

introducció de nous gens forçosament exògens* a 

l‟organisme. Paradoxalment els primers aliments 

denominats “transgènics” que es van crear i posteriorment 

comercialitzar (estiu del 1994 als EUA ) foren tomàquets 

(FlavrSavr*) als quals se‟ls havia introduït el seu propi 

gens responsables de la síntesi de “galactorunidasa” (un 

enzim que els tomàquets sintetitzen i per tant contenen de 

forma natural) en el sentit contrari a l‟habitual. Per altra 

banda els transgènics no forçosament han tenir gens nous, 

sinó que es considera “transgènic” tan si s‟integren nous 

gens al material genètic, com si se n‟eliminen o se n„alteren 

l‟ordre i/o sentit. 

Un altre exemple seria el següent: els bacteris absorbeixen 

ADN del medi de forma totalment natural i des de fa 

milions d‟anys (fenòmens parasexuals*). Un fenòmen que, 

per cert és molt beneficiós per a l‟evolució. Doncs bé, si això succeeix de forma natural 

no es considera “manipulació genètica” però sí que es considera així si succeeix en les 

condicions controlades d‟un laboratori, encara que l‟ADN final  obtingut  sigui el 

mateix que el que s‟hauria obtingut en l‟estat salvatge del bacteri. 

 Així doncs, el concepte de transgènics no és del tot exacte, potser perquè fa 

relativament pocs anys que existeix (aproximadament 20 anys). 

SABIES QUE...? 

El passat 22 de setembre 

es va fer notícia l’aparició 

del primer animal 

transgènic apte pel 

consum humà. Es tracte 

d’un salmó de l’empresa 

Aqua Bounty Tecnologies  

amb una major 

producció d’hormona del 

creixement que li permet 

arribar a ser 5 vegades 

més gran que el seu 

homòleg convencional. 
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Una gran diferència entre la creació de transgènics i la creació de divergènics o d‟altres 

organismes tocats per la mà de l‟home per diverses tècniques, és la gran dificultat, 

diners i material científic que hom necessita per crear els transgènics (a tall d‟exemple, 

el 19 de juny de l‟any passat Monsanto conjuntament amb Wedbrest  va invertir 45 

milions de dòlars en el desenvolupament d‟una nova variant de blat de moro 

transgènic).  Així doncs els vegetals transgènics que es desenvolupen amb finalitat 

comercial (finalitat pràctica) són creats per empreses gegants, multinacionals com ara 

Monsanto (d‟origen als Estats Units ) o Bayer (d‟origen europeu), entre d‟altres... Per 

tant podem afirmar que, com en l‟apartat històric hem vist que ja anava succeint, els 

transgènics poden suposar (o això es preveu) un pas més cap a la valoració del sòl 

agrícola com a una explotació industrial i patrimoni de grans empreses. 

Es fa necessari remarcar que la possibilitat de crear transgènics ha esdevingut real 

gràcies a la tècnica actual, però sobretot als descobriments de Watson i Crik i a la 

seqüenciació dels genomes:  El projecte genoma humà* va  identificar tots els gens del 

genoma humà amb tots els seus respectius al·lels (la fi d‟aquesta fase fou anunciada al 

26 de juny del 2003) . Malgrat això cal afegir que cal seqüènciar el genoma de tots els 

organismes o almenys el genoma dels que es volen manipular genèticament. Finalment 

encara ens manca descobrir dos aspectes més sobre el tema: quines proteïnes sintetitzen 

els gens i quina funció i efectes tenen les esmentades proteïnes (aspectes 

imprescindibles per a poder modificar genomes amb seguretat).  

A més, alguns estudis molt recents semblen indicar que els gens no són unitats 

independents d‟informació genètica sinó que la seva final traducció depèn de molts 

altres factors (inclòs els altres gens de l‟ADN). Si això fos cert, encara no tindríem tots 

els coneixements necessaris per a l‟elaboració de transgènics. I en aquest cas, tota la 

polèmica al respecte seria 

encara més preocupant ja que 

estaríem jugant amb els 

genomes sense tots els 

coneixements necessaris per 

fer-ho.  

Un altre aspecte fonamental per a 

la biotecnologia és el codi genètic. 

Per tal de que un vegetal 

determini una determinada 

proteïna és imprescindible saber 

quin triplet* codifica cada 

aminoàcid. El codi genètic fou 

descobert el 1991. Aquí en tenim 

una representació. 
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ja per acabar amb aquest apartat he de citar la finalitat per la qual es fan els vegetals 

transgènics. Aquí un esquema molt representatiu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

USOS PRINCIPALS DE LA 

TRANSGÈNICA  EN PLANTES ACTUAL 

1-Per ser resistents a herbicides (com ara al glufosinat). 

 

2-Per ser resistents a insecticides. 

 

3-Per augmentar certs aspectes nutricionals. Ex: arròs 

daurat. 

4-Per produir per si sols insecticides (com els transgènics 

que incorporen la modificació anomenada BT). 

5-Altres de més rars: canvis de color en els vegetals, més 
longevitat... 
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3. UTILITATS, AVANTATGES I INCONVENIENTS DELS TRANSGÈNICS  

(la polèmica que desvetllen) 

 

D‟ençà de la seva aparició fa tan sols unes poques dècades, 

els cultius de vegetals aptes per a l‟alimentació humana i 

animal (especialment cereals) modificats genèticament han 

provocat una allau d‟estudis de caire científic, però també una 

gran diversitat d‟opinions sobre la seva bondat o bé la seva 

inconveniència . 

Començant pels arguments a favor seu, tenim : 

 - Els cultius transgènics han estat pensats per obtenir 

una major productivitat. En comparació amb els cultius tradicionals, els transgènics 

ofereixen una producció per hectàrea que pot arribar a doblar, o més, la producció 

d‟aquells. En aquest sentit, les grans multinacionals que treballen en aquest sector no es 

cansen de repetir que els transgènics poden ser el paradigma a seguir per tal d‟alliberar 

definitivament de fam a les 842 milions de persones que en pateixen de forma crònica 

en aquest món (segons la FAO*). 

 - A més de la quantitat, hi ha la 

qualitat. En elaborar un nou transgènic, els 

laboratoris cerquen que la nova variant millori 

les propietats nutritives de les espècies 

“tradicionals” (no transgèniques). Així, 

l‟anomenat “arròs daurat*” està eliminant la 

xeroftàlmia (malaltia de la vista per manca de 

vitamina A) en la població del tercer món que 

el consumeix. D‟altres arrossos transgènics 

reuneixen diferents virtuts particulars de diversos arrossos (per exemple, conservar les 

vitamines de l‟arròs integral però amb millor capacitat de cocció que no pas aquest). 

També poden tenir una funció de protegir-se de paràsits (BT*) o per ser immunes 

herbicides i així poder abocar-ne als camps per matar les males herbes però no el cultiu 

(selectivament).  

 - En una vessant purament econòmica, la majoria dels transgènics estan 

dissenyats per ser cultivats amb més gran facilitat i a un menor cost. Això pot significar 

menys necessitat d‟aigua, o bé menys adobs o insecticides (ja que en alguns casos la 

llavor transgènica arriba a incorporar-los), o permetre el seu conreu en terres poc fèrtils 

(desèrtiques o massa fredes, pobres en nutrients, etc.). En alguns casos, aquests 

Imatge 9 
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avantatges s‟aconsegueixen conjuntament. Com a conseqüència de tot això, els 

transgènics –suposadament- ajudarien al desenvolupament dels països del tercer món. 

 - Seguint la línea anterior, hi ha la seguretat:  Els transgènics estarien més 

preparats per superar sequeres o excessos de pluja, resistir les plagues, i fins i tot no 

resultar envaïts per les males herbes o la vegetació circumdant. Per altra banda s‟ha de 

remarcar que els transgènics són més estudiats que qualsevol variant convencional. 

 A totes aquests extraordinàries virtuts, els detractors o crítics amb els cultius 

transgènics oposen una llista de perills i de desavantatges: 

 - La innocuïtat (p.e., al·lèrgies a les noves proteïnes sintetitzades pel transgen) 

dels transgènics a llarg termini (10 anys o més) no està demostrada: Els laboratoris que 

els dissenyen i fabriquen es limiten a proves d‟uns tres mesos, adequats per valorar la 

toxicitat aguda però no la crònica, que exigiria estudis de mínim dos anys i un cost molt 

més alt. Curiosament, alguns investigadors que han intentat dur a terme estudis 

exhaustius han acabat desistint per haver estat contractats per alguna de les 

multinacionals de l‟alimentació o fins i tot a causa de 

pressions directes (demandes judicials, canvis ad hoc 

en la reglamentació estatal, etc...).  És el cas del Dr. 

Arped Puztai, de l‟Institut Rowett d‟Aberdeen (els 

estudis del qual semblaven demostrar que les rates 

alimentades amb patata transgènica desenvolupaven 

defectes en el sistema immunològic), o bé de la Dra. 

Italiana Manuela Malatesta, que estudiava la soja 

transgènica. També hi ha algunes certeses que els 

transgènics poden usar resistència a antibiòtics que ells 

mateixos fabriquen amb la incorporació del nou 

transgen (com ara resistència a l‟ampicilina, 

kanamicina, estreptomicina o a l‟amicacina...). 

informació trobada en la web de “somloquesembrem”                                                                                              

En qualsevol cas, els crítics fan notar que els cultius 

tradicionals s‟han desenvolupat biològicament de 

forma absolutament espontània durant centenars de 

milers d‟anys, i posteriorment s‟han millorat per 

l‟home de forma natural (selecció, hibridació entre 

variants, etc.) durant milers d‟anys; per contra, els 

transgènics han estat creats en uns pocs anys, de forma 

artificial i en el marc d‟un laboratori. 

 - Contaminació. Els transgènics poden contaminar –ja ha passat en determinats 

cultius- les variants tradicionals (no transgèniques) cultivades en una mateixa zona. 

Originant en ocasions híbrids o variants mixtes, no desitjades, i de les quals no se‟n 

Imatge 10 

 SABIES QUE...? 

Monsanto és una de les empreses 

més grans del món. Amb el 

major banc de llavors 

transgèniques, agroquímics i 

pesticides.  
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coneix a fons les característiques. Aquesta “invasió” és clar que perjudica l‟agricultor 

que veu contaminats els seus conreus, però alguns estudiosos aventuren que –

progressivament- totes o bona part de les variants tradicionals podrien patir mutacions 

pel veïnatge de transgènics. Això equivaldria a la seva desaparició en la seva estructura 

original. Cal dir que, amb tota la raó, les empreses biotecnològiques es defensen 

recordant la bidireccionalitat d‟aquest fenomen (és a dir: les varietats transgèniques 

també es contaminen).  

 - Interessos econòmics dubtosos. Uns exemples:  

a) En alguns casos, les llavors del transgènics estan dissenyades de forma que només 

donen fruit en la primera generació(segons fonts ecologistes); les llavors dels fruits 

obtinguts són estèrils. Això obliga l‟agricultor a adquirir any rere any les llavors, fent-lo 

depenent del fabricant i deixant-lo a la seva mercè. 

b) Els costos de desenvolupament d‟un transgènic són molt elevats, cosa que fa que 

només unes poques multinacionals disposin del capital necessari. I que per tant els 

transgènics acabin sent un autèntic “secret d‟empresa” i que la seva introducció en els 

mercats es faci a base d‟una publicitat agressiva  i fins i tot amb pressions o suborn als 

governs i/o als agricultors. Un cas paradigmàtic seria la multinacional Monsanto: certs 

crítics ecologistes remarquen el seu secretisme i unes pràctiques poc clares. En aquest 

sentit, pot semblar significatiu que la majoria de països europeus (no pas Espanya, per 

cert) posen grans impediments al cultiu de transgènics (França) i comencen a estimular 

la producció orgànico-ecològica (Alemanya), mentre que els països subdesenvolupats 

són els més “convençuts” (o hauríem de dir forçats?) per la suposada bondat dels 

transgènics.  

c) El cost de la llavor transgènica també implica que 

determinats cultius –per exemple, el de la soja transgènica- 

només siguin rentables en enormes extensions de milers 

d‟hectàrees (cas del Brasil). Cosa que a la seva vegada fa que 

aquestes plantacions només puguin ser assumides per grans 

corporacions (a vegades, les pròpies multinacionals 

creadores del transgènic en qüestió), en detriment dels petits 

pagesos que sovint es veuen obligats a vendre a baix preu les 

seves terres i emigrar a les grans ciutats (despoblació del medi rural, 

densificació dels suburbis o favelas). A més, aquí s‟hi suma la polèmica de si es 

poden o no patentar els organismes (es calcula que Monsanto té uns 11.000 

organismes patentats). No és difícil trobar denúncies d‟aquestes conseqüències 

negatives si busquem en els mitjans de comunicació, com ara el diari digital que jo 

he consultat (“la Rel”, regional latino americano de los trabajadores): 

 

 “ ...en la India 125.000 campesinos se estima se han quitado la vida como 

consecuencia de la despiadada campaña que ha convertido a la India en un 

campo de pruebas de los cultivos genéticamente modificados” ...  
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“10 libras por 100 gramos de semillas transgénicas, comparado con lo que 

cuestan las semillas tradicionales: menos de 10 libras por mil veces la 

cantidad anterior”.  
  

“Monsanto declara que las encuestas dicen que la mayoría de los campesinos 

indios quieren semillas transgénicas, sin duda animados por las agresivas 

campañas de marketing; además insisten en que las semillas transgénicas son 

sólo un 50 por ciento más caras, para terminar admitiendo que la diferencia 

era de 1.000 por ciento.” 

 

- Monocultiu agressor amb el medi en el que s‟introdueix. El fet que alguns transgènics 

aconsellin el monocultiu de regions senceres, afecta i perjudica la resta de la flora i 

fauna originals de cada zona, ja sigui perquè es talen els boscos i per tant s‟erradica la 

flora i la fauna originals, o bé perquè aquestes ja no poden subsistir en el nou bioclima 

que s‟origina. Un exemple clar és que el 97% de les varietats de fruites i verdures 

cultivades a principis del segle XX s‟han extengit (veieu 

http://www.youtube.com/watch?v=5UAHoW-vHmI ). 

- Pèrdua de biodiversitat i possible inseguretat futura: El fet que possiblement es vagi 

abandonant (en favor de les variants transgèniques) el conreu de les variants 

“tradicionals” menys productives, implica una pèrdua de biodiversitat que en el futur ja 

no es podria recuperar; cosa que seria especialment greu si hipotèticament apareguessin 

noves plagues o malures que afectessin greument les varietats transgèniques. 

Curiosament, la industria biotecnològica es beneficia de  la biodiversitat per a elaborar 

molts dels seus productes gràcies a la quantitat de gens diversos (malauradament alguns 

ja perduts per l‟extinció d‟espècies) que aquesta comporta.  

En resum: estem davant una qüestió conflictiva, potser no suficientment estudiada, i 

molt probablement d‟una importància enorme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=5UAHoW-vHmI
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4. OBTENCIÓ D’UN VEGETAL TRANSGÈNIC. 

Abans d‟entrar al procediment  habitual per crear un transgènic, són necessaris un seguit 

de passos previs per a la obtenció de material biològic (el gens a introduir al futur 

transgènic). D‟aquesta fase, que exposo a continuació, l‟he anomenat “fase prèvia”, i al 

seu torn es subdivideix en tres etapes. Cal dir que bona part de l’explicació següent 

és només aplicable a les plantes, ja que es modifiquen cèl·lules totipotents*: 

PRIMER, FASE PRÈVIA : 

Fase prèvia 1: aïllament de l‟ADN (mètode més comú) 

S‟agafa una part del teixit que contingui el gen que interessa aïllar i se‟n prepara una 

dissolució (que caldrà tractar per tal alliberar l‟ADN del nucli i del citoplasma). Es 

poden usar proteïnes com les anomenades proteïnes K* que degraden  tant la membrana 

cel·lular i nucleolar. Ja per acabar s‟introdueix fenol, compost que separarà la suspensió 

en 3 fases (segons la densitat dels components de cada una):   

Primera fase: ADN (aquesta és el material que recuperarem).  

 

Segona fase: Proteïnes de la membrana i d‟altres orgànuls desnaturalitzats.  

 

 Tercera fase: Rica en fenol, més proteïnes (menys lleugeres que les de la segona fase) 

i les grasses dissoltes. 

Fase prèvia 2: aïllament del gen a clonar 

Se solen usar enzims de restricció* (enzims que reconeixen i tallen, pels dos extrems del 

polinucleòtid, certes seqüències). S‟usen especialment els anomenats de “tipus* 2”, ja 

que tallen en puts bastant propers a la seqüència que identifiquen. Per contra els de tipus 

1 i 3, no ho fan de forma tan exacta.   Tot aquest procediment de localització i aïllament 

s‟anomena “mapatge”. 

Lògicament, per dur a terme aquest pas és imprescindible haver identificat l‟enzim que 

identifica aquella seqüència de nucleòtids que es troba als extrems del gen a aïllar d‟una 

cadena d‟ADN (i no es tracta d‟una tasca gens fàcil). 

Fase prèvia 3: obtenció del gen a introduir (PCR) 

PCR són les sigles que es refereixen a la Reacció en Cadena de la Polimerasa. Es tracta 

d‟un sistema que permet obtenir moltes còpies d‟un gen que fou inventat  l‟any  1985 

pel científic K. Mullis. És important detallar molt bé aquesta tècnica, ja que al llarg del 

treball en parlaré molt (és una tècnica fonamental en biotecnologia). 
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Primer cicle: Aquesta tècnica consisteix en aconseguir un gen a clonar (mitjançant 

enzims de restricció, explicat anteriorment) i introduir-hi la taq-polimerasa* (variant 

resistent a les altes temperatures de fins a 95ºCi  que per cert s‟obté del bacteri 

Termphilus aquaticus). També s‟han d‟introduir tots els constituents de l‟ADN 

(desoxiribonucleòtids trifosfats*), sistemes tampó (poden ser CL2MG, CLK, gelatina o 

BSA), i finalment dos segments d‟ADN, de no més de 50 unitats de nucleòtids, 

anomenats Cebadors (oligonucleòtids) que complementaran  i s‟adjuntaran als extrems 

del gen a copiar (gen diana). 

El pas següent és aplicar calor a la mescla de biomolècules fins que s‟arribi als 94ºC. 

Aquesta pujada de la temperatura trencarà els ponts d‟hidrogen (com fa l‟helicasa) que 

uneixen totes les cadenes de ADN bicatenari*. A continuació s‟abaixa la temperatura 

fins als 54ºC (per tal que la polimerasa estableixi enllaços forts amb les dues cadenes), i 

finalment s‟apuja de nou la temperatura fins a 72 ºC (temperatura ideal per a l‟actuació 

de l‟ADN polimerasa). Tots aquests passos es duen a terme mitjançant termocicladors 

(col·loquialment PCR‟s). 

Immediatament i de forma totalment espontània (sense l‟ajut del científic) l‟ADN 

polimerasa usarà les dues cadenes separades com si es tractessin de motlles (ADN 

motlle), per tal de crear-ne una còpia (actuant de 3‟ a 5‟). Un cop restablerta la 

temperatura inicial, els ponts d‟hidrogen es refaran espontàniament i s‟haurà obtingut un 

nou polinucleòtid d‟estructura de doble hèlix helicoïdal idèntic al primer (el resultat són 

dues còpies del gen a clonar). 

La quantitat de transgen amplificat que conté la mostra obtinguda durant la PCR es pot 

visualitzar mitjançant un gel d‟agarosa*, un gel de poliacrilamida o una anàlisi de 

fragments. 

Del Segon al vintè cicle:  Si no restablíssim la temperatura, el procés de duplicació es 

repetiria un altre cop (segon cicle). I si esperéssim prou temps (el temps de 20 cicles), 

podríem obtenir fins a un milió de còpies. 

Una curiositat, de la qual l‟ADN polimerasa  n‟és la responsable, és l‟escurçament de 

l‟ADN accessori*  als extrems del gen diana (introduït al principi de l‟experiència) en 

cada rèplica o cicle que es produeix. Així doncs en cada cicle que es fa, el gen que 

volem copiar es trobarà menys emmascarat per l‟ADN accessori.  El motiu d‟aquest fet 

és que l‟ADN polimerasa necessita començar a actuar en un grup 3‟OH: no pot 

començar a treballar des del principi de la molècula d‟ADN. 
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L’electroforesi: 

Una altre part important de la PCR és la visualització dels gens aconseguits. Aquí hi 

intervé (entre d‟altres tècniques) l‟electroforesi en gel d‟agarosa (fase estacionària o de 

suport). 

L‟ADN és una macromolècula carregada negativament degut a la presència de grups de 

fosfats en la seva composició. Si s‟expandeix la 

mostra en un medi amb gel d‟agarosa i s‟hi passa 

un corrent elèctric, l‟ADN es mourà cap a 

l‟elèctrode positiu (fase mòbil). A causa de la 

porositat del gel, els fragments més grans es 

mouran més lentament que els petits. El resultat: els 

fragments d‟ADN quedaran separats per la seva 

mida. 

Ja per acabar, es tenyeixen les molècules amb 

bromur d‟etidi (el més comú, encara que hi ha 

altres colorants) que s‟intercala entre les molècules d‟ADN. 

Aquest compost farà que les molècules emetin 

fluorescència quan s‟il·luminin amb llum ultraviolada. Ara 

ja només caldrà fotografiar-ho i identificar els nous 

fragments (veieu la imatge). 

 

 

... 

-Gràcies a Josep  Bau (UVIC) he tingut l‟oportunitat de realitzar una electroforesi en gel 

d‟agarosa. Així doncs, ara us exposaré la pràctica (tal com veureu més endavant que he 

fet amb els Kits de detecció de transgènics). Permeteu-me dir que crec que no hi ha 

forma millor d‟explicar una tècnica tan complexa com l‟electroforesi, que exposant-ne 

una pràctica amb les pertinents fotografies de l‟experiència.  
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MATERIAL: 

ESTRIS REACTIUS 

Cubeta d‟electroforesi – vas de precipitats 

– espàtula – Bureta – micropipeta – 

microones – algunes càpsules per la 

micropipeta – suport – Versa Doc (aparell 

que fotografia les mostres amb diverses 

llums especials que donen florescència als 

colorants de la mostra, com el bromur 

d‟etidi) – Pinta – Cinta adhesiva – Aparell 

que don corrent a través de la cubeta 

d‟electroforesi – Balança de precisió – 

guants de làtex- bata de laboratori .  

 5 Mostres a analitzar en un Eppendorf – 

colorant SYBR (5 microlitres) – 50ml de 

TAE 1x – aigua pura – agarosa – tampó 

càrraga 5x.  

 

PROCEDIMENT: 

Preparació del gel d‟agarosa: 

1. Primer de tot ens posarem la bata. Ara ja podrem mesurar amb la balança 

de precisió 600mg d‟agarosa i introduir-la en un vas de precipitats. 

2. Afegir a l‟agarosa 50 ml de tampó TAE 1x. Posar la mescla al microones 

fins que arrenqui el bull. Si ens queden algunes bombolletes (agarosa no 

dissolta) tornarem a escalfar la mostra fins que quedi ben 

homogeneïtzada. Si cal, es pot remar la mostra amb l‟espàtula. 

3. Esperar a que la solució es refredi a 65ºC (aprox.) i afegir uns microlitres 

del colorant SYBR. Ara la mescla obtindrà un lleuger color rosa. 

4. Posar cinta adhesiva als voltants de la cubeta perquè la solució no vessi. 

5. Posar la solució  a la cubeta la pinta assegurant-nos de que no toqui al 

fons del mateix. 

6.  Abocar la solució i esperar que solidifiqui i adquireixi una textura 

gelatinosa (20min aproximadament).   

7. Amb uns guants posats, enretirarem la cinta adhesiva i la pinta vigilant 

que la gelatina no es trenqui. 

8. Cobrir el gel amb tampó TAE. 
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Preparació i càrrega de les mostres: 

1. En un portaobjectes i dipositarem les mostres a analitzar. 

2. Afegirem a les mostres uns microlitres de tampó càrrega 5x i una goteta 

d‟aigua pura. 

3. Amb la micropipeta absorbirem aquesta mescla i l‟introduirem, amb 

molta cura, dins dels pous que la pinta ens haurà creat.  

4. Dipositar la cubeta a dins de l‟aparell que possibilita el pas de corrent 

elèctric.  

5. Assegurar-nos del bon tancament del recipient (per no enrampar-nos) i 

programar un voltatge de 100V. 

6. Iniciar l‟electroforesi a 100V. 

7. Quan les bandes es distingeixin tan com es desitja, s‟interromprà 

l‟electroforesi i se‟n extraurà la cubeta.  

 

... Ja per acabar, només ens manca realitzar una fotografia de la mostra amb el Versa 

Doc (es pot realitzar la fotografia de la mostra continguda en la mateixa cubeta). 

 

RESULTATS: 

Després d‟haver realitzat la pràctica ja tenim la fotografia realitzada pel Versa Doc (per 

motius de temps no hem permès passar durant gaire estona el corrent elèctric, per tant 

les bandes han quedat força juntes encara que perfectament distingibles, vegeu l‟imatge 

35). La disposició en el pla de la fotografia dels segments d‟ADN indica el pes en “bp”. 

Segons aquests pesos un científic pot reconèixer la presència o no del gen injectat en un 

transgènic (o qualsevol gen que s‟hagi marcat amb els primers) o bé pot visualitzar el 

gen transgènic d‟un aliment i així saber de forma qualitativa la presència del transgen. 

No cal dir que, encara que jo explico aquesta tècnica segons el tema d‟aquest treball,  

l‟electroforesi no es limita tan sols en l‟àmbit de la transgènica. 
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Fotografies (algunes no són pròpies de l‟experiència sinó de la visita a l‟UVIC). 

Els números corresponents a les imatges va del 14 al 36, ordenades d‟esquerra a dreta:  
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IMATGE BREU EXPLICACIÓ 

14 Cubeta d‟electroforesi. 

15 Cubeta d‟electroforesi amb cinta adhesiva 

als voltants (per evitar el vessament del 

gel d‟agarosa). 

16 Vas de precipitats amb 600mg d‟agarosa. 

17 Vas de precipitats amb 600mg d‟agarosa i 

50ml de TAE 1x. 

18 La solució escalfant-se al microones. 

19 La Solució amb 5 microlitres d‟un nou 

component: el colorant SYBR . 

20 Micropipeta. 

21 Recipient amb TAE 1x. 

22 Cinta adhesiva emprada per a subjectar la 

cubeta. 

23 Càpsules per a la micropipeta. 

24 Mostres vàries a analitzar. 

25 Jo afegint tampó càrrega 5x  i aigua pura a 

les mostres. 

26 Les preparacions amb el tampó càrrega 5x 

i aigua pura. 

27 Cubeta d‟electroforesi ja refredada i sense 

la pinta ni la cinta adhesiva. 

28 Càpsula col·locada en l‟aparell 

d‟electroforesi i en ple funcionament. 

29 Càpsula col·locada en l‟aparell 

d‟electroforesi abans d‟iniciar el procés. 

30 Aparell que aportarà els 100V al muntatge 

per tal de realitzar l‟electroforesi. 

31 Interior d‟una PCR (estri no usat en la 
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pràctica però que no per això no resulta 

interessant d‟observar). 

32 Pantalla d‟una PCR on si poden distingir 

els diferents modes (estri no usat en la 

pràctica però que no per això no resulta 

interessant d‟observar). 

33 Porta del Versa Doc. 

34 Interior del Versa Doc amb el muntatge de 

l‟electroforesi ja col·locat. 

35 Fotografia realitzada pel Versa Doc. 

36 Electroforesi donada per enllestida i ja a 

punt per a ser visualitzada amb el Versa 

Doc. 
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SEGON : INTRODUCCIÓ DEL GEN.  

Vista la part prèvia ja podem fixar-nos en els mètodes per a la introducció de gens. 

Encara que actualment hi ha diversos mètodes d‟obtenció de transgènics, molts són 

encara en fase d‟investigació. És clar que no els explicaré tots, tan sols els més usats i 

d‟eficàcia relativament millor. 

Transformació de protoplasts. 

Els protoplasts són cèl·lules vegetals sense membrana cel·lular. No són habituals a la 

natura, de forma que la seva obtenció es fa al laboratori i de forma fortuïta. Són molt 

útils per a modificar genèticament vegetals, ja que les cèl·lules d‟aquest regne són molt 

rígides. 

Una de les formes més habituals d‟obtenció dels protoplasts és l‟ús de certs enzims com 

ara les cel·lulases (degradadors cel·lulars) o les pectinases (que degraden els 

components de les parets cel·lulars vegetals). Aquests procediments s‟han de dur a 

terme en un medi aquós amb la concentració de sals (9% en massa) i d‟altres 

biomolècules igual a la concentració habitual del citoplasma (isotònic), ja que en 

desaparèixer la membrana la cèl·lula no pot dur a terme les funcions osmòtiques* ni la 

difusió*. D‟aquesta forma s‟evita la ruptura de la paret cel·lular. Una vegada realitzat 

aquest procés en una quantitat de teixit gran, ja haurem obtingut una  dissolució amb 

milers de cèl·lules (un medi de cultiu). 

Un altre bon sistema que ens permetrà  la permeabilitat la membrana per tal que els gens 

a introduir la puguin travessar amb facilitat és l‟electroporació: tècnica consistent en 

aplicar a la membrana breus descàrregues elèctriques per tal de despolaritzar les 

molècules polars, com ara els fosfolípids de  membrana*. D‟aquesta forma s‟obren 

porus a la paret cel·lular.  

I en fi, una altra tècnica consisteix en un tractament amb un compost anomenat 

polietilglicol que permet la fusió de la membrana amb certs orgànuls com ara els 

liposomes* (que poden contenir l‟ADN a introduir).  

Una vegada  permeabilitzada la membrana (per qualsevol dels mètodes esmentats) i 

incorporada la informació genètica desitjada, només caldrà cultivar els protoplasts i 

esperar que aquests regenerin la planta gràcies a la totipotència de les cèl·lules vegetals.  

Transformació biolística (bio-balística). 

Va ser dissenyada per Stanfors el 1987 però no es va aplicar fins el 1988. Es tracta de 

disparar a les cèl·lules projectils de mida microscòpica (10 m
-6

) que contenen un 

segment d‟ADN literalment enganxat.  Les “microbales” acostumen a ser compostes per 

materials inorgànics com ara el tungstè o l‟or. Aquests projectils es poden accelerar 

mitjançant pólvora, descàrregues elèctriques o gas comprimit… encara que sembli una 

tècnica molt brusca i que podria ser perjudicial per a la cèl·lula, no ho és: i és que totes 

les membranes que el microprojectil travessarà es regeneren de forma espontània. 
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Per contra, aquest mètode té un problema: no queda garantit que l‟ADN es trenqui 

durant el recorregut fins al nucli. A més, tampoc no és segur que la bala acabi 

forçosament al nucli i no en alguna part del citoplasma.   

Transformació amb  l‟Agrobacterium.  

Els bacteris del gènere Agrobacterium (especialment 

Agrobacterium tumefaciens) són uns patògens de vegetals que 

posseeixen la capacitat d‟introduir mutacions en l‟ADN de la 

planta i originar certs tumors anomenats “ tumors d‟agalla”. 

Aquests bacteris penetren en els espais intercel·lulars aprofitant 

les ferides en el teixits, i infiltren dins de la cèl·lula vegetal  els 

seus plasmidis* amb la informació genètica necessària per a la 

formació d‟alguna molècula d‟interès pel bacteri.  

Els científics han descobert com eliminar la seqüència de 

nucleòtids que desenvolupen el tumor (els gens virulents) que se situen als extrems dret 

i esquerre del plasmidi. És a dir: han creat  plasmidis sense gens tumorals però amb 

capacitat per introduir-se de la mateixa forma dins el material genètic de la planta. 

Així doncs els científics, un cop fets aquests canvis al plasmidi del bacteri, ja poden 

introduir el transgen d‟interès (amb els introns* elidits) dins del plasmidi en qüestió 

amb la finalitat que s‟integri a la cèl·lula vegetal quan el bacteri la “parasiti”. 

En acabar, només caldrà cultivar les cèl·lules modificades genèticament per tal de 

regenerar la planta.  

Aquest sistema és molt fiable ja que la transformació és molt estable i només introdueix 

una sola còpia del transgen.  

Transformació amb vectors (virus)  

També anomenada transformació viral (aprofitant la naturalesa del cicle lisogènic): els 

gens a introduir (transgens) s‟introdueixen dins d‟un virus adequat que pugui parasitar 

les cèl·lules de l‟organisme a infectar (si és un vegetal, el virus haurà de poder parasitar 

plantes). Per altra banda, cal que el virus no tingui  virulència* ja que això podria matar 

la cèl·lula a modificar genèticament. Per tal que no sigui un virus virulent els científics 

elegeixen els virus més idonis, o bé els poden extreure els gens que caracteritzen la seva 

virulència mitjançant enzims de restricció. 

 A totes aquestes premisses a seguir, se n‟afegeix una de nova: si el material genètic és 

ADN, el virus pot recombinar els seus gen/s (pròfag o atenuat) amb els cromosomes, 

integrant-lo al material genètic de la cèl·lula hoste*. Un inconvenient de la major part 

dels genomes dels virus vegetals (usats per elaborar plantes transgèniques) és que estan 

compostos per ARN monocatenari*. Aquests tipus de virus repliquen el seu material 

genètic  en el mateix citoplasma, de tal forma que no es pot considerar una 

transformació sinó una transfecció* ja que el gen mai s‟integrarà al nucli.   

Imatge 14 
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Transformació amb microinjeccions. 

La microinjecció és un procés que consisteix en introduir el transgen utilitzant 

microagulles dins de la cèl·lula viva.  Es tracta d‟un procés purament mecànic en el qual 

una agulla finíssima del gruix d‟un cabell (10 micròmetres) i amb un contingut màxim 

d‟ aproximadament 10 microlites, aboca  l‟ADN dins del nucli cel·lular, travessant la 

membrana cel·lular i la nucleolar. Aquest material genètic s‟integra en el nucli i per tant 

acabarà duplicant-se (en la mitosi o meiosi), traduint i transcrivint com qualsevol altre 

gen actiu de l‟organisme. A causa de la mida minúscula  de l‟agulla, la membrana pot 

regenerar-se fàcilment i de forma totalment espontània.   
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5 .  LA SELECCIÓ DELS EXEMPLARS MODIFICATS AMB ÈXIT. 

Encara que hi hagi sistemes de modificació genètica molt eficaços, es fa imprescindible 

distingir les plantes modificades de les que no ho han estat durant el procés de 

modificació. Els científics han inventat un mètode molt efectiu: introduir durant el 

procés un gen addicional que permeti al vegetal oposar resistència a un antibiòtic o 

herbicida; d‟aquesta forma tan sols les plantes que hagin incorporat els nous transgens 

podran sobreviure en un medi de cultiu (in vitro*) on hi siguin presents certes 

substàncies. 

Aquest mètode ha generat molta polèmica ja que en cas que aquests éssers proliferin en 

l‟estat natural (fora del laboratori) s‟introduirien a l‟ecosistema organismes 

possiblement  més resistents a certs medicaments i plagues (amb tots els inconvenients 

que això podria generar). 

A conseqüència d‟això, s‟han desenvolupat nous mètodes que es basen en conferir gens 

a la planta que la capaciti per nodrir-se de fonts de carboni poc habituals. D‟aquesta 

forma només els organismes capacitats per alimentar-se d‟aquestes formes de carboni 

podran sobreviure en un medi molt ric en aquest compost, i no d‟altres.  

6. DETECCIÓ DELS TRANSGÈNICS.  

De mètodes per a detectar transgènics n‟hi ha molts, però citaré els dos més utilitzats. 

Del més senzill se‟m va presentar l‟ocasió de realitzar-ne jo mateix la pràctica (la millor 

forma d‟explicar un mètode), així que en presentaré fotografies pròpies. D‟aquell que és 

més elaborat en presentaré les fotografies del material més singular que es necessita 

però, per la seva dificultat i complexitat, no l‟he pogut realitzar (fotografies realitzades 

al CID). No cal dir que la detecció de transgènics és una pràctica molt habitual i 

d‟importància bàsica. I és que aquestes són les tècniques usades per molts òrgans de 

control, com ara la Comissió Nacional de Bioseguretat o l‟EFSA*. 

SOUTHERN BLOT: Aquesta tècnica consisteix en usar unes sondes fetes d‟ADN que 

prèviament s‟han marcat amb radioactivitat (per tal de poder-la localitzar). Aquestes 

sondes tan sols reaccionen (hibriden) amb determinades seqüències de nucleòtids. És 

una tècnica bastant novadora i encara en fase experimental. 

PCR: La PCR, com ja hem vist abans, s‟usa en multitud de 

processos; la detecció és un d‟ells. Com que aquesta és la 

millor de les tècniques, l‟explicaré amb  més detall (tot i 

que ja m‟hi he referit abans), observeu l‟esquema següent, 

és molt representatiu: 

1. S‟han de trencar les membranes cel·lulars 

mitjançant degradadors cel·lulars com ara les 

proteases.  

2. A continuació se separa l‟ADN mitjançant un 

centrifugat (entre d‟altres tècniques usades).  

Imatge 15 
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3. Es posa L‟ADN a la PCR o termociclador (nom que s‟atorga a la màquina que 

du a terme la PCR per a la detecció), on s‟aïllarà el nou transgen gràcies a 

l‟escurçament de l‟ADN accessori.  

4. Detecció mitjançant electroforesi. 

Segueixen les fotografies:  
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LLEGENDA DE LES FOTOGRAFIES 

1- Pantalla de l‟ordinador connectat a la PCR a temps real. A la pantalla s‟hi observa, a 

temps real, l‟avanç del progrés. 

2- Centrifugadores: separen la part solida de la mostra (ADN) de la part líquida. 

3-  Trituradora de mostres. 

4- PCR (o termociclador) convencional: aquesta màquina només permet saber si una 

mostra conté o no transgènics. 

5- PCR (o termociclador) a temps real: Aquest instrument permet aïllar el gen, però 

també visualitzar-ne el procés a temps real (el que es veu a la pantalla) i saber la 

quantitat de transgènic a la mostra (ja que la màquina compara la mostra amb una altra 

de no transgènica).  

6- Aquest instrument sacseja les mostres al mateix temps que les hi aplica temperatura. 

La seva finalitat és la conservació de les mostres. 

7- Vitrina amb tots els instruments necessaris per treballar. 

8- Balança de precisió molt ben preparada per tal d‟evitar la contaminació de les 

mostres. 

A les dependències del CID a Barcelona (centre d‟investigació que vaig visitar) tenien 

tres sales per dur a terme aquest procediment. I és que es necessita de diverses 

condicions (aire condicionat...) per tal de realitzar les diverses fases del procés. Per altra 

banda, tenir diverses cambres és molt útil per a prevenir la contaminació de les mostres 

(fet que els treballadors del CID tenen molt present i controlat).  

ELISA: Tècnica que es basa en afegir anticossos a la mostra a analitzar i proteïnes que 

reaccionen amb els anticossos. Aquests anticossos reaccionaran amb la proteïna que el 

transgen haurà sintetitzat, i a continuació la proteïna afegida reaccionarà amb l‟anticòs 

(amb l‟ajut d‟un substrat específic  el compost canviarà de color fent visible el resultat). 

No cal dir que per dur a terme aquesta pràctica es necessita saber quin anticòs utilitzar. 

KITS: N‟hi ha molts de kits que s‟usen per tal d‟identificar un transgènic concret o de 

forma genèrica (que detecten els codons o marcadors genètics presents en els OMG‟s, 

com ara el promotor 35S i el terminador NOS), de la mateixa formes n‟hi ha molts 

(innombrables) de principis en els quals es fonamenten els kits. Malgrat això, la majoria 

dels kits tenen una base semblant al de l‟ELISA...  Jo us exposo un que s‟usa per a 

detectar el blat de moro transgènic DKC6575. Gràcies a Teresa Esteve (CSIC) vaig 

poder realitzar-lo jo mateix a casa. 
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Explicació: 

El test en qüestió conté una tireta amb un complex doble d‟anticossos que reaccionen 

amb la proteïna Cry1Ab (del Bacillus thurgensis) i acoblat amb els anticossos hi ha un 

reactiu que esdevé d‟un color vermell (a dins de la làmina) al reaccionar amb alguns 

d‟aquests anticossos. Si en realitzar el test ens apareixen dues franges d‟un color 

vermellós, significa que la mostra és o conté transgènics del tipus Bt; si només ens 

apareix una sola franja significa que no n‟hi ha; i si per contra no ens apareix cap franja, 

el test s‟haurà de repetir. Així doncs aquest test ens permet detectar la presència o 

l‟absència de transgènics amb la modificació Bt d‟una mostra.   

Material:  

1. Tires reactives de la marca SDI (Strategic 

Diagnosis Inc.). 

2. Guió o instruccions del test (vegeu-lo a 

l‟annex). 

3. Blat de moro convencional Tietar (tenyit de 

color vermell). 4 granes. 

4. Blat de moro DKC6575 de Monsanto amb 

la modificació Bt i per tant resistent al 

barrinador. 4 granes. Vegeu la fitxa tècnica 

obtinguda  a : 

http://www.genvce.org/archivos/DKC6575.

pdf  

5. Flascons petits (1.5ml) i graduats. 

6. Aigua (jo he usat aigua mineral 

embotellada). 

7. Estris per a aixafar el blat: 2 morters i dos 

draps nets de roba. 

8. 2 Culleretes. 

Procediment i resultats: 

Cal anar amb molt de compte durant el procés de no utilitzar els mateixos estris per a les 

dues anàlisis. També s‟ha de procurar que les dues variants de blat de moro no entrin en 

contacte en cap moment... 

-Blat de moro convencional: 

1. Triturar el blat de moro convencional Tietar (vigilant que no es contaminin 

altres mostres a analitzar). Les posem dintre d‟un drap i les triturarem amb un 

morter. 

2. Disposar amb una cullereta una petita quantitat a dins del petit recipient d‟1.5 ml 

i afegir-hi 0.75 ml aigua(aproximadament).  

3. Deixar reposar la mescla durant 3-5 minuts removent-ho intermitentment. 

Imatge 24 
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4. Treure la banda verda de protecció i sucar la tireta reactiva en la mescla . 

Esperar 5 minuts. La deixarem en posició vertical. Comprovar que hagi aparegut 

una sola banda vermella.  

 

-Blat de moro Mon810: 

5.  Triturar les granes del blat de moro DKC6575 de l‟empresa Monsanto. Les 

posarem dintre d‟un drap o paper (jo usaré paper d‟alumini) i les triturarem amb un 

morter. 

6. Col·locar una petita quantitat de la pols (farina) obtinguda dins del petit recipient 

d‟1.5 ml i afegir-hi 0.75 ml aigua(aproximadament).  

7.Deixar reposar la mescla durant 3-5 minuts sacsejant-ho intermitentment. 

8.Treure la banda verda de protecció de la tira reactiva i sucar- la . Esperar 5 minuts 

deixant-la en posició vertical. Comprovar que hagin aparegut dues bandes 

vermelles.  

 

* 
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     LLEGENDA DE LES FOTOGRAFIES DEL TEST 

1. Tira reactiva després d’haver realitzat el test al blat de moro convencional Tietar. Es 

tracta d’un escaneig de les tires. 

Imatge 25 

2. Tira reactiva després d’haver realitzat el test al blat de moro DKC6575. 

Imatge 26 

3. Flascons amb el blat de moro transgènic de Monsanto (granes grogues) i el blat de 

moro Tietar (granes tenyides de roig). 

Imatge 27 

4. Flascó amb dues tires reactives de la marca SDI. 

Imatge 28 

5. Blat de moro transgènic ja triturat i amb 0.75ml d’aigua dins del recipient d’1.5ml; ja hi 

ha col·locada en posició vertical la tira reactiva. 

Imatge 29 

6. Recipient d’1.5ml (Eppendorf). 

Imatge 30 

7. Tira reactiva sense haver-ne tret la protecció (banda verda). 

Imatge 31 

8. Aquestes petites perles vermelles van amb les tires reactives; s’usen per a extreure la 

humitat per tal de conservar les tires reactives (vegeu també la fotografia 4). 

Imatge 32 

9. Blat de moro convencional ja triturat i amb 0.75ml d’aigua dins del recipient d’1.5ml. 

Imatge 33 

10. El muntatge emprat per a triturar les granes: paper d’alumini i un morter (al costat les 

granes de blat de moro convencional). 

Imatge 34 

11. Retirada de la banda protectora de les tiretes reactives. 

Imatge 35 
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ACTUALITAT I LEGISLACIÓ. 

 

1. ACTUALITAT DELS TRANSGÈNICS (ESPECIALMENT EUROPA I A ESPANYA) 

Abans de procedir he de dir que aquest apartat, basat 

en informació de diaris (entre d‟altres) no hauria 

estat possible sense Kim Oliu, que em va donar 

desenes de publicacions sobre OMG‟s que, durant 

temps, havia anat acumulant.... 

-Tots els països europeus estan elaborant lleis en 

contra dels transgènics; és el cas de Romania (el 

primer productor de blat de moro amb tres milions 

d‟hectàrees de cultiu) que recentment va esdevenir 

el setè estat de l‟UE a prohibir els transgènics per a l‟agricultura, a més de França, 

Hongria, Itàlia, Grècia, Àustria i Polònia. Per altra banda, irònicament, aquests països 

no s‟oposen a la importació de transgènics de l‟estranger.                                                                        

Al gener del 2010, França va començar l‟elaboració d‟una moratòria pel blat de moro 

MON 810 (creació de Monsanto) per les evidències de la seva toxicitat segons diversos 

estudis científics. 

D‟altra banda, i en desacord a aquestes polítiques anti-

transgènics que es desenvolupen a Europa, Espanya va 

en direcció contrària a la dels estats membres de la 

UE: 

Al 2004 a l‟Estat espanyol hi havia 58.000 hectàrees 

de cultius transgènics (un 7% de la producció agrícola 

total), de les quals el 13% provenia de Catalunya, 

l‟11% d‟Aragó, un 9% de Castella la Manxa, un 9% de 

la comunitat de Madrid, i finalment un 2% 

d‟Extremadura; Actualment, només de blat 

de moro transgènic ja n‟hi ha 75.000 

hectàrees.  

Per acabar de reblar els desacords, ara se sumen les desavinences entre comunitats 

autònomes: mentre que les comunitats abans esmentades cultiven transgènics a gran 

escala, Euskadi, les Canàries, Balears i aproximadament 50 municipis espanyols s‟han 

declarat lliures de transgènics tot i la política permissiva del govern central (que recolza 

el cultiu de transgènics i la convivència d‟aquests amb els tradicionals).  

Imatge 36 

Imatge 37 
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Per altra banda cal remarcar que Espanya és l‟únic 

país d‟Europa amb una producció a gran escala de 

blat de moro transgènic i híbrid principalment 

MON810 (vegeu el gràfic i la fotografia d‟un 

camp de cultiu híbrid a l‟entrada de Vic). De fet en 

períodes, Espanya ha estat pràcticament l‟únic país 

que en cultivava  a l‟UE (2000-2004). Una dada 

que, sens dubte, ens reafirma aquesta gran 

producció és que tan sols a Catalunya es 

produeixen més OMG‟s, en agricultura, que en 

els 25 països de l‟UE junts (segons una entrevista 

a Josep Pàmies, vegeu les fonts d‟informació). 

Gràfic extret de: 

www.1.bp.blogspot.com/.../s400/nbt1108-1223-

F1.gif.  

Un cas molt simbòlic és el del blat de moro amb 

la modificació anomenada Bt 176 de l‟empresa 

Monsanto. La modificació en qüestió permet al 

vegetal fabricar toxines pròpies d‟un bacteri (i 

així repel·lir els insectes). Doncs bé, a diferència 

d‟Espanya  els EUA  el van prohibir per 

evidències científiques que demostraven que: 

1. Posava en risc moltes espècies. 

2. Existència d‟una relació entre els 

humans que consumien aquests 

vegetals i la pèrdua d‟eficàcia de certs 

antibiòtics usats en medicina. 

3. Acumulació de toxines al sòl, perjudicials per a altres plantes, larves, cucs... i 

d‟altres organismes no perjudicials per a la planta transgènica.  

Cal dir que els EUA tampoc no tenen una política massa eficaç respecte al tema; la 

prova és el seu banc de llavors convencionals on ja s‟hi ha trobat casos de 

contaminacions per transgènics. I no tan sols en aquests bancs; el 50% de les llavors de 

blat de moro i el 83% de les llavors de colza que es venen com a convencionals 

contenen informació genètica pròpia dels exemplars transgènics (cas de contaminació 

genètica). Així doncs, a tot això s‟hi suma un altre problema: l‟etiquetatge. A Europa és 

obligatori indicar quins productes porten transgènics 

(si sobrepassa el 0.9%  de producte transgènic) però a 

Estats Units no; de fet un cop passades unes certes 

proves que realitza l‟empresa biotecnològica i el 

govern, es considera aquell producte un aliment 

G.R.A.S. (generally recognized as sure, és a dir 

generalment reconegut com a segur) i per tant no cal 

tractar el transgènic de forma especial (principi 

d’equivalència substancial).  

Imatge 39 

Imatge 40 

Imatge 38 
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També es fa present l‟oposició social, per part de grups 

ecologistes i fins i tot de partits polítics ; recentment 

Iniciativa per Catalunya - Els Verds (concretament Joan 

Herrera, secretari general del partit) va proposar un 

referèndum per a declarar Catalunya lliure de transgènics. La 

seva proposta va ser desestimada per la resta del Govern. 

De totes maneres les iniciatives no es van acabar aquí: el 

passat 24 de març diversos representants de Amigos de la 

tierra, Greenpeace, COAG*, CECU* i la Coordinadora 

europea vía campesina van presentar un informe dels 

impactes socioeconòmics dels transgènics a L‟Estat 

Espanyol. No cal dir que la patata Amflora que es va 

aprovar per a ser cultivada a Europa a principis de 2010 va 

generar molta polèmica i diverses manifestacions de grups 

ecologistes (pricipalment Greenpace). 

És important esmentar  que la majoria de transgènics 

aprovats són soja i blat de moro, no és d‟estranyar, car dues 

terceres parts de la nostra alimentació contenen derivats 

d‟ambdós aliments. Per altra banda, una curiositat és que el 

66% dels 6 milions de tonalades de soja, que arriben 

anualment de l‟estranger fins a Espanya, és transgènica. Per 

altra banda a dins del territori, com hem dit, també se‟n 

cultiva: al 2007 a Catalunya se‟n cultivaven 23.013 hectàrees de les quals 1.680,80 la 

nostra comarca d‟Osona.  

Vist que Espanya es desmarca de la línia poc permissiva de l‟UE, m‟agradaria molt 

exposar un cas molt curiós i antagònic al d‟Espanya:  el 15 de setembre del 2005, la 

Presidenta de la Comissió de Medi Ambient de Xipre, volgué crear una iniciativa molt 

curiosa per tal de distingir els aliments transgènics dels convencionals (arreglament de 

l‟art. 95, apartat 5, del Tractat CE); volia disposar els productes transgènics en estants 

diferents dels aliments convencionals en els supermercats. La resposta de l‟UE va ser 

contundent: en data 14 de març del 2006 va prohibir a Xipre aquesta mesura desprès 

d‟haver rebut moltes queixes de diverses comunitats de comerciants i d‟altres. Em fa 

gràcia comentar aquest cas perquè demostra com l‟UE, tot i ser 

molt restrictiva amb el tema, es queda curta comparada amb 

països (com Xipre) que encara ho pretenen ser més. 

Pel que fa a la classificació per nombre de cultius a escala 

mundial, la soja és la més cultivada amb  25,8 milions 

d‟hectàrees cultivades. Segueix el blat de moro amb 10,3 milions 

de hectàrees, el cotó amb 5,3 milions, i ja per a acabar la colza 

amb 2,8 milions d‟hectàrees de cultius. A Europa (concretament 

a Espanya,França, Alemanya i Polònia), com a tot el món, també  

ha augmentat la superfície cultivada així com el pes de les 
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SABIES QUE...? 

Les empreses 

biotecnològiques 

Espanyoles estan vivint un 

moment àlgic. Moltes de 

les quals no tenen 

pràcticament  competència 

europea, i és que amb poc 

temps Espanya ha 

esdevingut un punt de 

referència pel que fa a 

l‟investigació 

biotecnològica. Entre 

d‟altres empreses 

destaquen: CIRCAGEN, 

BIOALMA, AGRENVEC, 

ALGENICS, BIOMOL, 

IMBOSS, VIVOTECNIA, 

GENIALITY, 

BIONOSTRA, 

HISPANAGAR. 
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industries biotecnològiques, encara que no tant com en d‟altres regions (vegeu el 

gràfic). Un exemple seria l‟apogeu de les industries biotecnològiques europees (com ara 

Bayer entre d‟altres): ja al 1997 hi havia 30.000 treballadors en aquestes industries , el 

2001 n‟eren 60.000. Com a dades a remarcar:  a finals de l‟any 2001, les multinacionals 

en qüestió ingressaren 25.000 milions d‟euros (per entendre‟ns: 320,5  vegades el 

pressupost de l‟AVE previst pel 2010 fixat en 78 milions d‟euros ). Dades obtingudes a 

“La biotecnologia al desnudo” de Eric S.  Grace. 

La majoria de modificacions genètiques usades pels agricultors destaquen els OMG‟s* 

tolerants a herbicides (74%). Els segueixen els resistents a insecticides (19%). I les 

llavors que produeixen ambdós efectes arriben al 7% del total. 

En conclusió, a Espanya s‟està seguint una línia oposada a la de l‟UE (de la qual 

Espanya forma part). Així doncs, simpatitza amb la direcció presa per països com 

Brasil, Xina ( que per cert al 2004 ocupava el quart lloc mundial amb 2.1 milions 

d‟hectàrees cultivades), Uruguai o Sud-àfrica, entre altres (molt permissius amb el 

tema). Curiosament aquesta desavinença entre nacions també ha sorgit dins del territori 

espanyol: els pagesos naturistes, algunes comunitats autònomes  i grups ecologistes 

s‟enfronten al mateix govern (al PSOE, però també en l‟anterior legislatura del PP) i 

contra els pagesos d‟agricultura intensiva.   
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2. LEGISLACIÓ VIGENT, EUROPEA I ESPANYOLA.  

A continuació citaré les lleis actuals europees i també d‟Espanya que regulen els 

vegetals per a l‟alimentació transgènics (incloses algunes lleis de comunitats 

autònomes). També explico molt breument la funció que duen a terme. Tota la 

normativa següent l‟he trobada en webs governamentals, de la CE* i en el llibre 

“TRANSGENICOS Y DERECHO: la nueva regulación de los organismos  modificados 

geneticamente” descrit a la bibliografia; però principalment a la web de l‟EFSA, amb 

l‟ajuda de Jordi Serratosa i amb la col·laboració del meu pare (que en ser advocat m‟ha 

pogut ajudar a buscar i citar les lleis: per cert, una tasca molt laboriosa). Cal afegir que 

he subratllat les lleis o reglaments més importants, ja que moltes de les altres lleis i 

reglaments que cito tracten d‟altres temes i només es refereixen als transgènics de forma 

tangencial en alguns dels seus articles. 

 

LEGISLACIÓ EUROPEA (els Reglaments són directament aplicables a Espanya; les 

Directives en canvi necessiten ser transposades a l‟ordenament jurídic espanyol cosa 

que de fet ja s‟ha realitzat els Directives bàsiques): 

 Reglament (CE) nº 1829/2003 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de 

setembre de 2003, sobre aliments i pinsos modificats genèticament. 

 Reglament (CE) nº 1830/2003 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de 

setembre de 2003, relatiu a la traçabilitat i l'etiquetatge d'organismes modificats 

genèticament i a la traçabilitat dels aliments i pinsos produïts a partir 

d'organismes modificats genèticament, i per la qual es modifica la Directiva 

2001/18/CE.  

Directiva 2001/18/CE, del Parlament Europeu i del Consell, sobre l‟alliberament 

intencionat en el medi ambient de organismes modificats genèticament, i 

l‟anterior Directiva 90/219/CE del Consell, de 23 d‟Abril, d‟utilització 

confinada de microorganismes modificats genèticament. 

 Reglament (CE) nº 2309/93 del Consell pel que s‟estableixen els procediments 

comunitaris per a l‟autorització i supervisió de medicaments d‟ús humà i 

veterinari. 

 Reglament (CE) 258/97, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de Gener, 

sobre nous aliments i nous ingredients alimentaris. 

 Directiva 98/85/CE del Consell, sobre llavors.  

 Reglament (CE) nº 1831/2003 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de 

setembre de 2003, sobre els additius en l'alimentació animal. 

 Reglament (CE) nº 1832/2003 de 17 d'octubre de 2003, sobre els valors globals 

d'importació per a la determinació del preu d'entrada de determinades fruites i 

hortalisses.  

 Reglament (CE) nº 1833/2003 de 17 d'octubre de 2003 que fixa les restitucions 

per exportació de carn de porcí. 

 Reglament (CE) nº 1834/2003 de 17 d'octubre de 2003, sobre certificats 

d'importació per a les carns de boví i dels productes de boví originaris de 

Botswana, Kenya, Madagascar, Swazilàndia, Zimbabwe i Namíbia.  
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  Reglament (CE) nº 1835/2003 de 17 d'octubre de 2003 que estableix a quantes 

sol·licituds d'expedició de certificats d'exportació presentades a l'octubre de 

2003 per als productes de carn de boví que poden beneficiar-se del tractament 

especial d'importació en un tercer país pot ser acceptat.  

  Reglament (CE) nº 1836/2003 de 17 d'octubre de 2003 que fixa els preus 

mínims de venda de la mantega per a la 128 licitació individuals per licitar en la 

licitació permanent prevista en el Reglament (CE) n ° 2571/97.  

 Reglament (CE) nº 1837/2003 de 17 d'octubre de 2003 que fixa el màxim 

d'ajuda per la nata, la mantega i la mantega concentrada per a la 128 licitació 

individuals per licitar en la licitació permanent prevista en el Reglament (CE) n ° 

2571/97.   

 Reglament (CE) nº 1838/2003 de 17 d'octubre de 2003 que fixa l'ajuda màxima 

per a la mantega concentrada per a la 300 invitació especial a la licitació oberta 

en virtut de la licitació permanent prevista en el Reglament (CEE) n ° 429/90.   

 Reglament (CE) nº 1839/2003 de 17 d'octubre de 2003, sobre la invitació a 

presentar ofertes especials publicat amb la licitació permanent prevista en el 

Reglament (CE) nº 2799/1999.  

  Reglament (CE) nº 1840/2003 de 16 d'octubre de 2003 relatiu a la pesca de rap 

per part dels vaixells que enarboren pavelló d'Espanya.  

  Reglament (CE) nº 1841/2003 de 17 d'octubre de 2003 que modifica el 

 Reglament (CE) nº 1227/2000 pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del 

Reglament (CE) nº 1493/1999 sobre l'organització comuna del mercat 

vitivinícola, pel que fa al potencial de producció.   

  Reglament (CE) nº 1842/2003 de 17 d'octubre de 2003 que fixa les taxes 

d'interès que s'utilitzarà per al càlcul dels costos de finançament de les 

intervencions consistents en compres, emmagatzematge i eliminació de la Secció 

de Garantia del FEOGA per a l'exercici 2004.  

 Reglament (CE) nº 1843/2003 de 17 d'octubre de 2003 que fixa els percentatges 

de depreciació que s'han d'aplicar quan es compra de productes agrícoles en 

l'exercici 2004.   

 Reglament (CE) número 1844/2003, de 17 d'octubre de 2003 sobre l'expedició 

de certificats per a la importació d'alls per al trimestre comprès entre l'1 

desembre 2003 i el 29 febrer 2004.  

 Reglament (CE) nº 1845/2003 del 17 d‟octubre de 2003 que rectifica el 

reglament (CE) nº 1828/2003 on es fixen drets d‟importació, sector de l‟arròs. 
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LEGISLACIÓ ESPANYOLA : 

 LOMG (Ley sobre Organismos modificados genéticamente): Llei 9/2003, de 

25 d‟Abril, per la qual s‟estableix el règim jurídic de la utilització 

combinada, alliberament voluntari i comercialització d‟organismes 

modificats genèticament. Substitueix l‟anterior LOMG 94: Llei 15/1994, de 

3 de Juny, que tracta sobre l‟ utilització confinada, alliberació i 

comercialització dels transgènics per a  prevenir riscos en la salut humana i 

el medi ambient. Ambues lleis, de fet, trasposen a l‟ordenament jurídic 

espanyol les Directives europees sobre la matèria en qüestió (especialment la 

Directiva 2001/18, ja citada). 

 ROMG (Reglamento sobre Organismos modificados genéticamente): Reial 

Decret 178/2004, de 30 de Gener, pel qual s‟aprova el Reglament General 

per al desenvolupament i execució de la LOMG (i per tant això suposa la 

seva aplicació pràctica). Aquest decret substitueix l‟anterior ROMG 

951/1997, de 20 de Juny, que a la seva vegada desenvolupava l‟anterior Llei. 

 LPOV: Llei 3/2000, de 7 de gener, de règim jurídic per a la protecció dels 

vegetals transgènics obtinguts (patents). 

 ERMA: 7 d‟octubre de 2002, Avaluació dels riscos pel medi ambient (on hi 

consten els transgènics). Aquí, entre d‟altres, es descriuen tots els perills que 

els transgènics poden comportar i exposa les mesures necessàries per a la 

seva innocuïtat ambiental. 

 RPS: Reial decret 1398/1993, de 4 d‟agost, pel qual s‟aprova el Reglament 

per a l‟execució de l‟activitat sancionadora (suposa l‟aplicació pràctica de 

sancions a qui cultivi transgènics no aprovats). 

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA :  

 RAROMG: decret aragonès 142/1998 del 7 de juliol de l‟àmbit jurídic  en 

matèria d‟activitats d‟utilització confinada, alliberació d‟organismes 

transgènics o de productes que els continguin. 

 RCLOMG: Decret castellano-lleonès 42/1999, data 8 de març pel que 

s‟aprova el reglament del procediment i la potestat sancionadora en matèria 

de l‟ utilització confinada, alliberació voluntària i comercialització de 

transgènics. La finalitat és prevenir els riscos per a la salut humana i el medi 

ambient. 

 RMOMG: decret andalús 178/1999, data 7/12/1999 pel que s‟estableixen  

òrgans autonòmics competents en matèria d‟utilització confinada i 

alliberació voluntària d‟organismes transgènics. 

 RCMOMG:  decret de Castella la Manxa 1/2000 de l‟11 de gener pel que 

s‟atribueixen les competències en matèria de transgènics o de productes que 

els continguin. (es tracta d‟una llei relativament permissiva alhora de 

comercialitzar transgènics). 

 LCSA: Llei catalana de 20/2002 de la seguretat alimentària. 
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3. Explicació de la normativa. 

Havent vist la normativa actual, seria interessant poder entendre-la bé i agafar-ne els 

punts que més ens interessen pel treball pràctic. Com heu pogut veure, jo només he citat 

les lleis sense referir-me extensament al seu contingut (hauria ocupat un nombre 

exagerat de pàgines). De totes formes he hagut de llegir i entendre totes les lleis 

(publicades a la pàgina web de l‟EFSA*).  

De manera molt general, comencem dient que la legislació bàsica sobre la matèria que 

ens ocupa procedeix quasi al 100% dels òrgans comunitaris, o dit en altres paraules, que 

els estats membres de la CE han adoptat la legislació comunitària i només legislen pel 

que fa a qui i com l‟ha de fer complir dins del seu territori (i en aquest sentit, l‟estat 

central es reserva la majoria de competències). La mateixa LOMG espanyola es va 

remetent constantment a la legislació europea. Com a curiositat, podem afegir que la 

normativa actual s‟ajusta amb el que el 95% de la població espanyola demanava al 

govern (segons l‟OCU*).  

Crec que és millor fer dos resums, un de la legislació que afecta els organismes vius que 

han estat modificats genèticament, i un de la legislació sobre els aliments que contenen 

algun d‟aquests organismes o algun producte que en conté. 

 A.- LEGISLACIÓ SOBRE ELS ORGANISMES MODIFICATS 

GENÈTICAMENT.  

D‟ara en endavant, i per abreujar, parlarem d‟OMG per referir-nos als organismes vius 

modificats genèticament. 

La creació, experimentació i comercialització dels OMG està extensament regulada en 

la Legislació europea. Els fonaments bàsics són : 

-Principi general de transparència: les Administracions comunitària i estatal donaran 

informació completa sobre tot allò relacionat amb els OMG, de forma molt especial en 

les fases (que seguidament veurem) d‟alliberament voluntari i de comercialització. 

-Principi general de participació, de forma que l‟opinió pública pugui participar (un cop 

formada la seva opinió) en el procés d‟autorització de transgènics. 

-Principi general d‟avaluació del risc potencial de tot OMG sobre el medi ambient i la 

salut humana. A partir d‟aquí, i del perill que les empreses privades creadores d‟OMG 

puguin amagar informació rellevant, s‟estableix que l‟Administració pública –amb 

l‟assessorament tècnic de científics independents- és competent per regular i controlar 

totes les fases i aspectes dels transgènics.  

-L‟avaluació del risc ja citada es concreta, ja d‟entrada, en l‟establiment d‟Autorització 

Administrativa Comunitària per a cadascuna de les tres fases que segueix un OMG: la 

seva creació, el seu alliberament voluntari (és a dir, la seva producció industrial fora del 

laboratori, ja en el medi ambient), i la seva comercialització.  
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-Creació: tot OMG ha de ser creat de forma confinada, és a dir que la manipulació 

genètica i restants operacions científiques o industrials han de realitzar-se en un ambient 

(laboratori, etc.) hermètic, que no permeti la contaminació a d‟altres organismes 

similars però no modificats. Per començar a crear-lo es necessita la comunicació del 

projecte a l‟Administració, i la seva Autorització prèvia.  

-Alliberament voluntari: tot OMG només podrà ser alliberat en el medi ambient de 

forma experimental i controlada, seguint una sèrie de fases controlades per 

l‟Administració, fins obtenir la corresponent Autorització. 

-Comercialització: per posar el producte al mercat (ja sigui directament, ja incorporat a 

un altre producte), és necessària la tercera –i darrera- Autorització comunitària. 

-Finalment, les Administracions públiques exerciran les activitats d‟inspecció i control 

dels OMG ja autoritzats mentre estiguin al mercat, i en el seu cas (noves dades, 

situacions de dubte o d‟emergència) podran imposar noves condicions o bé suspendre‟n 

la seva utilització. 

 B.- LEGISLACIÓ SOBRE ELS PRODUCTES ALIMENTARIS 

TRANSGÈNICS O QUE CONTENEN ORGANISMES MODIFICATS 

GENÈTICAMENT. 

Diguem per començar que la legislació europea (i per tant també l‟espanyola) sobre el 

tema és aplicable no només a tots els aliments transgènics o d‟origen transgènic, sinó 

també –amb algunes diferències- als pinsos o aliments per a animals de la mateixa 

procedència i que posteriorment són consumits pels humans. 

- Per a la seva comercialització, s‟exigeix en tot cas una Autorització administrativa 

comunitària força complexa en la seva tramitació, i que es basa fonamentalment (també 

aquí) en una avaluació rigorosa dels riscos que pugui comportant per a la salut i el medi 

ambient. Se sobreentén que el component (o components) modificat que contingui 

l‟aliment en qüestió ja ha d‟haver estat autoritzat per l‟Administració segons hem vist 

en l‟apartat “A”. En tot cas, s‟avalua que els productes en qüestió no puguin induir a 

error en el consumidor sobre el seu origen i les seves qualitats nutricionals. 

- La sol·licitud d‟autorització l‟ha de presentar el fabricant o productor davant l‟autoritat 

competent de cada estat membre de la CE, aportant una gran quantitat d‟informació (ja 

establerta) conforme s‟acompleixen els requisits apuntats en l‟anterior apartat. De tota 

manera, qui tramita l‟autorització és l‟Agència comunitària AESA, que un cop ha rebut 

de l‟estat membre la sol·licitud, procedeix a (1) informar tots els estats membres i a la 

Comissió Europea, (2) elabora en el termini de 6 mesos un Dictamen avaluant 

científicament els possibles riscos i en el seu cas proposant les condicions, requisits, 

modificacions, etc. que siguin convenients, i (3) l‟envia a la Comissió Europea, a tots 

els estats membres i al sol·licitant, sotmetent-lo a més a informació pública per 10 dies. 

- Rebut el Dictamen, la Comissió fa una proposta de Resolució a l‟anomenat “Comitè 

Permanent de la Cadena Alimentària i de Sanitat Animal” (creat el 2.002).  
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-Finalment, és el Consell de la Unió Europea qui acaba donant o no l‟Autorització. 

Aquesta és sempre temporal, per 10 anys, al final dels quals s‟haurà de renovar 

mitjançant un procediment simplificat. De tota manera, el titular de l‟Autorització serà 

objecte de seguiment en la gestió i/o comercialització del producte.  

-Si la Comissió, qualsevol estat membre o l‟AESA obtenen posteriorment noves dades 

que facin dubtar sobre la seguretat del producte en qüestió, es revisarà l‟Autorització. 

Igualment, en cas d‟emergència, la Comissió (o qualsevol estat membre dins del seu 

territori) pot suspendre-la provisionalment a fi de prevenir danys majors. 

- Com que tot aquest procediment és molt complicat i és inevitable que hi hagi casos de 

contaminació en els processos productius alimentaris, la Legislació europea exonera de 

l‟Autorització a aquells aliments amb una producció de material transgènic igual o 

inferior al 0,5%, sempre que sigui inevitable i el producte transgènic incorporat 

involuntàriament ja hagi estat autoritzat per si mateix. 

- Etiquetatge: és un punt molt important. Tots els productes transgènics (alimentaris o 

no) han d‟indicar el seu origen transgènic en la seva etiqueta, i això en totes les seves 

fases de comercialització. Si l‟aliment no és preenvasat sinó subministrat a dojo o 

granel, l‟avís constarà en el seu contenidor o expositor. Per tant, la llei actual europea, i 

és clar l‟espanyola, obliga tots els productors i elaboradors d‟aliments transgènics a 

transferir la informació en cada transacció o entrega del producte. D‟aquesta forma, des 

del producte bàsic (ex: farina) fins a els productes elaborats (ex: pa) s‟ha de veure la 

indicació conforme conté o no transgènics. D‟aquesta forma doncs, tothom pot veure si 

un aliment conté transgènics i es crea un seguiment del transgènic al llarg de tota la 

cadena alimentària. També s‟han d‟etiquetar tots aquells productes que continguin 

ingredients transgènics, encara que no continguin ni el transgen ni la proteïna 

sintetitzada per aquest ADN (és el cas dels aliments molt refinats). De la mateixa forma, 

tots els additius, excipients... d‟origen transgènic o obtinguts a partir d‟algun transgènic 

(per molt mínima que sigui la seva presència en el producte ) han d‟indicar la seva 

naturalesa transgènica en l‟envàs del producte o facilitar-ne la informació al client. Un 

exemple d‟aquesta norma és el cas del glutamat monosòdic, un potenciador de gust 

obtingut del blat de moro. Doncs bé, en el cas que el blat de moro base sigui transgènic, 

així s‟haurà d‟indicar al lot del producte o bé mitjançant el telèfon d‟informació al 

consumidor. 

-Traçabilitat: molt important també, i ja es dedueix del que hem dit en l‟anterior apartat. 

Mitjançant l‟assignació a cada organisme modificat genèticament d‟un codi anomenat 

“Identificador Únic”, creat a tal efecte, es pot seguir la traçabilitat (és a dir, per totes les 

mans per on ha passat) de qualsevol producte transgènic en totes les seves fases de 

producció i comercialització durant un període mínim de cinc anys.  

- De tota manera, no són necessaris ni l‟etiquetatge ni la traçabilitat en productes que 

continguin menys d‟un 0,9% de material modificat. Ni tampoc es necessita indicar com 

a transgènic cap producte (p.e., ous, llet o carn) provinent d‟animals que a la seva 

vegada van ser alimentats (directa o indirectament) amb transgènics, ja que es considera 

que és molt difícil (per no dir impossible) absorbir, superant la barrera de l‟aparell 

digestiu, el transgen o la proteïna que aquest sintetitza. Recordem que tots els nucleòtids 
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resulten degradats durant la digestió (almenys dels animals omnívors o carnívors) per 

les nucleases*. 

-Sancions: es deixa a cada estat membre la tipificació i aplicació de sancions a qui 

incompleixi la normativa comunitària, sempre que les sancions siguin efectives, 

proporcionades i dissuasòries. Un punt fluix però és el de la responsabilitat civil que es 

pugui derivar dels perjudicis que causi un producte modificat: ni la legislació europea ni 

la dels estats membres no en parlen (per ara almenys), i per tant s‟hauria en el seu cas de 

recórrer a la normativa general sobre responsabilitat civil de cada estat. 

Ja per acabar, és molt important citar els tres únics vegetals transgènics de consum 

autoritzats per a ser  cultivats i comercialitzats a l‟Estat espanyol (i a la UE en general), 

i que són : 

- El blat de moro MON 810 amb la toxina BT (amb 55.000 hectàrees 

cultivades). 

- La Soja A2704-12. 

- I recentment aprovada, la patata transgènica amflora.  

Ara bé, els vegetals transgènics que no estan autoritzats a ser cultivats a Europa, però 

que sí que poden ser-hi comercialitzables (mitjançant importació des de fora de l‟UE), 

són molts. A continuació exposo, en forma de taula, tots els transgènics que podem 

trobar a Europa (conreables o no) i a més també informo del nom de l‟empresa/es 

creadora (algunes han treballat conjuntament), la qualitat adquirida amb el nou transgen 

i l‟any d‟aprovació per la CE (tot per l‟ordre descrit, també n‟hi ha que no són propis de 

l‟alimentació). Ja veureu que no hi ha diferències apreciables a ull nu entre un vegetal 

transgènic i la seva variant convencional (fotografies extretes d‟Internet mitjançant el 

cercador d‟imatges Google, per raons de maquetatge no consten a l‟índex fotogràfic )...  
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PLANTA FOTOGRAFIA EMPRESA 

CREADORA 

 

PROPIETAT 

ADQUIRIDA 

ANY 

D’APRO-

VACIÓ 

Soja A 5403  

 

Monsanto 

 

tolerància al glifosat 1996 

Xicoira* 

 

Bejo Zaden 

 

androesterilitat i 

tolerància glufosinat 

1996. 

Colza 

MS1xRF1 

 

Plant Genetic tolerància al glufosinat 1997 

Blat de moro 

CG-176 

 

Ciba-Geigy  

 

resistència al barrinador 1997 

Colzas 

MS1xRF2 

 

Plant Genetic tolerància al glufosinat 1997 

Clavells  

 

Florigene 

 

canvi de color 1998 

Colzas TOPAS 

19/2 

 

AgrEvo 

 

tolerància al glufosinat 1998 

Blat de moro 

T-25 

 

AgrEvo 

 

tolerància al glufosinat 1998 
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Blat de moro 

MON810* 

 

Monsanto

 

resistent als insectes 

paràsits i al glifosat 

(comercialitzat 

bàsicament per 

Monsanto amb el nom 

“Roundup”) 

1998 

Blat de moro 

Bt-11 

 

Northrup 

King 

 

resistència al barrinador 

intolerant al glufosinat 

1998 

Clavells 

 

Florigene

 

Longevitat 1998 

Clavells 

 

Florigene

 

Canvi de color 1998 

Blat de moro 

NK603 

 

Monsanto

 

tolerància al glifosat 2004 

Blat de moro 

MON863 

 

Monsanto

 

resistència als 

coleòpters 

2005 

Colza GT73 

 

Monsanto

 

tolerància al glifosat 2005 
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Blat de moro 

1507 

 

Pioneer/Myc

ogen 

 

 

resistència als 

lepidòpters i tolerant al 

glufosinat 

2005 

Blat de moro 

MON863xMON810 

 

Monsanto

 

resistència als coleòpters 2006 

Soja A2704-12* 

 

Bayer 

 

resistent als insectes 2008 

Patata amflora* 

 

BASF 

 

conté amilopectina pura 
a diferència de les 
patates convencionals 
que sintetitzen una 
barreja de midó format 
per una mescla 
d’amilopectina i amilosa, 
útil per a  l’ús industrial 
(no com a comestible) 

2010 

 

*Vegetals transgènics cultivables a l’UE (amb excepcions com ara Polònia).  
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4.El segellatge: 

Apart de l‟etiquetatge obligat pels productes amb més del 

0.9% del producte transgènic, hi ha d‟altres segells que 

garanteixen l‟absència de transgènics en aquell producte.  

Una de les iniciatives més emblemàtiques que s‟han dut a 

terme per tal de distingir els productes artesanals dels que no 

ho són (que, entre altres factors, incorporen ingredients 

transgènics o additius no comuns en la producció alimentària 

tradicional) és el segellat impulsat pel govern central i 

reconegut per l‟UE (són productes protegits pel govern amb suport i subvencions): 

Encara que n‟existeixen molts, els més representatius i extensos són els que a 

continuació seguiran. Cal dir que n‟hi ha molts d‟autonòmics que no són res més que 

una derivació regional dels proposats pel Govern central, com ara el segell de qualitat 

certificada d‟Andalusia, aquí representat. I per altra banda, havent vist que hi ha força 

controvèrsia amb els controls de l‟UE, aquestes suggereixen més confiança. 

Denominacions d’Origen Protegides (DOP):  Garanteixen que totes les etapes de la 

seva elaboració es realitzen a la mateixa zona o localitat. 

Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP): A més de verificar la seva procedència 

d‟una sola regió i localitat, també dóna garantia que almenys una de les seves etapes 

d‟elaboració ha estat en un lloc concret associat a aquell producte (com ara la 

llonganissa de Vic).  

Especialitats Tradicionals Garantides (ETG): no fan referència a l‟origen geogràfic, 

sinó a la composició del producte (100% ecològica) i/o a la seva forma d‟elaboració 

totalment artesanal i tal com s‟ha fet sempre (sense processos industrials). En la seva 

elaboració només es permeten alguns additius i en quantitats molt reduïdes.  

Per tal de regular i verificar que els productes compleixen els requisits mercats per a la 

denominació, existeixen consells reguladors que fan una sèrie de controls i anàlisis molt 

exhaustius als productes en qüestió. 

Un fet importantíssim de ressaltar és que tan sols el segell  ETG (Especialitats 

Tradicionals Garantides) garanteixen l‟absència de productes transgènics o d‟obtenció 

transgènica en cap fase de l‟elaboració del producte. Així doncs, i per posar un exemple, 

la llonganissa de Vic (amb el segell IGP ), tot i que hi ha algunes excepcions (com la 

llonganissa Sendra, que s‟autoexigeix més garanties que la pròpia denominació 

d‟orígen) no té cap garantia de que cap producte transgènic ha entrat en el seu procés 

d‟elaboració. De fet els porcs emprats per  elaborar-la consumeixen transgènics, segons 

un reportatge de la cadena de televisió CUATRO gravat, en bona part, a Osona: 

¿Sabemos lo que comemos?   

Imatge 42 
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5.ÒRGANS ESTATALS  CONTROLADORS DELS OMG’S 

 Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició [Llei 11/2001] :  

Agència que té l‟objectiu de promoure la seguretat alimentària com a aspecte 

fonamental de la salut pública i oferir garanties i informació als  

consumidors i agents econòmics del sector agroalimentari  

espanyol.  

 

 Comissió Nacional de Biovigilància [Reial Decret 1697/2003] : 

Estudia, avalua els transgènics (realitzant estudis), intercanvia informació amb 

d‟altres òrgans, proposa i assessora al ministeri.  

 

 Comissió Nacional de Bioseguretat [Reial Decret 178/2004] :  

Òrgan col·legiat usat perquè l‟administració general de l‟estat  i les comunitats 

autònomes puguin consultar-lo. La seva funció principal és la d‟avaluar les 

sol·licituds d‟empreses que volen treure un producte al mercat.  

 

 

 

 

Imatge 43 



Treball de recerca Els 
transgènics  

 

 58 

 

 

6.VISITA A UN CENTRE D’INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA. 

La visita que vaig realitzar, a mitjans de juny, fou al CID 

(Centre d’Investigacions Superiors), una institució que forma 

part d‟una altra de més gran, el CSIC (Consell Superior 

d’Investigacions Científiques). Us faré una breu explicació de 

les funcions, investigacions  i objectius d‟aquestes institucions. 

Cal dir que aquesta visita m‟haurà servit per complementar la 

part teòrica (la detecció de transgènics) i per entrevistar a 

Teresa Esteve (científica del CID), però també per orientar tot 

el treball en general (gràcies a les aportacions de Teresa: dels 

professionals que m‟han ajudat a realitzar el treball, Esteve va 

ser la primera amb qui vaig contactar). De totes formes, fent un 

treball de recerca dels transgènics, especialment centrat en 

Espanya, és imprescindible citar els centres de referència 

estatals en aquest àmbit. 

EL CSIC 

CSIC són les sigles que es refereixen al Consell Superior d’Investigacions Científiques. 

Es tracta de la institució pública més gran d‟Espanya -i la tercera més gran d‟Europa- 

dedicada a la investigació científica i innovació.  El seu objectiu principal és fomentar el 

desenvolupament científic en benefici de l‟avenç cientifico-tecnològic.  Per altra banda, 

el CSIC du a terme dues tasques fonamentals: la difusió de la cultura científica i la 

representació d‟Espanya a la comunitat científica internacional.  Una de les 

característiques més interessants del CSIC és que tot i ser una institució pública, també 

assessora al sector industrial privat, transfereix resultats al mateix sector privat, 

contribueix a la creació de noves empreses tecnològiques i -ja per acabar- forma 

personal especialitzat en diverses matèries . 

La institució consta de multitud de centres repartits per tot el territori espanyol (unitats 

mixtes d‟investigació, biblioteques especialitzades en diverses branques...) amb més de 

12.000 treballadors (3.000 investigadors i doctors). La seva contribució a la ciència és 

enorme i es calcula que d‟allí surt el 20% de tota la producció científica estatal gràcies 

al treball del 6% de la totalitat de científics espanyols (sense comptar la col·laboració de 

científics de l‟estranger). 

Cal destacar la seva personalitat multidisciplinària, ja que engloba fins a 8 camps en els 

seus estudis:  humanitats i ciències socials, biologia i medicina, recursos naturals, 

ciències agràries, ciències físiques així com les ciències químiques i d‟aliments. 

 

SABIES QUE...? 

El CSIC és una fundació 

àmpliament coneguda per 

les seves investigacions... 

Unes de les seves últimes 

troballes són: un microxip 

que extreu cèl·lules 

malignes de la sang, 

mecanismes de 

comunicació entre 

proteïnes,  ecos de llum en 

estrelles joves, el rellotge 

biològic de les plantes... i, 

un llarg etcètera. 
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El CID. 

La història del CID començà amb l‟aportació de Josep Pascual Vila (1895-1979): Josep 

Pascual Vila va treballar molt a fons en diversos estudis del Consell Superior 

d‟Investigacions Científiques (CSIC); això li permeté crear l‟any 1940, la Càtedra de 

Química Orgànica de la Universitat de Barcelona i la Secció de Química Orgànica del 

Instituto Alonso Barba del Patronato Alfonso el Sabio (CSIC) que posteriorment 

esdevindria (l‟any 1952), el “Departamento de Química Orgánica”. Paral·lelament, el 

1944 s‟inicià, amb ell mateix de director, l‟Institut d‟Investigació Tecnològica de 

Barcelona amb el suport del CSIC i la Diputació de Barcelona. Finalment, el 1955, es 

crea a Barcelona una delegació del “Patronato Juan de la Cierva” de la qual Josep 

esdevingué el president.  L‟any 1967, el  Departament de Química Orgànica del CSIC 

es trasllada al Centre d‟Investigació i Desenvolupament, d‟aquí sorgí l‟ Institut de 

Química Orgànica de Barcelona. 

 

En aquella època el CID disposava, doncs, de l‟Institut de Química Orgànica, l‟Institut 

d‟Investigació Tèxtil i Tecnologia del Cuir, i ja per acabar, el Departament de 

Farmacologia. 

 

Al 1996, aquestes entitats es transformaren en Instituts, i d‟aquí nasqueren: l‟ Institut de 

Biologia Molecular de Barcelona (IBMB) 

 i l‟ Institut d‟Investigacions Químiques i Ambientals justament anomenat “Josep 

Pascual Vila” (IIQAB). 

 

L‟ any 2007, el CSIC aprovà la divisió de l‟IIQAB en dos nous Instituts: l‟ Institut de 

Diagnosi Ambiental i Estudis de l‟Aigua (IDÆA) i l‟ Institut de Química Avançada de 

Catalunya (IQAC). Lògicament molts dels estudis que en el passat s‟hi realitzaven han 

desaparegut ,fixant-se avui en dia en altres camps com ara els transgènics, les ciències 

de la terra... 

A més cal tenir en compte que el CID, 

encara que inicialment es compongués 

de diverses institucions independents, 

actualment forma part del CSIC i 

conseqüentment respon als mateixos 

interessos d‟aquest (ja explicats 

anteriorment). La secció que jo visitaré 

és de detecció de transgènics (part que 

té molt a veure amb l‟àmbit social dels 

transgènics). Cal dir que aquest centre 

de detecció, és literalment de referència 

a nivell estatal. 
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PART PRÀCTICA 1 

(TRANSGÈNICS I SOCIETAT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coneixença i compra de transgènics a Cantonigròs  
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1. CONEIXENÇA I COMPRA DE TRANSGÈNICS A CANTONIGRÒS 

1.1 CANTONIGRÒS (camp d’estudi)*  

Cantonigròs és una població del 

Cabrerès o Collsacabra, una 

subcomarca diferenciada per fets 

paisatgístics i naturals de la 

Catalunya interior. Aquest terreny  

de 142 km
2
 d‟extensió, se situa 

entre la Garrotxa, la Selva i Osona 

(comarca de la qual majoritàriament 

forma part). Llinda per l‟est amb la 

Selva, a l‟oest amb la plana de Vic i 

al nord amb la Garrotxa. Encara que 

políticament pertany a la comarca 

d‟Osona, però geogràficament i 

paisatgísticament comparteix 

aspectes amb la Garrotxa i 

també amb la Selva. Havent 

vist la situació geogràfica de Cantoni, ara caldrà veure una mica la seva demografia: 

Segons el seu padró, Cantoni té 316 habitants (cens 2009) però en ser un poble 

d‟estiueig la seva població es dispara (més que triplica) en èpoques de vacances i caps 

de setmana. Cantonigròs no és un municipi independent, sinó que pertany a un agregat 

de nuclis urbans (Sant Martí Sescorts, Cantonigròs, l‟Esquirol i Sant Julià de Cabrera) 

amb l‟ajuntament a l‟Esquirol i sota el nom oficial de Santa Maria de Corcó. En total 

aquest municipi consta de 2.776 habitants (segons el cens del 2009). 

* També hi ha força cases de pagès aïllades del nucli urbà. De totes formes, encara que 

el Cabrerès sigui un territori rural la població es concentra majoritàriament als nuclis 

urbans, així doncs la mostra a analitzar serà tan sols del poble de Cantoni.   

1.2 OBJECTIU:   

Una vegada vista tota la legislació al respecte dels transgènics (a la part teòrica), 

procediré a l‟estudi del grau de coneixement social, del consum de transgènics i de la 

confiança en les organitzacions que intervenen en aquest tema. 

El motiu pel qual faré l‟enquesta a Cantonigròs (el poble on visc) és –evidentment- la 

facilitat que em suposa fer-ho prop de casa (Osona o el Cabrerès són espais massa grans 

i entrevistaria un percentatge minúscul de la població que no arribaria a ser 

representatiu). 
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Imatge 48 

Cal dir que encara que Cantoni és 

només un petit punt del mapa, si 

l‟estudi el realitzo bé, es podrà dir que 

sens dubte tindrà validesa i  serà 

representatiu no només de nivell del 

municipi en qüestió sinó també a nivell 

de la comarca d‟Osona i fins i tot més 

enllà. En aquest sentit, cal recordar que 

els caps de setmana Cantoni hi viuen 

molts habitants de l‟àrea metropolitana. 

I que el poble en qüestió, a nivell 

d‟hàbits, costums alimentaris i 

comerços (amb els seus respectius 

productes), no es diferencia gaire (per 

no dir gens) de la resta del territori, 

almenys català i osonenc (l‟efecte de la 

famosa globalització per la qual trobem 

els mateixos supermercats arreu). I en 

fi, afegim-hi que la majoria de la gent 

empadronada al poble treballa i fa la 

seva compra fora del municipi, un altre 

fet que demostra que aquest estudi 

podrà ser representatiu.  

1.3 PROCEDIMENT:  

Elaborar i difondre durant el mes de Juliol 2010 una enquesta per 

determinar el grau de coneixement dels transgènics a la zona per 

tal de determinar quins productes transgènics (o que ho podrien 

ser) s‟adquireixen amb més freqüència. La “Guia roja y verde” 

elaborada per Greenpeace data 2010, serà el meu suport pel 

que fa a la identificació dels transgènics. Repartiré 150 enquestes 

indiferentment del tipus de família, casa o bloc de pisos, situació 

econòmica.... per tal d‟obtenir uns resultats representatius per a la 

societat del poble en general. Per altra banda, l‟enquesta també 

serà repartida a tots els bars, supermercats i restaurants 

(concretament: Ca la Palmira, Supermercat  Pròxim, rest. Cal 

Carreter, rest. Cal Puntí, bar Ca la Susi). I ja per acabar oferiré a 

la gent tres opcions per tal de fer-me arribar l‟enquesta ja 

resposta: 

Imatge 47 
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 Posar-la a la bústia de casa (per si passen pel davant) 

 Deixar-la a una bústia que deixaré al supermercat (un lloc de 

confluència). 

 Deixar-les al parterre, sobre la seva bústia o la balla de la seva pròpia 

casa. Jo les recolliré dos dies després del seu lliurament. 

Pel que fa a les enquestes repartides en establiments de 

trobada social (bars restaurants...), les vaig passar a 

recollir dues setmanes després d‟haver-les repartit.   

Destaquem que l‟enquesta serà lliurada coincidint amb el 

28è Festival Internacional de Cantonigròs 2010 (del 15 

al 28 de juliol), una època de l‟any on hi acudeix molta 

gent procedent de l‟àrea metropolitana de  Barcelona (per 

cert, un gran percentatge d‟ells està empadronat al poble, 

segons fonts de l‟Ajuntament).   

Ja veieu, que el període en el qual es realitzarà l‟enquesta no ha estat elegit a l‟atzar, 

sinó que ha estat planificat amb el propòsit d‟obtenir el màxim de participació possible i 

de varietat dels enquestats. (aprofitant l‟alta ocupació de les cases de Cantonigròs propi 

d‟aquest període de l‟any) 

Ja per acabar, en disposar de les enquestes realitzades, aquestes les llistaré mitjançant 

Microsoft Access (repeteixo, vegeu la taula de l‟annex abans esmentada). 

1.4 HIPÒTESI. 

Un percentatge força alt  de la població no sap què son els transgènics, i del percentatge 

que ho sap, no crec que massa gent conegui el tema amb detall. Per altra banda tampoc 

no  en compren  gaires, principalment perquè tampoc n‟hi ha massa al mercat (ja ho 

comprovarem en la següent experiència) i perquè per cada producte amb transgènics 

que hi ha al mercat, n‟hi ha moltes variants semblants sense transgènics. 

1.5 L’EXPERIÈNCIA (o l’experiment). 

Seguidament incloc el qüestionari repartit pel poble però abans us en faig una breu 

explicació: 

 Segons com l‟he repartit (casa per casa, o a la bústia) o el  lloc on l‟he deixat 

(restaurants, bars) el primer paràgraf de l‟enquesta canvia una mica (les preguntes no). 

L‟exemplar a continuació és dels que vaig repartir per les cases particulars de 

Cantonigròs. Aquest questionàri està disenyat per a saber el grau de coneixement però 

SABIES QUE...? 

Durant el mes de setembre de 

2010 hom podia observar 

fins a 7 cartells d‟empreses 

biotecnològiques (entre 

d‟elles la ja mundialment 

famosa Pioneer) en els 

camps de panís paral·lels al 

recorregut Vic - Cantonigròs. 
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també per saber amb quina freqüència es compren més els productes més comuns de les 

nostres contrades que apareixen a la llista vermella de “la guia roja y verde” (vegeu 

l‟ultima pregunta).  S‟ha de tenir present que aquest estudi està basat en “la guia roja y 

verde” de Greenpeace i que  a conseqüència qualsevol frau o error de la mateixa es 

reflectiria en els resultats de  l‟enquesta.  

Cal esmentar que els productes que porten transgènics (oli RACSA, Dacil, Tacén, 

Conde y Medina) i els que en podrien portar no estan diferenciats de tal forma que 

l‟enquestat no sap quins incorporen transgènics o quins en podrien portar. 

 Ja per acabar, dir que veient que els principals productes que incorporen i/o en podrien 

incorporar de transgènics de les nostres contrades són maoneses i derivats de la soja 

(llets i lectines de soja), he posat èmfasi en aquests productes .  

Benvolguts/des senyors/es, Em dic Ignasi Bofill i Verdaguer, sóc estudiant de 

batxillerat i faig un estudi sobre alimentació humana com a Treball de Recerca pel 

pròxim curs. Per la qual cosa us passo aquesta enquesta (molt curta de fer) amb la 

finalitat de recollir dades sobre el grau de coneixement i d‟hàbits alimentaris al 

Cabrerès. Si alguna pregunta no la saps, no cal que la responguis. Vaig pensar que 

repartint les enquestes la gent se sentiria més còmode i ho podria fer quan li anés millor. 

L‟enquesta és anònima  i –no cal dir-ho- voluntària.  

La podeu deixar al “Super” de Cantoni, a  la bústia de Can Bofill (C/Major número 52), 

o al parterre, sobre la bústia o entrada de casa vostra (jo les recolliré a la tarda-vespre 

del diumenge 11 de juliol). 

GRÀCIES PER  LA COL·LABORACIÓ! 

Ets home o dona?    ...................  

Quina edat tens?     ................... 

Si compres maonesa ja feta industrial, quina marca compres?.................... 

Compres lectines o llets de soja, quina marca?.............................................. 

 SÍ NO 

Has sentit a parlar mai dels transgènics?   

Saps què són?   

Qualificaries els transgènics com a un bé (els avantatges guanyen als 

desavantatges)? 

  

Et preocupa el que menges?   

Et fixes durant la compra si el que compres porta o no transgènics?   
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Subratlla els productes o marques que consumeixis amb freqüència (una o més porcions per 

setmana). Si no els coneixes, no els marquis (alguns són poc comuns). 

Carbonell (oli de llavors) / Koipesol / Koipe /Flora / Ligeresa / Tulipán / nesquik / nescafé / 

bonka / eko / Maggi /  buitoni / Litoral/ Solis/ La cocinera / chocapic / golden grahams / 

estrellitas (cereals) / crunch / cheerios / la lechera / maxibon / cacaolat / orxata la 

levantina (marca-ho si a l’estiu en prens algun bas d’ entant en tant) / fruco / kellog’s / 

valor / lacasitos / conguitos / solano / frigo (marca-ho si a l’estiu en prens algun gelat 

dentant en tant)/ salses ligeresa / calvé / salses knor / oli tindana/ oli dacil/ oli RACSA/ 

aceites Albert/ aceites Carrión/ fripan/ pasteleria conde y mendina/ Celigüeta/ Végé/ 

fuentesol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creus que aquest tema és important a l’actualitat?   

Creus que hi ha molts transgènics circulant pel mercat?   

Creus que Europa (i Espanya) són permissius amb el tema?   

Et refies de la seguretat dels aliments d’origen industrial?   

Et creus el que diuen les organitzacions ecologistes com Greenpeace (en 

altres paraules: si els hi tens confiança)? 

  

Tens confiança en les organitzacions governamentals que regulen els 

productes alimentaris, i entre ells els transgènics? 
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1.6 RESULTATS:  

Sapigueu que us exposo els resultats de dues formes: amb gràfics realitzats amb 

Microsoft Access i de forma numèrica (ja que els gràfics poden no arribar a expressar 

els percentatges amb claredat). A l‟annex hi ha una taula amb les respostes de tots i cada 

un dels enquestats (us recomano molt que la vegeu): 

Resultats en forma gràfica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 50 

Imatge 51 

Imatge 52 
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Imatge 54 

Imatge 55 
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Imatge 57 

Imatge 58 
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Imatge 60 
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ALTRES DADES 

NÚMERO D‟ ENQUESTATS: 78 PERSONES 

PARTICIPACIÓ: 52% 

PERCENTATGE DEL CENS DE CANTONIGRÒS ENQUESTAT: 24,7% segons el 

cens del 2009. 

 

 

 

Imatge 68 

Imatge 69 
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Resultats en forma numèrica:  

 

Enquestats: 78 

Participació: 52% 

Percentatge del cens de Cantonigròs entrevistat:  24,7 segons el cens del 2009. 

Ets home o dona?    Homes: 25 (32%) / dones: 52 (63%) / no contesta: 1 (5%) 

Quina edat tens?    

 0-10 anys 11-20 

anys 

21-30 

anys 

31-40 

anys 

41-50 

anys 

51-60 

anys 

61-70 

anys 

71-80 

anys 

81-90 

anys 

91-100 

anys 

NO 

CONTESTA 

Nº 

PERSONES 

0 8 12 14 15 12 11 4 1 0 1 

 

Si compres maonesa ja feta industrial, quina marca compres? 

 calvé gourmet hellman’s knor kraft ligeresa Marca 

blanca 

Milla’s No en 

compra 

Nº 

PERSONES 

5 1 7 1 8 3 4 3 45 

 

* CONTÉ TRANSGÈNICS SEGONS GREENPEACE. 

* PODRIA CONTENIR TRANSGÈNICS SEGONS GREENPEACE. 

 

Compres lectines o llets de soja, quina marca? 

 m. 

blanca 

flora vivesoy pascual gerblé Lectines 

llet 

nostra 

monsoy yosoy No en 

compra 

NS/NC 

Nº 

PERSONES 

3 3 1 1 3 1 3 3 59 1 

 

* CONTÉ TRANSGÈNICS SEGONS GREENPEACE. 

* PODRIA CONTENIR TRANSGÈNICS SEGONS GREENPEACE. 
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  Nombre de 

persones que 

responen “SÍ” 

Nombre de 

persones 

que 

responen 

“NO” 

Nombre de 

persones 

que 

responen 

“NO HO SÉ” 

PREGUNTA 1: Has sentit a parlar mai dels 

transgènics? 

67 5 6 

PREGUNTA 2: Saps què són? 50 7 10 

PREGUNTA 3: Qualificaries els transgènics 

com a un bé (els avantatges guanyen als 

desavantatges)? 

14 40 24 

PREGUNTA 4: Et preocupa el que menges? 65 5 8 

PREGUNTA 5: Et fixes durant la compra si el 

que compres porta o no transgènics? 

19 57 8 

PREGUNTA 6: Creus que aquest tema és 

important a l’actualitat? 

59 11 8 

PREGUNTA 7: Creus que hi ha molts 

transgènics circulant pel mercat? 

47 11 20 

PREGUNTA 8: PREGUNTA 1: Creus que 

Europa (i Espanya) són permissius amb el 

tema? 

52 12 14 

PREGUNTA 9: Et refies de la seguretat dels 

aliments d’origen industrial? 

21 45 12 

PREGUNTA 10: Et creus el que diuen les 

organitzacions ecologistes com Greenpeace 

(en altres paraules: si els hi tens confiança)? 

36 24 18 

PREGUNTA 11: Tens confiança en les 

organitzacions governamentals que regulen 

els productes alimentaris, i entre ells els 

transgènics? 

23 47 8 
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D’ALTRES  DADES OBTINGUDES. 

 Total de productes de la llista vermella de “la guia roja y verde” que el grup 

entrevistat compra: 365. 

 Dels quals contenen transgènics: 7 (2%). 

 Dels quals en podrien contenir: 361 (98%). 

 Mitjana de productes per persona que contenen transgènics que els enquestats 

consumeixen habitualment:  0,1 productes / persona. 

 Mitjana de productes que podrien contenir transgènics que els enquestats 

consumeixen habitualment: 4.63 productes / persona. 
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Nº productes de “la guia 

roja y verde” 

Nº persones que els 

compra habitualment 

amb aquesta 

freqüència 

0 8 

1 5 

2 4 

3 11 

4 13 

5 6 

6 9 

7 6 

8 4 

9 3 

10 1 

11 5 

12 0 

13 0 

14 0 

15 2 

16 0 

17 0 

18 0 

19 0 

20 1 
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1.7 ENQUESTES ON-LINE 

Les  enquestes següents han estat realitzades –en llengua castellana, a fi d’eixamplar el 

camp via on-line gràcies a una pàgina web anomenada “Surveypirate” que permet fer 

enquestes. Gràcies a un programa de la pròpia web, es poden creuar preguntes (tot i 

que no he usat aquesta aplicació) i llistar les enquestes obtenint uns informes de 

qualitat i d’un disseny força espectacular.  

La idea de realitzar aquest tipus d’enquestes em va sorgir fa temps, a la Setmana Santa 

de 2010, raó per la qual ara, coneixent millor el tema, hauria inclòs altres preguntes. 

Com podeu veure és una enquesta realitzada a 120 persones (als  3 mesos de publicar-

se) que poden ser de tot arreu del món però que principalment, crec, són de l’Estat i 

de l’Amèrica llatina.  Es pot accedir a l’enquestes al link: 

http://www.surveypirate.com/Survey.aspx?surveyid=11074&sp.mac=7gmr0ABBFVtlOC

XPl1VPtQ%3d%3d (Aprofito per donar les gràcies als responsables d’ aquesta web, a 

tothom que ha realitzat l’enquesta i a la meva cosina Helena, que em va ajudar molt a 

difondre-les). 

Per tal que les persones que realitzessin l’enquesta fossin de confiança tan sols vaig 

penjar l’enquesta en blogs seriosos com ara Pàmies hortícoles, el blog del diari “La 

Vanguardia”) en d’altres webs de diaris;  també vaig penjar el link al Facebook i el vaig 

deixar veure a persones de confiança i segons l’edat (un intent per poder igualar una 

mica el nombre de persones segons l’edat...). M’agradaria dir que en comparació amb 

l’ enquesta realitzada a Cantonigròs, la feta on line només aprofundeix en l’opinió i 

coneixement dels enquestats (s’ignoren els hàbits de compra). Per aquest motiu, no 

totes les preguntes d’aquesta enquesta es poden contrastar amb la feta a Cantoni, i de 

la mateixa forma en cadascuna hi ha dades exclusives inexistents en l’altra.  

Pel que fa a la fiabilitat d’aquesta enquesta on line, personalment crec que en té força 

(ja he comentat les estratègies que he realitzat perquè tan sols les persones de 

confiança poguessin accedir-hi). Tot i això, ja que sé que a primera vista una enquesta 

tipus on-line no inspira gaire confiança, i per aquest motiu entenc que aquestes 

enquestes tan sols serviran per a fer una 

comparació amb les enquestes fetes a 

Cantonigròs. De totes formes, m’agradaria que 

es valorés aquesta enquesta com a una feina 

més del treball i, encara que no hi hagin 

conclusions específiques per aquesta, sigui 

valorades com a un més a més (apartat extra) 

interessant de llegir.  
Imatge 70 

http://www.surveypirate.com/Survey.aspx?surveyid=11074&sp.mac=7gmr0ABBFVtlOCXPl1VPtQ%3d%3d
http://www.surveypirate.com/Survey.aspx?surveyid=11074&sp.mac=7gmr0ABBFVtlOCXPl1VPtQ%3d%3d
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Finalment voldria dir que, malgrat aquesta enquesta tampoc no tindrà un pes excessiu 

en el treball, crec que les enquestes on-line són una eina molt bona però encara 

desconeguda i que, amb el temps, s’aniran popularitzant i valorant més pels seus 

avantatges respecte les convencionals.  

Segueixen els resultats: 
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1.8 ANÀLISI DELS RESULTATS I  LES CONCLUSIONS DE L’ESTUDI.  

FUNCIONAMENT DE L’ENQUESTA 

 De les 150 còpies de l‟Enquesta realitzada al municipi de Cantonigròs aproximadament 

la meitat han estat contestades i lliurades (78 per ser exactes). Així doncs la participació 

(del 52%), ha estat molt bona en comparació amb la majoria d‟estudis, eleccions... que 

moltes vegades no superen la meta del 50% de participació.  Per altre banda he de 

remarcar que encara que hom pugui pensar que 72 enquestats són poques persones, en 

realitat aquesta xifra pot esdevenir realment gran quan la posem en el marc d‟un nucli 

urbà petit com és ara Cantoni. Així doncs, el percentatge enquestat del cens (2009) de 

Cantonigròs, ha estat de quasi el 25%, sens dubte un percentatge força alt. 

EL  PERFIL DE L’ENQUESTAT 

 Encara que el perfil de l‟enquestat és molt variat (del cas d‟una nena de 14 anys a un 

avi de 79), podem afirmar que la tònica que més es repeteix és la d‟una dona (63% dels 

79 enquestats) amb una edat d‟ entre 40 i 60 anys (edat adulta i activa). Podem dir que 

la causa d‟aquesta participació majoritàriament femenina és la naturalesa encara sexista 

de la nostra societat, així doncs qui fa la compra (és a dir qui està en condicions de 

contestar l‟enquesta) no són sinó les dones d‟edat activa. Cal dir que l‟edat predominant 

de l‟enquestat via Internet és, per raons òbvies, més jove (concretament de 11-20 anys 

amb 27 persones i de21-30 69 més). Malgrat això, les preguntes d‟opinió i coneixença, 

com ja veurem, no han estat massa diferents tot i aquesta diferència d‟edat (de 30 anys 

aprox.) entre els enquestats via on-line i els de Cantonigròs.  

CONSUM DE MAONESES, LECTINES I LLETS DE SOJA 

Tan pel que fa els derivats de la soja com les maoneses, no són productes predilectes 

pels enquestats (45 enquestats no compren maonesa industrial i 59 tampoc no compra 

derivats de la soja). Malgrat això la varietat de marques d‟aquests productes esmentats 

que els entrevistats compra és força gran (8 en tots dos casos). Pel que fa la naturalesa 

d‟aquests productes, en el cas de les maoneses tant sols 1/78 è compra una maonesa 

amb transgènics (marca Gourmet, present en el supermercat de Cantonigròs) i 7/78ens 

compra maonesa que en podria contenir. Amb els derivats de la soja comprats pels 

enquestats els transgènics encara hi són menys presents, tan sols 3 persones de la 

totalitat d‟enquestats consumeixen productes que en podrien contenir.  

Abans de procedir però, vull fer referència a una dada obtinguda en la part pràctica 3: la 

maonesa de marca Gourmet (amb transgènics, segons Greenpeace) tan sols és 

comercialitza en pocs supermercats. Curiosament el Supermercat de Cantoni (Pròxim) 

és un d‟ells. Per aquest motiu, si aquest estudi es realitzés en qualsevol punt del mapa 

amb absència d‟aquesta cadena, probablement veuríem que el consum de transgènics es 

reduiria notablement (o almenys és d‟esperar). 
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PRODUCTES DE MÉS CONSUM PRESENTS EN LA LLISTA VERMELLA DE 

“LA GUIA ROJA I VERDE” 

Si heu donat un cop d‟ull a la “Guia roja y verde” ja us haureu assabentat que els 

productes amb transgènics (tant si perquè Greenpeace els ha detectat o perquè el 

fabricant ho diu) són realment escassos i moltes vegades també són poc comuns (no són 

els productes normalment vistos en la publicitat). Malgrat això la guia de Greenpeace 

ens don una altre informació: els productes que en podrien tenir.  Si mirem el consum 

per part dels enquestat d‟aquest altra tipus de productes podrem veure com les xifres es 

disparen (en aquest cas si que hi ha productes realment molt comercials).  Així doncs 

dels 368 productes presents a la llista vermella de “la guia roja y verde”que el grup 

compra, tan sols 7 podem afirmar que porten transgènics, la resta (361) en podrien 

contenir. Per obtenir dades més representatives he calculat també la mitjana de 

productes que hom consumeix que porten transgènics: 0.1 productes (és a dir molt 

pocs). Ara bé, podríem estar consumin fins a 4,6 productes més, corresponents als que 

no en sabem amb seguretat  la naturalesa.  

Després de veure com l‟estudi ens demostra el poc percentatge de transgènics que 

consumim, m‟agradaria fer contrapès amb un fet rellevant obtingut durant la pràctica 3 

(realitzada simultàniament a la 2):  

El tema de l‟etiquetatge és realment molt polèmic, i “ La guia roja y verde”  es base en 

aquest per tal de comprovar la presència de transgènics (les anàlisis  de detecció són 

escasses), per aquest motiu és lògic i coherent preguntar-se si ens podem fiar de 

l‟etiquetació dels productes. Durant la següent part pràctica (estudi en els supermercats) 

he trobat multitud de productes que pràcticament no fan referència a la composició del 

producte, és el cas de l‟oli que podeu veure en la fotografia: tota l‟ informació respecte 

la composició del producte es troba en el subtítol “aceite refinado de semillas” o en els 

ingredients “aceite vegetal”... però de quines llavors està fet?  

Així doncs aquestes troballes (aquest oli no és l‟únic cas) ens plantegen una pregunta 

molt important de la qual jo no en tinc ni estic en condicions de donar resposta però que 

no per això no deixa de ser interessant: 

“Si en molts productes no es fa referència a 

la composició del mateix (fet fonamental), 

podem esperar, els consumidors, que sí que 

es faci referència a la presència 

d’ingredients de naturalesa transgènica per 

sobre del llindar del 0.9% (detall  

secundari però obligat a constar en el lot 

del producte per llei)?”  
Imatge 80 
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CONEIXENÇA DELS TRANSGÈNICS (pregunta 1,2,5 i 7) 

En les preguntes 1 i 2 les respostes han estat molt contundents: 67/79 persones afirmen 

que han sentit a parlar dels transgènics i 50 dels 78 entrevistats també afirmen saber què 

són. Paral·lelament, i en confrontació amb el que “La guia roja y verde” i la pràtica 3 

ens diuen, els ciutadans entrevistats creuen que en el mercat n‟hi ha molts de 

transgènics (47 que creuen que n‟hi ha molts en front de tant sols 11 que creuen que no 

n‟hi ha gaires sinó cap). 

 En la pregunta 7 (creus que hi ha 

molts transgènics circulant pel 

mercat?) s‟hi veu un detall molt poc 

comú en la majoria de les 

preguntes: un alt percentatge dels 

entrevistats responen “no ho sé” 

(20 persones, una xifra molt 

elevada comparada amb d‟altres 

qüestions que no sobrepassen la 

desena de respostes “no ho sé”). 

Potser no és tant  d‟estranyar si ens 

fixem amb la pregunta 5 a on 57 

persones afirmen no fixar-se durant 

la compra la naturalesa del que 

compren. 

 Així doncs, després de tots el detalls comentats podem dir que encara que el grup hagi 

a sentit a parlar dels transgènics i afirma saber què són, em general hi ha força 

desconeixement. Aquestes dades sobre la coneixença són pràcticament idèntiques en el 

cas de l‟enquesta on-line.   

ACCEPTACIÓ DELS TRANSGÈNICS (pregunta 3,4,5 i 6) 

Ja sigui pels inconvenients de la salut i/o econòmics que es diu que poden comportar els 

transgènics, la població els rebutja (encara que no de forma unànime). Així doncs en la 

pregunta  3 (qualificaries els transgènics com a un bé?) 40 persones de les 79 

enquestades afirma que no els considera un bé. Malgrat això la incertesa respecte el 

tema també es fa notar amb 24 persones que afirmen no saber-ho.  

65 persones afirmen que els preocupa el que mengen (la majoria més àmplia obtinguda 

en totes les preguntes). Havent vist que bona part dels enquestats no els consideren un 

bé i que creu que aquest és un tema de gran importància en l‟actualitat (59 persones, 

pregunta 6) , contrasta veure que 57 persones no es fixen durant la compra si els 

productes del seu cabàs porten o no aliments modificats genèticament (pregunta 5). La 

raó pot ser desconfiança en l‟etiquetatge, manca de temps, etc.  
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VALORACIÓ POLÍTICA I CONFIANÇA EN LES ORGANITZACIONS DE 

RELLEVANÇA EN ELS TRANSGÈNICS (pregunta 8,9,10 i 11 ) 

52 de 78 persones creuen que el nostre país conjuntament amb Europa és permissiu amb 

el tema (fet que reafirma el desconeixement al respecte) per altre banda hi ha força 

desconfiança en els governs (47 persones que no en tenen enfront de 23 que hi confien). 

Totes aquestes dades es tradueixen en els 45 enquestats que afirmen desconfiar dels 

aliments d‟origen industrial. 

Si tots aquests resultats no deixen prou clara la posició de desconfiança a les 

institucions governamentals, la pregunta 10 (creus el que diuen les organitzacions 

ecologistes?) encara ens ho reafirma més: com ja sabem les organitzacions ecologistes 

estan atacant molt els governs en el que respecte aquest àmbit... doncs bé, 36 persones 

afirmen confiar-hi enfront de la menor xifra de 26 enquestats que no ho fan. 

Com podem veure, la majoria de la població s‟identifica en les idees i/o sentiments que 

els ecologistes, en general, posseeixen respecte el tema dels transgènics (decepció dels 

governs, desconfiança en els aliments d‟origen industrial...).    

 

 

 

 

 

 

 

 



Treball de recerca Els 
transgènics  

 

 87 

 

PART PRÀCTICA 2 

(TRANSGÈNICS I SOCIETAT) 

 

 

 

 

Els punts de vista 
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2.1 BREU EXPLICACIÓ. 

La raó d‟haver fet aquestes entrevistes, és comentar l‟actualitat, la 

legislació i l‟opinió sobre els transgènics amb  persones molt 

qualificades, d‟opinions diverses, i de diverses branques 

professionals (ciència, ecologia, legislació) però en tot cas 

relacionades amb el tema. I així poder extreure conclusions pel 

treball. Vull dir que considero aquesta part de treball molt 

important ja que obtindré informació directa d‟entesos en el tema.  

L‟objectiu d‟aquestes entrevistes no serà descobrir els 

inconvenients i avantatges dels transgènics (és obvi que no) sinó 

aconseguir l‟exposició i argumentació de totes les parts 

implicades en el tema per tal que sigui el lector qui es decanti per 

una postura o una altra. 

Per altra banda, amb les enquestes no n‟hi ha prou per saber 

l‟opinió de la societat respecte els transgènics, ja que representen 

en un percentatge majoritari de persones que no treballen ni estan especialment involucrades 

amb el tema. Així doncs, amb aquestes entrevistes obtindré la visió de qui està molt submergit 

professionalment en el tema dels transgènics. Concretament obtindré la visió de les 5 parts que 

crec que estan més implicades amb el tema: la visió científica, l‟ecologista, la legislativa, 

l‟òrgan controlador i finalment la de l‟empresa biotecnològica. He de fer destacar que el resultat 

d‟aquest apartat serà relativament innovador ja que, malgrat la colla de llibres, webs i fins i tot 

documentals consultats per a l‟elaboració d‟aquest treball, encara no he trobat ni una vegada una 

memòria dels arguments a favor i en contra explicats de primera mà d‟experts en el tema dels 

OMG‟s.  És a dir, encara no he trobat cap elaboració periodística totalment objectiva que 

permeti l‟afrontació d‟arguments i el diàleg. 

M‟agradaria subratllar que per a mi ha estat una part del treball força laboriosa de fer: per poder 

realitzar una entrevista seriosa, interessant i amb cert nivell (ja veureu, en les respectives 

presentacions, l‟alta qualificació dels entrevistats). També he procurat realitzar les preguntes 

idònies adaptant el qüestionari a cada professional (encara que la majoria de preguntes siguin 

iguals per a totes les persones, també n‟hi ha de concretes per a cada entrevistat). Remarcar que 

em considero molt afortunat d‟haver pogut localitzar unes persones que –sincerament ho crec- 

són totes molt rellevants en els seus respectius àmbits.  

Ja per acabar, vull donar les gràcies a tots els entrevistats, no tan sols per les entrevistes que els 

he realitzat sinó també per la quantitat de pàgines webs, llibres o d‟altres fonts d‟informació que 

m‟han recomanat i que, per cert, han estat fonamentals en l‟elaboració d‟aquest treball.  

 

 

 

 

SABIES QUE...? 

L‟àmbit científic no es 

limita únicament a la 

investigació. Darrera de les 

polèmiques que desvetllen 

branques de la 

biotecnologia (com ara els 

transgènics) s‟han 

popularitzat els congressos 

i trobades de “bioètica”. El 

5è congrés mundial de 

bioètica es va celebrar a 

Gijón ara ja fa 3 anys. 
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2.2 EL MÈTODE SEGUIT. 

Per tal de realitzar les entrevistes vaig decidir elaborar un mètode igual per a tots els 

entrevistats: 

Les entrevistes han estat realitzades allà  on l‟ entrevistat li fou més còmode 

(feina, casa...) i s‟apuntaren les respostes amb paper i bolígraf. Un parent meu 

em va aconsellar enregistrar amb una gravadora l‟entrevista per tal de no perdre-

me‟n cap detall, però vaig desestimar la proposta perquè, personalment, ho trobo 

força intimidant... de fet, molts dels entrevistats, durant l‟entrevista m‟han 

demanat que no hi constés en l‟escrit quelcom que han dit (es tracta d‟un tema 

molt polèmic en el qual tothom va amb peus de plom...). 

Finalment, un cop a casa, he escrit l‟entrevista, posat una  fotografia i maquetat 

l‟escrit...  feta aquesta feina he enviat via Hotmail l‟entrevista als corresponents 

entrevistats per tal que la poguessin corregir, afegir-hi o eliminar-ne tot el que 

creguessin convenient. El document que l‟entrevistat em reenviaria, ja corregit, 

seria considerat definitiu. 

Cal dir que en el cas de Jaume Costa, per raons de distància (estava a Madrid), 

vam realitzar l‟entrevista via Hotmail, després d‟una bona presentació per part 

meva via telefònica. En aquest cas vaig haver de fer per escrit aquells comentaris 

que hom fa durant el transcurs d‟una entrevista per tal de matissar i encarrilar la 

pregunta però que en l‟escrit final no hi consten (els vaig marcar de color groc 

perquè Jaume els identifiqués).  
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2 de juliol de 2010/ Barcelona 

2.3 EL PUNT DE VISTA DE L’ÒRGAN CONTROLADOR.  

“CALCULO QUE DE CADA MIL PRODUCTES QUE 

ANALITZEM, COM A MOLT DEU CONTENEN 

TRANSGÈNICS, I TOTS ELLS EN UN PERCENTAGE 

INFERIOR AL 0,9% ” 

eresa Esteve i Nuez, Doctora en Biologia, ha 

situat la major part de la seva carrera en 

diferents àmbits del CSIC així com en el  

Departament d‟investigacions Antropològiques i 

Genètiques, Servei de Seqüenciació de DNA de 

l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona, com a 

responsable del Servei d'Anàlisi de Aminoàcids del 

Centre d‟investigació i Desenvolupament. Actualment 

és la responsable del Servei d'Anàlisi Biològiques 

“Quantitative" del Centre de Recerca en 

Agrigenòmica , per a la detecció d'OMGs (grup 

finançat de forma nacional i internacional). Cal dir 

que també ha  presentat diferents congressos, ha 

elaborat articles en revistes de caire científic i ha 

escrit alguns capítols de llibres relacionats amb els 

OMG‟s. 

Algunes de les conferències que ha realitzat recentment són: "Detecció de transgènics 

en Cultius i Aliments per a la Certificació en l'Empresa Privada"al Centre de Recerca en 

Biotecnologia de San José (Costa Rica), “Seguretat i Innocuïtat en el Desenvolupament 

d'Aliments Transgènics" realitzat a l‟Institut Tecnològic de Sant José (Costa Rica). I ja 

per acabar,"Detecció, legislació i percepció pública dels OMG a Europa" en el Congrés 

de Biotecnologia realitzat a l‟Havana l‟any 2009 al Centre d'Enginyeria Genètica i 

Biotecnologia de l‟Havana (Cuba). Entre moltes d‟altres... 
 

►Hola Teresa.  Per començar, com et 

posiciones davant dels transgènics? 

-Hola Doraemon. Doncs bé, no sóc ni 

una detractora ni una fanàtica dels 

transgènics. Això si, amb els controls 

que avui en dia es fan i la legislació 

(Europea) el control actual sobre els 

transgènics és molt elevat. Per altra 

banda i fins ara no hi ha cap publicació 

científica amb un cert rigor que 

demostri cap efecte negatiu dels 

transgènics. Malgrat tot, prefereixo 

matissar que tot el que actualment se 

sap pot canviar en el futur, però no 

solament en relació als transgènics sinó 

a qualsevol tipus de recerca que es porti 

a terme: ja ha passat en nombrosos 

medicaments que s‟usaven en el passat 

però que avui en dia han estat prohibits 

per efectes secundaris que no es van 

detectar en aquell moment. Avui sabem 

molt més que fa deu anys i menys que 

d‟aquí a deu anys més .Vaja, jo sóc una 

T 
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partidària dels transgènics si es fan tots 

els controls pertinents. 

Abans de continuar, però, vull dir que 

tot el que digui i tot el que avui 

s‟estudia actualment parteix de la base 

científica que coneixem... no podem 

saber si d‟aquí uns anys hi haurà un 

descobriment que demostri que els 

transgènics són perjudicials,  però, 

repeteixo, igual que pot o podria passar 

amb qualsevol aliment o producte.... 

potser llavors me‟n penediria d‟haver-

ne menjat. Per aquest motiu és tant 

important continuar investigant. 

(m’ensenya una fotografia d’una part 

de la paperassa referent als estudis que 

es necessiten per a la aprovació d’un 

sol transgènic...) –Ostres!, realment 

se’n necessita molta de paperassa per 

a l’aprovació dels productes 

transgènics... 

-Sí, aquesta imatge m‟agrada molt 

perquè és molt explicativa; al revés del 

que molta gent pensa, aconseguir 

l‟aprovació d‟un transgènic no és gens 

fàcil;  poden arribar a passar entre 10 i 

15 anys abans no es comercialitzi un 

producte modificat, per no dir la 

quantitat d‟estudis previs que s‟han de 

realitzar i controls que han de passar. 

Exactament qui ve al CID? 

-Absolutament totes les empreses han 

de passar per aquí o per algun altre 

centre que faci aquest tipus 

d‟analítiques (no n‟hi ha gaires, 

nosaltres som el laboratori de referència 

del Ministerio de Agricultura). Per altra 

banda també venen empreses que volen 

garantir que les seves compres de soja o 

blat de moro no contenen transgènics. 

Com és que les empreses volen 

garantir això? 

-Quan una empresa compra una matèria 

primera (blat de moro o soja) per 

fabricar els seus productes, se li entrega 

un certificat que garanteix que aquell 

producte que ha adquirit no conté 

transgènics. En el cas hipotètic que 

l‟empresa hagués estat víctima d‟un 

engany i hagués comercialitzat el seu 

producte com a lliure de transgènics, la 

penalització hauria estat per a l‟empresa 

i no pel venedor del transgènic. És per 

això que moltes empreses prefereixen 

curar-se en salut i porten les matèries 

primeres comprades, malgrat portin ja 

un certificat. 

Vaja, que  vulguin o no, totes les 

empreses estan obligades (potser de 

forma indirecta) a fer anàlisis... 

- Estan obligades a garantir que el seu 

producte (si no ho posa a la etiqueta) 

està lliure de transgènics o en un nivell 

inferior al 0,9% que és el que marca la 

legislació vigent. 

Pel que em dius, em dóna la sensació 

que les empreses rebutgen els 

transgènics? 

-Com podràs entendre, hi ha certs 

col·lectius anti-transgènics  que han 

inculcat por a la societat respecte als 

transgènics. Si una empresa ha usat 

transgènics per a l‟elaboració del seu 

producte, forçosament ho haurà 

d‟indicar al lot (per llei). Això pot fer 

perdre molts clients.  

Et diré una cosa: Una vegada, a unes 

determinades galetes, varem trobar una  

quantitat superior al 0,9 per cent de 

producte modificat (quantitat límit 

abans no s‟ha d‟etiquetar el producte). 

Doncs bé, l‟empresa en qüestió va 

retirar el producte del mercat! Per cert, 

els meus companys i jo no vàrem tenir 

cap dubte en menjar aquestes galetes!  
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Les marques amaguen que es fan 

aquestes proves? 

-No és que ho amaguin, però d‟alguna 

manera no volen que els relacionin amb 

res que soni a transgènic, però n‟hi ha 

algunes que no. Una empresa catalana 

molt  important en el seu àmbit i que ve 

aquí a realitzar proves usualment, ja 

m‟ha donat permís per dir que fan 

controls a les seves compres. I és que 

per ells fer-se controls no és cap fet 

negatiu, al contrari: als seus clients els 

hauria d‟inspirar confiança que 

l‟empresa realitzi aquests estudis per tal 

de poder complir amb la llei.  

De totes maneres no n‟hi ha gaires 

d‟aquestes empreses... així que jo mai, 

sota cap concepte dono noms 

d‟empreses... La veritat és que tot 

aquest tema es manté amb una 

confidencialitat absoluta.  

Per cert aquesta mateixa empresa es va 

negar a dir a Greenpeace si usava 

productes transgènics en l‟elaboració 

dels seus productes (va considerar que 

estava en el seu dret de no dir-ho). En 

conseqüència Greenpeace els va 

incloure a la llista vermella de “la guia 

verde y roja” (això si, especificant que 

Greenpeace no podia saber si n‟hi havia 

o no, de transgènics). 

Hi ha molt rebuig als transgènics? 

-Bastant. El problema és que molt del 

rebuig que hi ha no té fonament. Jo et 

puc dir que a dia d‟avui no hi ha cap 

estudi científic amb validesa, que 

demostri que els transgènics són 

perjudicials. A més, hi ha molts 

col·lectius ecologistes que es neguen 

rotundament a investigar el tema: ja fa 

uns anys van cremar tot un camp de 

cultiu transgènic experimental (no per a 

l‟explotació) i a una companya meva 

que realitzava el treball de tesi també li 

van destrossar totes les plantes! Com 

poden dir que són perjudicials sense 

deixar fer els estudis que ho demostrin?  

...l‟any passat hi va haver una 

manifestació de Greenpeace davant 

d‟aquest centre; els manifestants es van 

encadenar i no ens deixaven ni entrar ni 

sortir de l‟edifici, de la nostra feina! 

Me‟n recordo que  cridaven “Assassí” a 

un dels meus companys. Curiosament 

aquesta persona no està ni a favor ni en 

contra del tema: ell és un científic. Si 

l‟insultaven era, bàsicament, perquè és 

un personatge conegut. 

Seguint aquesta línia, m’agradaria 

comentar-te (i jo ho constato) que és 

molt difícil trobar informació del 

tema que posseeixi  validesa 

científica... 

-d‟Informació rigorosament científica 

n‟hi ha , el problema és que també n‟hi 

ha molta que no posseeix cap rigor 

científic.  

Com dèiem abans, hi ha molts grups 

anti transgènics que no usen arguments 

científics de debò. El problema és que 

aquesta gent té un poder de difusió i un 

màrqueting enorme! Per contra els 

científics hem de passar uns controls 

molt exhaustius abans de publicar cap 

article en alguna revista científica (la 

qual cosa és com ha de ser). Així doncs, 

si els científics volem que circuli 

informació real (i així desmentir les 

bestieses que s‟arriben a dir al respecte), 

ens veiem obligats a fer xerrades 

divulgatives, quan ens ho demanen, a 

més de la nostre feina d‟investigadors. 

Et diré una cosa: gairebé en totes les 

conferències que faig, ve algun radical... 

De vegades acabo dient-li: això que em 

dius (que són perjudicials pel medi 
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ambient, que no són innocus per a la 

salut... ), argumenta-m’ho; ensenya’m 

un estudi científic rigorós que ho 

demostri i llavors en parlarem. També 

he de dir que quan aconsegueixo, 

mitjançant arguments, tan sols fer  

dubtar o reflexionar alguna d‟aquestes 

persones, jo ja quedo satisfeta. 

Per altra banda, creus que estaria bé 

que el sector públic també 

s’involucrés el tema? Ho dic perquè a 

molta gent els incomoda que les 

privades com ara Monsanto o Bayer 

(que prioritzen per sobre de tot els 

beneficis) siguin els que realment 

treuen els productes... 

-I tant que estaria bé. No veig perquè 

no. 

De fet el CID és públic i també 

treballem en aquesta línia, com d‟altres 

centres. 

És rentable cultivar transgènics? 

-Els pagesos no són tontos i si n‟hi  ha 

que en cultiven és que ho deu ser.... 

Hi ha un insecte, conegut com a 

barrinador, que es menja per dins les 

tiges i pot arribar a afectar el 20% de la 

collita, depenent dels anys i del lloc. 

Quan el pagès s‟adona que hi ha 

barrinadors al seu cultiu ha de tirar 

insecticida.... el problema apareix quan 

el barrinador ja ha entrat dins de la 

panotxa; llavors ja no hi ha gaire res a 

fer.  

Amb els transgènics això no passa 

perquè la pròpia planta ja es defensa del 

barrinador perquè conté el gen necessari 

per a la síntesi d‟una proteïna 

perjudicial per aquest paràsit. A més, els 

transgènics poden ser selectius, de 

forma que només les tiges continguin 

aquest insecticida natural... 

Crec que ja m’ho has contestat al 

llarg de l’entrevista, però et faig 

aquesta pregunta igualment: Són 

perjudicials els transgènics per a la 

salut? 

-Hi ha tantes possibilitats que el gen 

introduït entri en el nostre organisme 

vulnerant l‟aparell digestiu com  en 

qualsevol altre aliment... 

Per altra banda, hi ha alguns rumors que 

diuen que si consumim regularment 

vegetals modificats amb antibiòtics 

(conseqüència de d‟introducció del 

transgen), podem acabar desenvolupant 

resistència a aquests. 

Són antibiòtics antics, pels que molts 

bacteris ja tenen resistències, i que ja 

s‟utilitzen molt poc en clínica. S‟han fet 

molts estudis per comprovar que el gen 

que codifica per una resistència a 

antibiòtic no suposa cap risc pel medi 

ambient ni per la salut, i no se n‟ha 

trobat cap de mesurable (la possibilitat 

que un gen de planta passi a un bacteri 

patògen per l‟home és inferior a 1 / 10 

(exp.18). 

 De fet, la major part dels vegetals  que 

mengem estan recoberts de bacteris, 

molts dels quals tenen resistències a 

antibiòtics, com també molts dels 

bacteris del nostre tracte intestinal. Les 

possibilitats de que un bacteri patògen 

per a l‟home adquireixi resistència a un 

antibiòtic d‟un altre bacteri és milions 

de vegades superior respecte a que 

l‟adquireixi d‟una planta transgènica. 
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Europa és bastant restrictiva amb el 

tema, no? 

 -Molt. Per posar un exemple, als EUA 

es tracta de la mateixa forma un aliment 

convencional que un de transgènic i n‟hi 

tan sols s‟ha d‟etiquetar si està 

modificat... però això tampoc no és tant 

estrany si ens ho mirem des d‟una 

òptica una mica freda: si un aliment 

transgènic ha passat tots el controls 

pertinents que marca la llei, perquè ha 

d‟estar tractat d‟una manera diferent al 

seu homòleg no transgènic?  

De fet jo calculo que de cada mil 

productes que analitzem, amb prou 

feines deu contenen transgènics i tots 

ells per sota del 0,9% que és el llindar 

per sobre del qual cal etiquetar, fet que 

demostra la poca permissivitat europea. 

També he de dir que alguns països han 

acabat retirant transgènics del mercat a 

causa de la pressió que certs grups 

ecologistes han fet. 

Ja per acabar, és ètic fer transgènics? 

-Amb els anys, les coses canvien 

constantment:  jo me‟n recordo de l‟olor 

que feien els tomàquets fa anys, ara és 

molt difícil tornar-la a sentir (inclòs al 

camp). Però no podem negar el que la 

ciència i les noves tecnologies ens 

ofereixen; si ho féssim encara aniríem 

amb carro... El problema és que tots els 

progressos s‟han de saber portar bé: no 

ens hem de negar a no anar amb cotxe 

però si que hem de reclamar que aquests 

no contaminin. 

Així doncs, tinguem molt present que 

els transgènics no trauran la fam del 

món, ni l‟arròs daurat eliminarà 

totalment la Xeroftàlmia... però si hi 

ajuden, encara que només  sigui una 

mica, benvinguts siguin! Sempre, per 

descomptat, amb tots els seguiments i 

controls pertinents per tal de garantir la 

seva seguretat. Però sobretot penso que, 

per damunt de tot, som els consumidors, 

i en aquest grup tots hi entrem, els que 

tenim o hauríem de tenir el dret a 

decidir el que volem menjar. ■ 

› El dia15 de juliol de 2010 (setmanes 

després d’haver realitzat l’entrevista a Teresa 

Esteve) un grup d’aproximadament 50 

ecologistes van arrasar un camp de blat de 

moro a Torroella de Montgrí. 

Curiosament aquest camp no contenia 

transgènics... Però el fet que el seu amo hagués  

rebut una sol·licitud per a cultivar-hi un nou 

blat de moro transgènic experimental va 

confondre (suposadament) als detractors dels 

transgènics. Aquesta notícia ens complementa 

el que Teresa ens ha comentat en la seva 

entrevista, respecte els atacs de certs grups 

ecologistes als camps de transgènics (fins i tot 

experimentals). De fet aquest cas és 

pràcticament idèntic al que ens ha comentat... 

Per altra banda, aquestes fotografies d’una lectina de soja i d’un iogurt de soja (on i consta 

clarament que no conté soja transgènica) ens demostra, com deia Teresa, que a les marques no els 

interessa (almenys les europees, ja que a Europa s’ha d’informar de la presència de transgènics), 

per raons de màrqueting, que els seus productes en continguin d’OMG’s.  

                                                                         Imatge 85 (a dalt).  Imatge 86 (a baix). 

baix) 
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14 de juliol de 2010/ Balaguer  

2.4 EL PUNT DE VISTA ECOLOGISTA.  

 “A UN AMIC MEU SE LI VAN CONTAMINAR ELS CAMPS; 

GUARDAVA UNA DISTÀNCIA DE SEGURETAT DE 800m, 

MOLT MÉS DEL QUE LA LLEI MARCA ” 

osep Pàmies és un agricultor molt involucrat en el 

tema dels transgènics i un defensor del menjar sa 

(slow food), de l‟agricultura ecològica i de l‟ús de 

plantes medicinals enfront de certs fàrmacs. Ja ha sortit en 

diversos programes de televisió i en d‟altres mitjans de 

comunicació (vegeu l‟article “transgènics?” de l‟annex) i 

és el propulsor de moltes iniciatives ecologistes com és el 

seu blog (Pàmies hortícoles). 

Ja fa temps que es dedica a l‟agricultura ecològica i en els 

seus hivernacles de Balaguer hi cultiva multitud de 

plantes fins ara desconegudes a Espanya: és el cas de 

l’Estevia, una planta sud americana (concretament del 

Paraguay), 30 vegades més dolça que el sucre, sense 

calories i beneficiosa per a pal·liar la diabetis. Darrera 

dels seus 4.000 cultius d‟aquesta planta medicinal s‟hi 

amaga tota una proesa: i és que gràcies a Josep s‟ha 

introduit el cultiu d‟aquesta planta a tot l‟Estat. Això sí, li 

han prohibit indicar les propietats de la planta a l‟etiqueta; 

com ell diu “lamento que la Generalitat es fiqui amb mi i 

no amb qui aboca tòxics en els rius”. 

Sigui com sigui, Pàmies ha esdevingut tot un referent català, estatal i fins i tot europeu, 

en el terreny de l‟agricultura ecològica.  

►Hola Josep.  Per començar, com et 

posiciones davant dels transgènics? 

En contra. Vaig començar a introduir-

me en el tema fa deu anys arrel de que 

vaig adonar-me que les empreses 

distribuïdores de llavors (moltes 

d‟holandeses) van començar a ser 

comprades per multinacionals com ara 

Monsanto. A més, a  un amic meu se li 

va contaminar un 30% de la collita de 

blat de moro ecològic per la influència 

d‟un camp proper de blat de moro amb 

la modificació BT. Aquest amic 

guardava amb aquest altre camp una 

distància preventiva de 800m, molt més 

del que la llei marca: 25 metres! 

Així doncs, hi ha la garantia a l’hora 

de comprar blat de moro,  que no 

contingui transgènics? 

No, en absolut... 

Què me’n dius dels avantatges que 

certa gent atribueix als transgènics 

respecte les variants convencionals? 

J 
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Et diré una cosa, a Mali van rebutjar 

l‟ajuda humanitària que contingués 

transgènics per dues raons: una, a la 

segona generació la planta no es pot 

reproduir, i dues, perquè en el cas 

hipotètic que els agricultors poguessin 

fer-ho, s‟haurien d‟enfrontar a la 

demanda que l‟empresa biotecnològica 

podria posar per l‟apropiació de la 

patent. 

De fet, ja fa un temps a Canadà i EEUU 

Monsanto va interposar 40.000 judicis 

als agricultors de colza que, per 

contaminació casual, tenien exemplars 

transgènics en la seva collita.        

Resulta que l‟Empresa va ruixar amb 

glifosinat (herbicida a la qual la colza 

transgènica era resistent) per tal de 

comprovar si les plantes eren o no 

transgèniques (les convencionals es 

morien)...  7.600 d‟aquests agricultors 

van acabar firmant que sembrarien 

llavors Monsanto sempre més, a canvi 

de la interrupció del judici. Això si, un  

agricultor van aconseguir una victòria: 

600 euros (aproximadament) per 

hectàrea contaminada; però com podràs 

entendre això no és res. De totes formes 

això va ser tota una proesa i va revertir 

la situació. 

Un altre fet que demostra que els 

transgènics no són més rendibles, és 

l‟onada de suïcidis d‟agricultors que 

s‟està vivint a l‟Índia. La causa: haver 

perdut les seves llavors per 

contaminació de les de Monsanto i no 

poder seguir pagant les llavors 

transgèniques.Ja per acabar, dir-te que 

està demostrat científicament que els 

transgènics rendeixen un 10 per cent 

menys, i també ja s‟ha vist que els cucs 

als quals els transgènics estan 

dissenyats per combatre s‟estan tornant 

resistents. 

...Europa és molt restrictiva amb el 

tema, no? 

Comparada amb Amèrica, sí. Tot i això 

et diré que la Comissió Europea és 

totalment antidemocràtica. On s‟ha vist 

que la Comissió tingui més poder que el 

Parlament? Parlament que per cert està 

en contra dels transgènics. 

A Suïssa existeixen les consultes 

populars vinculants, gràcies a les quals 

els ciutadans poden convocar una 

consulta per rectificar una llei si 

s‟obtenen 100.000 firmes per fer-ho. 

Aquest sistema democràtic de veritat, va 

permetre a Suïssa rebutjar els 

transgènics. Paradoxalment l‟UE 

demanaria a Suissa que eliminés les 

consultes populars si mai volgués entrar 

a la Unió Europea. 

Com qualifiques les accions preses 

pels Governs?  

Corruptes. A Espanya  hi ha ministres 

que venen d‟empreses biotecnològiques. 

És el cas de la Sra. Cristina Garmendia: 

Abans de ser ministra havia estat la 

presidenta d‟ASEBIO, de la Comunitat 

Espanyola d‟Empreses biotecnològiques 

i va fundar Getrix. 

I no tan sols a Espanya: Durant les 

últimes eleccions als EUA, Monsanto 

va donar 80 milions al partit de 

l‟Obama i 80 més al republicà...  Això 

se sap gràcies al sistema públic de 

donacions dels EUA, a Espanya no és 

obligatori dir qui fa donacions als 

partits. 

Hi ha un rebuig als transgènics?  

Total. Moltes enquestes de diaris com la 

Vanguardia, demostren que el 80% dels 

ciutadans els rebutgen. El problema és 

que, a diferència de Suïssa, els 
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ciutadans no podem fer massa res al 

respecte... Per no dir de que els partits 

estan completament corromputs. Et diré 

una cosa, jo ja no voto. No hi ha cap 

partit que em faci el pes... Fins i tot 

Iniciativa  i Esquerra Republicana que 

ens donaven suport va deixar de banda 

els seus ideals al seguir pactant amb els 

socialistes malgrat  aquestos s‟aliessin 

amb tota l‟oposició per barrar el pas a 

L‟Iniciativa Legislativa Popular contra 

els transgènics. El poder és molt 

llaminer.        

Mirant per Internet és molt difícil 

trobar informació de qualitat 

respecte el tema... 

(m’ensenya una llista enorme d’estudis 

científics en contra dels transgènics de 

la pàgina web “Som el que sembrem”).  

D‟estudis n‟hi ha molts. El problema és 

que no s‟accepten... Tots aquests estudis 

han estat presentats als Governs 

europeus, al Govern Català i als 135 

diputats del Parlament de Catalunya, i 

cap els ha acceptat; de fet, tan sols 4 

dels 180 ministres van acceptar mirar-

los. De totes formes, aquests estudis han 

fet possible la prohibició de cultiu a 

quasi tota Europa 

Lligat amb el tema dels estudis 

científics... està demostrat que els 

transgènics puguin ser perjudicials 

per a la salut? 

Seralini (un científic especialista en el 

tema) va demostrar que en les rates 

alimentades amb transgènics, certs 

òrgans quedaven afectats, com ara el 

fetge. 

No només aquest científic: Putzai, 

sempre havia estat a favor dels 

transgènics i havia publicat fins a 200 

estudis que avalaven la seva seguretat. 

Un dia va comprovar els mateixos 

efectes que Seralini havia vist en les 

rates; Putzai va ser expulsat de la seva 

universitat despres de 9 mesos 

d‟imposar-li silenci. Pel que es veu els 

estudis no els finançava la universitat, 

els finançaven empreses privades... 

Et diré més, totes les empreses que 

elaboren transgènics (Monsanto, Bayer, 

Novartis...) també fabriquen aquells 

medicaments amb els quals es 

guareixen malalties com les que 

produeixen els transgènics o les que 

produeixen els insecticides, fungicides, 

herbicides (que també fabriquen les 

mateixes farmacèutiques). 

Escolti’m, i no li fa por el que li 

puguin fer aquestes empreses per la 

seva divulgació i posicionament 

antitransgènics? 

Que facin el que vulguin! 

Ja veig l’opinió que té del Govern 

(sobre el tema dels transgènics), però 

què me’n diu de les organitzacions 

ecologistes com ara Greenpace, i de la 

seva famosa “Guia roja y verde”? 

Sort que en tenim! Greenpeace està fent 

la feina de detecció de transgènics que 

el govern no fa. De fet, de l‟etiquetatge 

no ens en podem fiar... mira, no estic a 

favor dels transgènics, ja ho saps, però 

penso que és molt greu que empreses 

com Santiveri, diguin a Greenpeace que 

no usen transgènics i que al cap d‟un 

temps les analítiques de Greenpeace en 

detectin en algun producte seu. 

Però amb la quantitat d’estudis que 

es fan per demostrar la innocuïtat 

dels transgènics... 

Un medicament tarda entre 12 i 15 anys 

a sortir el mercat. Hi ha transgènics, 
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com ara el blat de moro amb la 

modificació BT, que tan sols han tardat 

6 mesos. Aquest mateix blat de moro, 

va ser retirat del mercat al cap de 8 anys 

per evidències de que produïa 

resistències als antibiòtics en humans i 

malgrat això, l‟empresa que el fabricà 

no fou sancionada. Per cert, aquest blat 

de moro va  ser prohibit a Europa l‟any 

2004, i al 2006 a Catalunya encara se‟n 

cultivava . La contaminació del blat de 

moro del meu amic va estar feta per 

aquesta varietat prohibida  

Ja per anar acabant, és ètic fer 

transgènics? 

 Molta gent creu que tota “la ciència és 

progrés” i no es pregunten si 

determinada aplicació de la ciència és 

corrupta. De la mateixa forma molta 

gent creu que si un producte està 

autoritzat pel Govern, és que aquell 

producte és correcte. No s‟hi trenquen 

el cap! 

Jo, personalment no els  considero 

ètics... veient el que he vist, veient els 

avantatges que es donen als transgènics 

i a plantes perjudicials (com el tabac) en 

front els pocs avantatges que es donen a 

les plantes medicinals lliures de cap 

intervenció científica... 

Vaja, que ens dirigim cap a una 

alimentació científica... 

Cap a una alimentació química. S‟està 

reemplaçant  la saviesa tradicional per 

la veritat d‟unes poques empreses. Tota 

cosa que no és natural, orgànica*, no és 

bona per l‟organisme (no només em 

refereixo als transgènics, sinó també als 

additius...). Ara en paguem les 

conseqüències d‟aquesta alimentació: 

amb la pandèmia actual de diabetis, 

d‟obesitat, de càncers... 

Però el primer transgènic 

comercialitzat, denominat flavr savr, 

contenia un gen propi d’ell mateix... 

Sí, i el van retirar del mercat per 

algunes morts. 

Mira, la mula és un híbrid que es pot 

produir de forma natural, i mai no ha 

portat problemes. Aquesta tomata no es 

pot produir de forma naturalment, i ha 

ocasionat problemes. No es pot jugar a 

Dr. Frankenstein... i si algú ho vol fer, 

que demostri la seva innocuïtat 

consumint ell mateix el transgènic que 

ha creat durant un període de deu anys 

(és el temps d‟experimentació d‟un 

medicament) en comptes de dos o tres 

mesos! ■ 

 

›Abans de procedir amb la resta de entrevistes, cal comentar un fet relacionat amb un comentari que Josep 

Pàmies ha fet respecte la Comissió i el Parlament Europeu: Just el dia després de realitzar l’entrevista  a 

Pàmies (14 de juliol de 2010) es va publicar un article al diari la Vanguardia que exposava una nova maniobra 

política de la Comissió: Per tal de fomentar el cultiu d’OMG’s, la Comissió ha proposat que els governs dels 

diversos estats membres puguin prohibir els cultius de transgènics encara que l’UE els permeti. El motiu 

d’aquesta maniobra és l’oposició que el Parlament ha demostrat als transgènics des del 1998. 

Aquesta mesura, segons el comissari de salut John Dalli, serà útil per impulsar el cultiu de transgènics. I és que 

la comissió vol aprovar quatre noves variants modificades de blat de moro de Monsanto, Syngenta i American 

Pioneer. Sens dubte aquesta notícia ens demostra, com deia en Josep, que la Comissió i el Parlament estan 

profundament enfrontats, almenys en aquest àmbit. 
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22 de juliol de 2010/ Cantonigròs. 

1.5 LEGISLACIÓ DE LA CEE I DELS EUA.  

“ALS EUA, MENYS DE 5  EMPRESES 

CONTROLEN EL 80% DEL MERCAT 

ALIMENTÀRI ” 

ordi Serratossa estudià veterinària a Madrid 

i féu la tesi acadèmica a Alemanya sobre els 

probiòtics. Després de treballar dotze anys a 

l‟empresa privada, l‟any 1998  va entrar a la 

Comissió Europeea com a administrador principal 

en l‟àmbit de la legislació de l‟alimentació. Des 

del 1956 també és professor universitari associat i 

treballa en la legislació de la salut pública 

alimentària i legislació alimentària de l‟UAB. Ha 

treballat 4 anys en l‟àmbit de la indústria 

farmacèutica i 8 més en la dels additius. 

L‟Any 2003 va passar  a ser el cap del Comitè 

Científic de Salut i Benestar Animal de la UE i 

des del 2009 resideix a Washington ja que ha 

esdevingut la persona d‟enllaç entre l‟EFSA* i 

l‟FDA* (institució americana semblant a l‟EFSA).  

-Abans de continuar amb l‟entrevista cal esmentar que les opinions i respostes que en 

Jordi donarà són de caire personal i no representen la institució per la qual treballa. 

 

►Està a favor dels transgènics? 

Ni a favor ni en contra, estic en 

expectativa. Les tècniques d‟avaluació 

canvien i per tant s‟ha d‟anar amb 

prudència... recordem que tan sols fa 

aproximadament 20 anys que hi ha 

transgènics. De la mateixa forma moltes 

medicines usades anteriorment ara estan 

prohibides...  

...si he de consumir transgènics en 

consumeixo però prefereixo consumir 

les variants convencionals, però ho faig 

per altres motius que els de seguretat 

alimentària. 

Europa és molt restrictiva comparada 

amb els EUA?  

Sí. Perquè als EUA hi ha una pressió 

brutal per reduïr costos de producció 

comparat amb l‟UE, on hi ha una 

tendència a buscar valors afegits de 

qualitat... Els cultius no tenen res a 

veure als EUA amb els d‟aquí, és tracta 

d‟esplanades enormes de cultiu... a més 

cal tenir en compte que Estats Units hi 

J 
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ha menys població rural que a Europa 

(0.49%) de tal forma que qui cultiva no 

són petits/mitjans pagesos sinó grans 

empreses que en alguns casos poden 

arribar a tenir en propietat el camp, les 

granges, la fàbrica transformadora i fins 

i tot els mateixos supermercats. Et diré 

més, a Estats Units menys de 5 

empreses controlen el 80% del mercat 

alimentari.  

...Aquestes empreses, com és lògic, 

volen reduir el màxim el cost de 

producció, i és per això que els 

transgènics els són tan atractius per a 

reduir despeses, de fet en 10 anys el 

preu del menjar ha baixat (a valors 

constants) de 100 a 40. 

Cal dir que de rebot aquestes grans 

indústries també dominen el mercat 

càrnic ja que els animals més consumits 

als EUA també s‟alimenten dels seus 

productes. El mercat està integrat en la 

majoria dels sectors càrnics (aviram, 

porcí, i boví de carn). 

Pel que fa a la legislació dels Estats 

Units, cal dir que un cop superats uns 

controls i proves de seguretat per les 

empreses creadores del producte i del 

govern, es considera al transgènic (si 

supera les cribes d‟avaluació de riscos) 

GRAS (“Generalment Reconegut com a 

Segur”). A partir d‟aquí aquell producte 

tindrà tantes facilitats per 

comercialitzar-se  com qualsevol de 

convencional, ni tan sols s‟haurà 

d‟indicar la seva naturalesa transgènica. 

A més, en absència de proves que 

demostrin problemes al  producte, el 

govern el defensarà tant a nivell 

nacional com en el marc del comerç 

internacional.  

Això si, si mai es demostrés algun 

prejudici dels transgènics, el govern 

seria el primer de donar un gir a la seva 

política, d‟aquí l‟extraordinària 

necessitat de cobrir amb assegurances 

aquestes eventualitats per les 

companyies productores de transgènics. 

Es diu sovint que als EUA les polítiques 

són guiades preferentment per la 

indústria, i a  Europa els consumidors 

tenen molt més impacte que aquella 

(personalment, no crec que  s‟ajusti 

exactament a la realitat, però si que en 

dóna una idea). 

Curiosament a Espanya sembla com 

si anéssim en contracorrent de la 

política d’Europa? 

Sí, a Catalunya n‟hi ha molts de cultius 

transgènics. Això és conseqüència de 

que Espanya és encara un país molt 

agrícola, hi ha hagut un èxode rural 

molt fort i el consumidors tenim 

relativament poca influència. Així 

doncs, és lògic que agricultors  vegin 

tan atractius els transgènics... sense 

arribar als extrems, ens assemblem una 

mica als EUA. La pressió per a obtenir 

productes càrnics a baix preu és un gran 

al·licient a Espanya per produir cultius 

transgènics. 

Quin paper poden jugar els governs? 

El govern pot fer un rol determinat i 

limitat: 

L‟UE es refia de l‟EFSA i aquesta dels 

experts independents. Aquests experts 

han de declarar la seva independència 

per poder treballar a l‟EFSA, per 

exemple: si un d‟aquests experts ha 

treballat amb una empresa 

biotecnològica i durant aquest període 

ha avaluat com a bons a uns quants 

transgènics... com pot negar, més 

endavant, la  fiabilitat d‟aquell/s 

productes davant de l‟EFSA? No es 

tracta tan sols d‟un dilema intel·lectual 
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sinó també professional ja que aquest 

científic podria perdre la relació 

contractual amb l‟empresa 

biotecnològica o fins i tot ser denunciat. 

En altres paraules: per a fer un estudi 

totalment independent i objectiu el 

personal més adequat és aquell que no 

ha mantingut relacions contractuals amb 

les empreses productores de cultius 

transgènics; però tampoc no valen els 

científics sense experiència! Com pots 

veure és un tema molt conflictiu... 

Per altra banda, a vegades la ciència 

avança més ràpid del que la política pot 

gestionar els nous descobriments. No 

seria estrany si al mercat ens trobéssim 

algun producte pel qual no existís una 

legislació específica, com per exemple 

els productes amb nanomaterials. 

Està corrompuda la política en aquest 

àmbit? Ministres que provenen 

d’empreses biotecnològiques, 

donacions de Monsanto als partits 

americans.... 

 És cert que a als EUA és una pràctica 

habitual i legal donar diners als partits 

polítics (alhora als dos partits opositors: 

demòcrata i republicà) i per això no és 

estrany que companyies 

Biotecnològiques, com d‟altres, hagin 

ajudat a pagar les campanyes 

electorals... és un altre món. 

Ara bé, si les companyies 

Biotecnològiques o d‟altres arriben a 

posar pactes als partits, no ho sé, però 

seria il·lícit. Un bon pacte seria, per 

exemple, exigir la defensa per part del 

govern a nivell internacional dels 

transgènics si aquests no presenten 

evidències científiques de problemes 

sanitaris rellevants. De totes formes, és 

lògic que aquestes empreses 

biotecnològiques, com d‟altres, facin 

donacions, siguin com a mínim 

escoltades  i no sembla que puguin ser 

acusades de corrupció als EUA. 

Tenim garantia a l’hora de comprar, 

que no hi hagin transgènics a la 

nostra compra sense que ho 

sapiguem?   

El frau existeix des del principi que hi 

ha comerç. Per tant seria  innocent 

pensar que en els transgènics no hi ha 

frau... en un percentatge més alt o més 

baix. Quant? No ho sé. 

Els sistemes de control no poden 

analitzar el 100% dels productes del 

mercat ni tampoc són perfectes: 

analitzar en busca de transgènics no és 

fàcil, ni precís, i a nivell global pot ser 

molt car.  

Què me’n dius dels avantatges i 

inconvenients dels transgènics? 

 Poder elegir les característiques dels 

aliments, si es fa bé, és fantàstic i pot 

solucionar moltes coses.  Els 

desavantatges: no els sabem amb 

certesa (només tenim alguns indicis) 

dels problemes que poden generar. De 

totes formes si et llegeixes el prospecte 

d‟un medicament hi observaràs mil 

efectes secundaris, vol dir això que 

aquest medicament s‟hauria d‟enretirar? 

De totes formes, amb els anys, quan 

hom vulgui treure un producte 

transgènic al mercat se li demanaran 

requisits més concrets, més fins... 

perquè la ciència va evolucionant. Et 

puc dir que ara és més fàcil treure un 

transgènic al mercat que en el futur:  

perquè el nombre de proves exigides per 

demostrar la seguretat anirà augmentant 

amb el temps i les experiències dels 

productes comercialitzats. 
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Com és que el Parlament i la C.E. 

estan en contradicció en aquest 

àmbit? 

L‟OMC va posar sobre la taula un 

protocol (acord sanitari i fitosanitari) a 

seguir per a l‟exportació i importació de 

transgènics que ve a dir: si un país vol 

exportar un transgènic a un altre ha de 

tenir alguna prova de la seva innocuïtat, 

i si algun país no vol que li exportin 

algun transgènic haurà de posseir 

alguna prova dels seus efectes 

perjudicials (vaja, algun argument 

científic o precís i públic). 

Amb aquesta maniobra política l‟UE ha 

quedat en una posició una mica 

compromesa ja que en elaborar un 

informe de riscos hi han d‟intervenir 

dues parts: l‟EFSA (avaluació de riscos: 

la vessant científica) i el Parlament 

europeu i el Consell Europeu (gestió de 

riscos: la vessant sociopolítica). 

Si l‟EFSA don el vist-i-plau a un 

transgènic però el Parlament no el vol 

acceptar, es crea un problema. La 

comissió, per dir-ho d‟una forma, 

cansada de lluitar sense arguments, 

proposa l‟aprovació al Parlament o el 

consell i aquest el pot rebutjar. 

Podem confiar en la informació que 

ens donen organitzacions ecologistes 

com ara Greenpeace?  

Si, són organitzacions que treballen, 

defensen unes idees i busquen 

arguments per a defensar-les. Com tots 

els grups, a Greenpeace tenen idees 

vàlides i d‟altres que no ho són, de la 

mateixa forma de vegades han encertat 

en les seves reivindicacions i d‟altres 

vegades no ho han fet. Però no per això 

deixen de ser respectables. 

Ja per anar acabant, és ètic fer 

transgènics?  

És tan ètic fer-ne com no fer-ne. Tot 

avanç tecnològic comporta usos 

correctes per al bé comú i altres que 

poden ser egoistes i poc correctes, 

La venda de transgènics per als EUA al 

món te una finalitat purament 

econòmica que a la vegada és legitima 

en el món empresarial i per tant 

èticament  acceptable... ara bé, fer servir 

l‟argument que els transgènics salvaran 

el món de la fam (com es fa servir en 

fòrums internacionals) pot ser un 

argument no ètic. 

Les actituds de monopoli dels 

transgènics i les polítiques agressives de 

les companyies productores de 

transgènics han creat una estela de 

reaccions poc favorables i donen a 

entendre que hi ha pràctiques 

comercials de dubtosa qualitat ètica, 

encara que caldrà afinar i poder tenir 

arguments concrets per fer aquestes 

afirmacions. 

El concepte de “Transgènic” és refereix, 

més que res, a una tècnica i com a tal té 

les seves parts potencialment bones i 

dolentes. No hem de preocupar-nos per 

si els transgènics són o no correctes sinó 

de les aplicacions que se‟ls pugui donar 

i les seves conseqüències. ■
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7 d‟agost de 2010/ Madrid-Cantonigròs (via hotmail) 

2.6 L’EMPRESA BIOTECNOLÒGICA.  

“NO HAY NINGÚN CULTIVO MG 

AUTORIZADO O EN ENSAYO SOBRE 

VARIEDADES MG CUYAS SEMILLAS DE 

SEGUNDA GENERACIÓN SEAN 

ESTÉRILES” 

aume Costa és Dr. En enginyeria Agrònoma i 

actualment ocupa el càrrec de Coordinador del Grup 

de Treball sobre l‟Agricultura i el medi ambient a 

ASEBIO. 

En Jaume ja fa  34 anys que treballa en la multinacional 

Monsanto. Actualment ocupa el lloc de Director 

d‟Assumptes Regulatoris i Científics de Monsanto 

Agricultura España, S.L. 

Lògicament té l‟agenda molt ocupada.. de fet,  just el dia 

que el vaig trucar s‟anava a Santander a realitzar unes 

conferències. Malgrat tot, i per això li estic tan agraït, va 

accedir a realitzar l‟entrevista.   

-Per raons de comoditat de l’entrevistat, l’entrevista s’ha realitzat en espanyol. 

 

►Sr. Jaime Costa, ¿Está Vd. a favor 

de los transgénicos? 

La respuesta es afirmativa para sus 

aplicaciones en la mejora de plantas 

cultivadas, no solo por mi experiencia 

de trabajo durante 34 años en 

Monsanto, sino porque la experiencia 

comercial a gran escala durante los 

últimos 15 años ha demostrado que con 

estas modernas técnicas de mejora 

podemos añadir valor a la producción 

agraria, obteniendo más alimentos con 

menos recursos. Los recursos ahorrados 

incluyen una cantidad acumulada que 

supera los 359 millones de kg de 

insecticidas con las variedades 

transgénicas protegidas contra plagas, 

una disminución anual de emisiones de 

CO2 equivalente a la generada por 6,3 

millones de coches con las variedades 

transgénicas tolerantes a herbicidas, y 

varios millones de hectáreas de suelo 

que no ha sido necesario roturar gracias 

al aumento de producción conseguido 

en buena parte de los 134 millones de 

hectáreas cultivadas en 2009.  

J 

Imatge 89 
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La tecnología de modificaciones 

genéticas a nivel celular conseguida con 

las plantas transgénicas es la más 

potente, predecible, precisa y controlada 

de todas las mejoras de cultivos 

empleadas hasta ahora, por lo que 

también debería ser la preferida de los 

consumidores en comparaciones como 

las realizadas al elegir teléfonos móviles 

y otros aparatos de consumo. 

  

¿Europa es muy restrictiva en 

comparación con los EUA? ¿Por qué 

cree que es así?  

Una razón es que en EE.UU. los 

consumidores confían desde hace 

muchos años en las opiniones de la 

FDA (Food and Drug Administration) 

para las cuestiones relacionadas con la 

seguridad alimentaria, mientras que en 

la Unión Europea –por culpa de 

escándalos como el de las vacas locas 

que no tienen nada que ver con los 

transgénicos- gran parte de los 

ciudadanos no conoce que, antes de 

comercializar cualquier alimento 

derivado de una planta transgénica, es 

precisa una Opinión científica favorable 

por parte de la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria (EFSA). EFSA 

es una institución creada en 2002 como 

árbitro científico europeo para evaluar 

los riesgos alimentarios como los 

relacionados con aditivos, materiales en 

contacto con alimentos, fitosanitarios, 

riesgos biológicos y plantas 

transgénicas (MG* o modificadas 

genéticamente) y durante estos ocho 

años ha elaborado cerca de 2.000 

Opiniones científicas expuestas al 

alcance de todos en 

www.efsa.europa.eu  

Otra razón para la desconfianza ha sido 

la obligación de etiquetado MG para 

todos los alimentos derivados de plantas 

transgénicas, incluso para aquellos 

como aceites, lecitina o almidón que 

son idénticos a los convencionales. Este 

etiquetado, que en EE.UU. se exige solo 

cuando el alimento es distinto al 

convencional, ha sido interpretado en la 

Unión Europea como advertencia de 

riesgo por potentes grupos de 

comunicación opuestos a esta 

tecnología, y que han influido en 

algunos partidos opuestos a la iniciativa 

privada para la mejora de plantas. Esta 

política restrictiva ha puesto muy difícil 

la autorización de nuevos cultivos 

transgénicos, con exigencias que hasta 

la fecha solo las empresas privadas 

parecen capaces de superar.    

 

Curiosamente en España parece 

como si fuésemos a contracorriente 

de las políticas europeas… 

Las autorizaciones para cultivar y/o 

importar y consumir los productos 

derivados de nuevas plantas MG se 

conceden para todos los países de la UE 

por la Comisión Europea, pero luego la 

posición de cada Estado Miembro 

puede variar de acuerdo con sus 

intereses. La importación de soja MG, 

por ejemplo, ocurre en la gran mayoría 

los países como fuente de proteínas 

vegetales para la elaboración de piensos 

(especialmente después de prohibir las 

proteínas de origen animal que se 

relacionaron con el problema de las 

vacas locas). Hay varios tipos de maíces 

MG que pueden ser importados en 

cualquiera de los países de la UE, pues 

no hay fronteras entre estados, pero el 

interés en su cultivo puede ser distinto. 

Algunos países producen más maíz del 

que consumen y no parecen dispuestos a 

permitir el cultivo, mientras que otros, 

como España y Portugal, tenemos que 

http://www.efsa.europa.eu/
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importar cada año entre 4 y 8 millones 

de toneladas de granos de maíz (MG o 

no), por lo que nos interesa aumentar la 

eficiencia de la producción local para 

reducir las importaciones. En España 

hay autorizadas para su 

comercialización más de 100 variedades 

de maíz –desarrolladas por unas 10 

empresas- que contienen la 

modificación genética MON810 para la 

protección contra taladros, pero su 

cultivo (unas 76.000 ha que 

representaban el 22% del maíz en 2009) 

no está generalizado, sino que se 

concentra en las zonas con ataques de 

estas plagas como Aragón, Catalunya y 

–en menor proporción- Navarra, 

Extremadura y Castilla-La Mancha. 

 

¿Por qué las acusaciones a las 

empresas Biotecnológicas?  

Buena pregunta. En muchos ataques 

desde grupos de extrema izquierda se 

acusa a las empresas de obligar a los 

agricultores a comprar la semilla todos 

los años, cuando la realidad es que la 

gran mayoría de los agricultores que 

cultivan maíz compran semillas híbridas 

convencionales todos los años y nadie 

les ha obligado a ello. Algunos 

investigadores de centros públicos han 

advertido de que con esta estrategia de 

exigencias crecientes el mercado de las 

semillas MG quedará solo en manos de 

las grandes empresas. 

En algunos casos se ha cuestionado la 

seguridad de cultivos MG autorizados, 

pero hasta la fecha, la revisión por 

EFSA de las informaciones que se han 

presentado no ha encontrado datos 

contrastables que respalden un cambio 

en la evaluación científica inicial sobre 

la seguridad de las plantas transgénicas 

autorizadas. 

   

¿Qué papel pueden o tienen que jugar  

los gobiernos,  y como se pueden 

calificar las acciones tomadas por los 

gobiernos europeos? 

De acuerdo con el principio de 

precaución y la legislación europea 

(Directiva 2001/18 y Reglamento 

1829/2003), corresponde a los Estados 

Miembros y Comunidades Autónomas 

la autorización de ensayos controlados 

con plantas MG, mientras que la 

autorización para comercializar 

corresponde a la Comisión Europea. 

Después de la autorización comercial, 

se exigen unos Planes de Seguimiento 

en los que participan tanto las empresas 

como las instituciones reseñadas. 

En las acciones tomadas por la UE hasta 

la fecha la preocupación por la 

seguridad ha sido extrema, y han 

proliferado las regulaciones que retrasan 

cualquier decisión a pesar de que no se 

tiene noticia de ningún efecto adverso 

sobre personas o el medio ambiente, 

mientras que se toleran actividades más 

peligrosas con menores regulaciones o 

exigencias de seguimiento. Mientras 

tanto, crece el cultivo de las nuevas 

variedades MG en Estados Unidos, 

Brasil, India, Argentina y otros países 

con vocación exportadora, por lo que 

los agricultores europeos quedan 

rezagados en el uso de las nuevas 

variedades.  

 

¿Qué me dice de las ventajas y los 

inconvenientes de los transgénicos? 

No se puede generalizar sobre las 

ventajas e inconvenientes de las 

variedades MG o transgénicas, pero se 

han publicado varias revisiones sobre 
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ellas con análisis caso por caso 

(www.isaaa.org). Está demostrado que 

las plantas MG que ofrecen protección 

contra plagas reducen una buena parte 

de las aplicaciones de insecticidas, y 

requieren refugios como medida de 

gestión para que la protección sea 

duradera. Las variedades MG tolerantes 

a herbicidas facilitan la agricultura de 

conservación, reduciendo erosión del 

suelo y emisiones de CO2, pero también 

se recomienda la alternancia con otros 

herbicidas para retrasar la aparición de 

malezas resistentes como las que vienen 

ocurriendo desde hace más de 30 años 

con las variedades convencionales. Las 

posibilidades de las nuevas variedades 

MG en desarrollo con mejores 

nutrientes (ácidos grasos omega-3), 

mayor tolerancia a sequía o mayor 

eficiencia de los fertilizantes, son 

enormes. 

A menudo se discute el papel de las 

variedades MG en la lucha contra el 

hambre, tema que acaba de ser debatido 

en un Curso de Verano de la 

Universidad Católica de Valencia. Mi 

opinión personal es que el hambre es un 

grave problema con múltiples causas 

(falta de educación, corrupción, etc.), 

pero la falta de alimentos o su precio 

inasequible es una de estas causas, y 

aunque solo afecte al 10% de los casos, 

estaríamos hablando de alimentar a 100 

millones de personas. La organización 

de Naciones Unidas para la agricultura 

y alimentación (FAO) ha establecido la 

necesidad de aumentar la producción 

mundial de alimentos en un 70% antes 

de 2050, para alimentar mejor a una 

población que para entonces superará 

los 9.000 millones de personas, 

principalmente aumentando la 

eficiencia productiva en las tierras hoy 

cultivadas. Estoy convencido de que 

llegaremos antes a este objetivo con 

variedades MG que sin ellas, y de que 

nunca llegaremos apostando únicamente 

por una agricultura ecológica basada en 

subvenciones públicas y exclusión de 

tecnologías probadas. 

 

Desde algunos círculos ecologistas se 

habla de dos supuestos peligros de los 

transgénicos: la posible 

contaminación a otros cultivos no 

transgénicos, y el hecho de que las 

empresas creadoras de les especies 

transgénicas de alguna forma 

pudieran, hipotéticamente, llegar al  

control económico de los agricultores 

en el caso de que las semillas de 

segunda generación no fueran fértiles 

(y por lo tanto que los payeses cada 

año tuvieran que adquirir nuevas 

semillas). ¿Qué opina usted? 

El intercambio de polen entre 

variedades MG y convencionales es un 

hecho natural que ocurre en ambas 

direcciones y que no representa un 

riesgo para cultivos autorizados, pues ha 

sido evaluado por la Autoridad Europea 

de Seguridad Alimentaria (EFSA) antes 

de que se autorice el cultivo 

transgénico.  

No hay ningún cultivo MG autorizado o 

en ensayo sobre variedades MG cuyas 

semillas de segunda generación sean 

estériles, pero hay muchas semillas 

híbridas convencionales (maíz, tomate, 

girasol, etc) que el agricultor compra 

todos los años porque son más 

productivas. Esto no supone un control 

económico del agricultor, sino todo lo 

contrario, pues él es el que elige la 

semilla (híbrida o no) entre las muchas 

empresas que se la ofrecen, y nadie le 

impide que siembre sus propias 

semillas.  

http://www.isaaa.org/
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¿Cree usted que con la cantidad de 

controles y estudios que se hacen a los 

transgénicos (sin duda mucho más 

numerosos que en las variantes 

convencionales) es necesario su 

etiquetado? 

Creo que el etiquetado de un grano MG 

que es equivalente (en seguridad, 

composición o valor nutritivo) a otro 

convencional es un lujo tan prescindible 

como etiquetar indicando la marca de 

tractores o fuente de energía eléctrica 

(nuclear o renovable) usada en su 

producción. Pero ya que las autoridades 

europeas han acordado su 

obligatoriedad, lo menos que puede 

pedirse es que informen a los 

consumidores de que –como ocurre con 

las denominaciones de origen en los 

vinos- la etiqueta “modificado 

genéticamente” no es ninguna 

advertencia de riesgo, sino la 

información de que las variedades 

cultivadas han sido mejoradas con 

ayuda de la moderna biotecnología. 

¿Cómo es que el Parlamento europeo 

y la Comisión europea están en 

contradicción en el ámbito  de los 

transgénicos?  

La contradicción no es entre la 

Comisión Europea y el Parlamento, sino 

con algunos Estados Miembros como 

Austria y Grecia que esgrimen 

argumentos no científicos para oponerse 

al cultivo en su territorio de variedades 

MG autorizadas a nivel europeo. Como 

la Comisión no ha encontrado el soporte 

de otros Estados para obligar al 

cumplimiento de las decisiones 

europeas, ha propuesto que los Estados 

miembros puedan limitar o prohibir el 

cultivo de variedades MG en sus 

territorios por razones no científicas ni 

relacionadas con la seguridad. Como el 

comercio de granos MG autorizados no 

puede ser prohibido, pues existe un 

mercado único, los perjudicados por la 

decisión de no permitir el cultivo en un 

país de la UE seran los agricultores de 

este país, pues dispondrán de menores 

opciones para sus cultivos. 

 

¿Podemos dar credibilidad en la 

información que nos dan 

organizaciones ecologistas como 

Greenpeace?  

Tenga en cuenta que este tipo de 

organizaciones se mueven más por 

objetivos como la aparición en los 

medios de comunicación o el aumento 

del número de socios que por el 

bienestar de las personas. Durante 

muchos años hemos visto sus 

informaciones sobre cultivos MG, 

ilustradas con figuras de mazorcas 

explosivas o un tomate con embrión 

humano en lugar de semillas que no se 

corresponden con la realidad. 

Para informarse sobre transgénicos, son 

muchísimo más fiables y recomendables 

las informaciones de las instituciones 

públicas que velan por la seguridad y 

bienestar de las personas, como la 

Agencia Catalana de Seguridad 

Alimentaria, la Agencia Española de 

Seguridad Alimentaria y Nutrición 

(AESAN) y la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria (EFSA). 

 Da la sensación (y yo lo constato) que 

es muy difícil encontrar información 

del tema que posea  validez 

científica... Así pues, ¿cree que 

circula mucha información de los 

transgénicos sin fundamento alguno? 

La aparición de Internet ha supuesto 

muchos beneficios, pero a menudo se 

confunden las opiniones (que cualquiera 
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de nosotros podemos escribir en unos 

minutos) con los estudios científicos 

que a menudo requieren meses o años 

de trabajo y que –después de ser 

revisados por expertos anónimos- llegan 

a conclusiones basadas en datos 

concretos sobre productos MG junto 

con una descripción detallada de los 

métodos empleados para que cualquier 

otro investigador pueda contrastarlos. 

Este tipo de estudios científicos, y los 

que con métodos similares aporta cada 

empresa para defender su producto, son 

la base de las Opiniones científicas 

emitidas por EFSA exigidas por la 

Comisión Europea antes de cualquier 

propuesta de autorización de una planta 

MG. Recomiendo revisar las referencias 

de estas Opiniones, pues en la de junio 

de 2009 que hace referencia al cultivo 

de maíces MON810 protegidos contra 

taladros –que son los cultivados en 

España- el documento de 84 páginas 

termina con las referencias de unas 292 

publicaciones científicas válidas que 

respaldan la continuidad de estos 

maíces MG después de 10 años de 

experiencia.  

¿Hay mucho rechazo por parte de la 

sociedad a los transgénicos? Y cree 

que puede tener la culpa de ello el 

desconocimiento sobre el tema?  

En las encuestas del CIS las 

preocupaciones por el medio ambiente o 

la seguridad de los alimentos quedan 

muy lejos de las cuestiones sobre paro, 

situación económica y otras que de 

verdad preocupan todos los días a los 

españoles. A nivel europeo, los últimos 

Eurobarómetros realizados en 2002 y 

2005 mostraban que el 74% de los 

españoles acepta o tolera los alimentos 

MG. Es cierto que existe un pequeño 

porcentaje de personas opuestas a los 

cultivos MG, pero el etiquetado MG 

que se exige desde 1998 les permite 

evitar estos productos respetando las 

opciones de los que no se oponen a 

ellos. De acuerdo con los datos 

expuestos en la Tabla 3 del Boletín de 

Análisis y Prospectiva nº 18 del 

Ministerio de Medio Ambiente, y 

Medio Rural y Marino sobre 

“Percepción social sobre agricultura y 

PAC” las tres prioridades de los 

consumidores españoles y europeos en 

2007, 2008 y 2009 son 1) Precios 

razonables en los productos agrícolas, 

2) Mantener un nivel de vida adecuado 

para los agricultores y 3) Asegurar 

alimentos sanos y saludables. La 

limitación de opciones para los cultivos 

MG no ayuda a ninguna de las tres 

prioridades expuestas y seguramente 

puede estorbarlas. 

Una Tesis Doctoral en la Universidad 

Complutense de Madrid mostró que en 

la aceptación o rechazo influye tanto el 

desconocimiento como la fuente de la 

información, pues la aceptación es 

generalizada entre alumnos de Ciencias 

de la Salud, mientras que baja en 

alumnos de Ciencias Sociales, más 

alejadas de los alimentos. Un rasgo 

frecuente de los que se oponen a los 

alimentos MG es que creen que el resto 

de cultivos son naturales, cuando la 

realidad es que las modificaciones son 

cuantitativamente más importantes y 

menos conocidas. 

¿Ya para ir terminando con la 

entrevista, cree Vd. que es ético crear 

transgénicos?  

Que una actividad sea ética o no, no 

depende de las herramientas sino de los 

fines. Pero mientras que no se puede 

afirmar que el uso de un cuchillo sea 

ético o no, pues depende para qué lo 

usemos, la aplicación de la moderna 

tecnología a la mejora de plantas tiene 
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que superar unas estrictas regulaciones 

“paso a paso” y “caso por caso” que 

solo permiten la comercialización de 

aquellas plantas MG son evidencia de 

riesgos, con unos planes de seguimiento 

estatales y europeos. Con estas 

premisas, y teniendo en cuenta que el 

fin de los transgénicos es obtener más 

alimentos con menos recursos, conozco 

pocas actividades que tengan tanto 

respaldo ético como el desarrollo y 

cultivo de plantas MG autorizadas. ■ 
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25 d‟agost de 2010/ Cantonigròs 

2.7 EL PUNT DE VISTA CIENTÍFIC.  

 

“...NO HI HA ESTUDIS DE TRANSGÈNICS 

(NI DE CAP ALTRE TEMÀTICA) QUE 

CONTROLIN EL 100% DE LES 

VARIABLES...” 

 

 Montserrat Areñas Vila és llicenciada en 

Biologia, especialitzada en genètica 

molecular i posseeix un màster en medi 

ambient. Actualment és professora de   tecnologia i 

formadora  de professors en informàtica.  

 

 

► Hola, Montserrat. Per començar, 

com et posiciones davant del tema? 

Ni a favor ni en contra sempre que es 

facin bons estudis. Sobretot cal que es 

controli el medi i preferentment que es 

realitzin els estudis en medis naturals. 

Perquè ho diu això? 

Mira, tinc un màster en medi ambient i 

això m‟ha fet veure que a l‟hora de fer 

un estudi no sempre es controlen totes 

les variables. Si es du a terme un estudi 

per demostrar la innocuïtat d‟un 

transgènic  i al final els resultats són 

negatius (és a dir, la planta és  

perjudicial per a la salut) s‟ha de veure 

si realment ha estat la modificació el 

que l‟ha fet esdevenir perjudicial o si ha 

estat alguna altra cosa no relacionada 

amb dita modificació (algun virus que 

ha entrat  a la planta, o bé s‟ha produït 

una mutació natural).   

Per altra banda cal tenir present que 

l‟evolució no és res més que un seguit 

de mutacions (modificacions 

genètiques) produïdes de forma natural. 

Hi ha algú que dubta de la seguretat dels 

aliments convencionals? Doncs per què 

hem de desconfiar tant dels transgènics? 

Hi ha molt desconeixement o 

informació no vàlida circulant sobre 

aquest tema? 

Mª 
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Durant els meus estudis vaig fer 

modificacions genètiques en 

Escherichia coli, llavors em vaig  

adonar de quines animalades es poden 

arribar a dir i a fer.  Fer transgènics pot 

ser perillós, és clar, però també ho és 

molt que la informació sobre un 

transgènic o de com fer-ne, la rebi la 

persona inadequada. El problema és que 

no som els científics qui gestionem el 

tema… 

Què me’n diu de les avantatges i els 

inconvenients dels transgènics? 

Bé, com he dit abans les variables a 

seguir són moltes i totes poden ser 

importants. Per exemple, el tema de la 

contaminació per transgènics els duen a 

terme el insectes que fan la 

pol·linització. Alguns d‟aquests 

insectes, per exemple, tan sols afecten a 

les “gramínies” i d‟aquestes n‟hi ha 

centenars de varietats. Imagina‟t: 

hauríem de controlar com aquests 

insectes afecten a la nostra planta 

transgènica…  

Per altra banda l‟ús de transgènics 

podria reduir la quantitat d‟insecticides 

en l‟agricultura. Teòricament això seria 

bo per a la salut, perquè sí que sabem 

amb certesa que alguns insecticides 

poden ser perjudicials. 

Està ben estudiat el tema doncs? 

Jo diria que no perquè no hi ha estudis 

de transgènics (ni de cap altre temàtica) 

que controlin el 100% de totes les 

variables, a més, aquest món encara és 

molt nou… fins d‟aquí a uns anys no 

sabrem si realment els transgènics són, 

o no, perillosos. Igual va passar amb els 

CFC‟s; quan de temps van circular pel 

mercat abans que no es va descobrir els 

seus efectes perjudicials per a la capa 

d‟ozó? 30, 40 anys potser? 

Així doncs es precipiten els governs? 

Els governs són els gestors, si en un 

país hi ha molta fam i un transgènic 

promet reduir-la, és clar que el 

permetran… també les circumstàncies 

econòmiques i socials influeixen en 

aquest tema… per aquest motiu el 

països més pobres són els que avalen 

més els transgènics.  

Cal etiquetar els transgènics? 

Més aviat cal que s‟etiqueti els controls 

que demostren la seva seguretat. Mira 

l‟aigua Aquarel: és reciclada i està 

circulant pel mercat. No crec que sigui 

important indicar que és reciclada (en el 

fons és aigua) sinó que és innòcua per a 

la salut del consumidor… ja veus que 

recolzo el principi d‟igualtat 

substancial. 

...i podem patentar un organisme? 

Fer un transgènic, i jo ho constato, és 

molt difícil i requereix molt d‟esforç. 

Com en moltes altres branques 

científiques i tecnològiques, amb la 

biotecnologia també ha d‟existir la 

patent. S‟ha de reconèixer l‟esforç que 

hom fa per a crear un transgènic. En 

aquest sentit doncs, crec que s‟ha de 

valorar l‟esforç de les empreses que 

facin transgènics... per altra banda, d‟on 

traurien aquestes empreses els beneficis 

sinó? 
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Hi ha rebuig als transgènics? El 

produeix el desconeixement? 

Mira, com dèiem abans, si a una 

persona li vens “aigua reciclada” la 

paraula “reciclada” ja el farà desconfiar 

malgrat hi hagin estudis que avalin la 

seguretat d‟aquesta aigua… de la 

mateixa manera quan hom sent la 

paraula “transgènic” ja es fica les mans 

al cap. No s‟hauria d‟associar les 

tècniques modernes als prejudicis que 

aquestes puguin comportar. Estic segura 

que si comencessis a preguntar als 

ciutadans si estan a favor o en contra 

dels transgènics, molts et dirien 

clarament que hi estan en contra. Però si 

els demanes què són els transgènics, 

dubto que gaires et sàpiguen 

respondre… 

Podem confiar en les organitzacions 

ecologistes com ara Greenpeace?   

Estic segura que Greenpeace actua 

segons  els seus ideals i es basa en les 

seves proves. De la mateixa manera 

crec que aquesta organització també es 

mou amb interessos no tant 

“ecologistes”, per exemple enfonsar la 

reputació de certes empreses… 

Per altra banda he de confessar que 

quan sento la paraula “ecologista” jo 

tremolo una mica! Si un ecologista 

defensa l‟agricultura orgànica (sense 

massa ciència pel mig), com és que 

molts usen hivernacles? Recordem que 

els hivernacles creen climes totalment 

artificials que poden arribar a canviar 

les propietats de les plantes (de la 

mateixa forma que les modificacions 

genètiques també les alteren). 

Ja per acabar, és ètic fer transgènics? 

Les persones tenim dret a actuar en la 

naturalesa, canviar-la, millorar-la (i els 

transgènics no són res més que una 

evolució o mutació induïda 

artificialment)... Doncs bé, si realitzem 

aquests canvis amb bones finalitats i 

amb una bona gestió, és clar que és ètic 

fer transgènics. ■ 
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2.8 CONCLUSIONS DE LES ENTREVISTES. 

Un dia, un dels entrevistats em va dir “Doraemon, de les entrevistes no en trauràs 

aigua clara, n’hauràs d’extreure el que tu creguis”, ara, després d‟haver-les realitzat 

totes, me n‟adono de fins a quin punt era això cert. Així doncs, aquest apartat de 

conclusions no serà més que una extracció dels punts que jo considero més rellevants i 

que, personalment hi dono més veracitat (malgrat entre tots el entrevistats disposo de  

mil i una pàgina webs que demostren amb estudis el que cada un m‟ha dit i raonat).  

Per començar he de dir que les enquestes són la prova de la gran polèmica que hi ha al 

respecte dels transgènics... Un cas molt sorprenent en el qual es veu la confrontació 

d‟opinions; concretament pel que fa als controls de seguretat (alguns parlen d‟anys sinó 

de dècades i per contra d‟altres parlen de pocs mesos). 

Per altre banda hi ha molta polèmica entre si hem de donar més credibilitat al govern i/o 

empreses biotecnològiques o a les organitzacions ecologistes com ara Greenpeace... 

personalment confio en ambdues parts sempre i quan ens referim al govern europeu. Dic 

això, perquè durant l‟entrevista a Serratosa em vaig adonar de les diferències alhora 

d‟enfocar l‟assumpte entre l‟UE i els EUA: mentre que Europa camina amb peus de 

plom i sense arriscar-se un pèl, els EUA han pres una direcció antagònica a l‟UE i 

extremament permissiva. Personalment crec que la direcció del país americà és una falta 

de respecte per a tots els col·lectius ecologistes (als quals jo no m‟hi identifico) que 

reclamen el seu dret a saber què mengen igualment que els controls de seguretat siguin 

favorables a quelcom transgènic (queda clar que no aposto pel “principi d‟equivalència 

substancial” ni per l‟absència d‟etiquetatge). Dit això, també vull matissar que davant de 

la preocupant fam que hi ha al món (i que va en augment segons dades proporcionades 

per Jaume Costa) no pot ser ètic posar pegues a totes les iniciatives realitzades per 

parar-la, incloent els transgènics... Lògicament la confrontació de la comissió amb el 

parlament europeu no  ajuda gens a que l‟UE es determini d‟una vegada i deixi de 

perdre el temps. 

Seguint el fil anterior arribem al tema de la gestió dels OMG‟s: segons Pàmies no és 

gens bona car les empreses tecnològiques tenen massa pes en la societat. Crec que si 

això realment és cert i les empreses realment han creat aquesta influència, Josep té tota 

la raó del món en queixar-se. Ara bé, personalment jo tinc (o vull tenir) confiança en les 

persones que em representen (actualment PSOE, l‟UE...) i que se suposa que vetllen pel 

meu benestar de la mateixa forma que confio en el seny de les empreses 

biotecnològiques... Per aquest motiu tampoc crec en que realment els transgènics siguin 

perjudicials per a la salut (tot i que és d‟estranyar que la majoria d‟aquestes empreses 

siguin simultàniament farmacèutiques, com ens remarcava Pàmies).  

Ja per acabar, m‟agradaria dir que l‟ideal a seguir crec que  no passa ni pel camí pres 

pels EUA (d‟acord amb el seu liberalisme pur i dur) ni pel que ha pres l‟UE conseqüent 

amb la seva magnífica filosofia proteccionista de l‟estat del benestar. S‟ha de buscar un 
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terme mig per tal de no quedar-se enrere i poder començar a lluitar contra la gana però 

sense ignorar el percentatge de la població que reclama el seu dret a menjar el que vol 

segons els seus ideals . I és que, com deia Teresa Esteve, “som els consumidors, i en 

aquest grup tots hi entrem, els que tenim o hauríem de tenir el dret a decidir el que 

volem menjar”. 

En conclusió, ja veieu que es tracta d‟un tema que “com en religió” (per entendre‟ns),  

cada persona opina el que vol. Tot i això, permeteu-me de fer èmfasi en un fet molt 

rellevant: tots els entrevistats coincideixen (qui més qui menys) en que hi ha el risc de 

que les empreses biotecnològiques es mengin el petit agricultor, i també raonen 

(unànimement) que fer transgènics és tant ètic com no fer-ne, el que realment planteja 

més dubtes són les finalitats per les quals es fan. Així doncs la polèmica real, no és tant 

de caire científic sinó polític i empresarial: els sectors que realment gestionen quest 

tema de tanta importància.  
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PART PRÀCTICA 3 

 (TRANSGÈNICS I SOCIETAT)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presència dels transgènics als mercats d’Osona 
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3.1 FASE PRÈVIA. 

Tot i havent realitzat la part teòrica, abans de procedir amb la part purament pràctica he 

hagut de fer una recerca dels supermercats a Osona i buscar eines que m‟ajudin a trobar 

els transgènics al mercat (aquesta part l‟anomeno: fase prèvia). Aquí ho exposo: 

“LA GUIA ROJA Y VERDE” 

“La guia roja y verde” és una iniciativa de Greenpeace que 

ja fa cinc anys que es va publicant via on-line. La seva 

descàrrega és totalment gratuïta. El seu contingut és una 

llista amb els productes de consum (humà i d‟animals de 

companyia) del mercat espanyol lliures de transgènics. Per 

altra banda n‟hi ha una altra on hi figuren els aliments que... 

 Les marques ja asseguren que els seus productes 

contenen transgènics. 

 Controls de Greenpeace han trobat transgènics en la 

composició de l‟aliment. 

 Les marques no asseguren que dins de la composició 

del producte no hi hagin transgènics. Per tant 

Greenpeace no descarta la seva presència. 

Productes que en porten (tant si les empreses ho notifiquen 

com Greenpeace ho ha descobert mitjançant controls, també 

n‟hi ha que no figuren a la guia): 

Ex:  lectina de soja Int Salim... 

Productes més coneguts que en podrien contenir (Greenpeace no descarta que en 

puguin contenir ) 

 Carbonell (oli de llavors) 

 Koipesol 

 Koipe 

 Flora 

 Ligeresa 

 Tulipán 

SABIES QUE...? 

Moltes marques de força 

renom que no consten a la 

llista roja de l’estat 

espanyol, si que hi consten 

en les guies homòlogues 

d’estats no europeus com 

ara Mèxic. Ex: Nuesquik, 

Ferrero, Danone 

(concretament petitsuis)... 

sens dubte, es tracte d’una 

prova que demostra les 

conseqüències de la 

legislació europea actual. 

Vegeu: 

http://www.greenpeace.org

/raw/content/mexico/prens

a/reports/gu-a-roja-y-

verde-de-alimentos.pdf 

 

 

http://www.greenpeace.org/raw/content/mexico/prensa/reports/gu-a-roja-y-verde-de-alimentos.pdf
http://www.greenpeace.org/raw/content/mexico/prensa/reports/gu-a-roja-y-verde-de-alimentos.pdf
http://www.greenpeace.org/raw/content/mexico/prensa/reports/gu-a-roja-y-verde-de-alimentos.pdf
http://www.greenpeace.org/raw/content/mexico/prensa/reports/gu-a-roja-y-verde-de-alimentos.pdf
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 Nestlé (nesquik, nescafé, bonka, eko, Maggi,  buioni, Litoral, Solis, La cocinera, 

chocapic, golden grahams, estrellitas, crunch, cheerios, la lechera, maxibon 

pinsos Friskies i balance,) 

 Royal canin (tots els productes) 

 Duhl (cacaolat, la levantina, fruco) 

 Kellog‟s 

 Valor 

 Lacasa (lacasitos, conguitos,) 

 Joyco (Solano) 

 Unilever (frigo, salsas ligeresa, calvé salsas, salsas knor, ) 

 

SUPERMERCATS D‟OSONA: 

Encara que sembli mentida, a Osona tenim una varietat (no quantitat) de supermercats 

dedicats a l‟alimentació humana limitada... Mentre realitzava la recerca, m‟he anat 

adonant que, tot i que hi ha una cadena pròpia de la comarca (Bonpreu – Esclat - 

Orangutan), ens falten alguns supermercats de grans cadenes (no tenim ni Condis, ni 

Macro Finestrats, Veritas, Valvi o Roges Supermercats...). Crec que això és 

conseqüència de la distància que ens separa de la perifèria de Barcelona i de la nostra 

situació, encara, relativament rural... Per altra banda he de dir que a la següent llista de 

supermercats, no compto les diferents varietats d‟una cadena (Ex: EsclatOil o bé 

Carrefour Express), que no cito tots els exemplars de la comarca (alguns són molt rars i 

no tenen ni pàgina web pròpia com ara els supermercats Pròxim...) i que tan sols exposo 

grans cadenes amb moltes seus arreu del territori Català, Espanyol o fins i tot Europeu 

(descarto botigues locals independents a cap gran cadena o que venguin comestibles 

ecològics o medicinals no convencionals)... Malgrat aquest filtratge, la llista de 

supermercats que hauré d‟investigar continua essent, relativament, llarga. 

De totes formes, aquí exposo les companyies presents a la comarca d‟Osona, algunes de 

les seves ubicacions i també la seva nacionalitat (per després fer referència a la 

legislació dels diversos països):  
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NOM DE LA CADENA I 

NACIONALITAT 

EXEMPLARS A LA COMARCA 

D’OSONA 

(estan marcats de color blau els exemplars 

que visitaré) 

Bonpreu (Espanya) 

 

Imatge 93 

Bonpreu Plaça Nova, 13 Torelló   

Bonpreu C.Sant Josep, 44 Centelles    

Bonpreu C.Barcelona, 52 Tona    

Bonpreu C.Diputació, 7 Roda de Ter    

Bonpreu C.Sant Antoni, 6 Vic    

Bonpreu C.Cal Xic Corder, 1 Garriga    

Bonpreu C.Marquès de Palmerola, 80 Sant 

Hipòlit de Voltregà    

Bonpreu Ctra.Montrodon, 9 Taradell    

Bonpreu C.Josep M.Pellicer, 64 Ripoll    

Bonpreu C. Germà Julià, 3-5 Sant Celoni    

Bonpreu Ctra. Olot, 1 Manlleu    

Bonpreu C. Coronel Molera, 12 Puigcerdà    

Bonpreu C. Vilamirosa, 90 Manlleu    

Esclat (Espanya) 

 

Imatge 94 

Esclat C. Manlleu, 117-123 Torelló    

 Esclat Pg. Generalitat, 44-46 Vic    

Esclat C. Ripoll, 16 Polígon Mas Beuló Vic    

Esclat Pg. Sant Joan, 218 Manlleu    

Esclat C. Freixanet, 48 Camprodon    
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BonÀrea (Espanya) 
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Masies de Voltregà c/Girona 3 

Manlleu c/ de sant Joan 159 

Torelló c/ Jaume Balmes 1 

Vic Arquebisbe Alemany 7 

Vic c/ Genaralitat 12 

Caprabo (Espanya) 

 

Imatge 96 

Calle de Enric Prat de la Riba, 9 

08570 Torello 

 

Passeig Doctor Joan Oliveras, 118-120 

08560 Manlleu 

 

Carretera Sant Hipòlit, S/N 

08500 Vic 

 

Passeig Generalitat, 18 

08500 Vic 

 

 

La sirena (Espanya) 

 

Imatge 97 

Pg. Sant Joan, 161 

08560 Manlleu 

 

 

Ctra. St. Hipòlit, 25 nau 8 Pol. Ind. Sot de 

Pradals 

08500 VIC 

 

C/ Gurb, 31-33-35 

08500 VIC 

Mercadona (Espanya) 

 

Imatge 98 

Manlleu c/ Doña blanca 

Vic avda. Olimpia 
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Orangutan (Espanya) 

 

Imatge 99 

Orangutan C.Torelló (cantonada c.Mare de 

Déu dels Munts) Vic    

Orangutan C. Arquebisbe Alemany, 20-22 

Vic    

 

Sorli discau (Espanya) 
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Manlleu CRTA. D'OLOT, 149 

Carrefour (França) 

 

Imatge 101 

C/ La Llotja, 6 

08500 Vic (Barcelona) (ver mapa 

Ctra. Granollers-Sant Celoni, cant Frederic 

Mistral 

08440 Cardedeu (Barcelona) 

C/ Industria, cantonada C/Torelló, s/n 

08500 Vic (Barcelona) (ver mapa) 

Dia (Espanya) 

 

Imatge 102 

Centelles Carretera Llinars-canoves, KM-2 

08459 Sant Antoni De Vilamajor 

Dia Market 

PO. SANT JOAN 245 Manlleu 

Dia Market 

 

CR. DE SANT HIPÒLIT, B251 Vic 

Roda de Ter, avda. Tecla Sala 

Pròxim (Espanya) 

 

Imatge 103 

Cantonigròs 

 

 

 

http://www.carrefour.es/hipermercados/guia_hipermercados/index.asp?iddirectotienda=http://bs.viamichelin.com/b2b2cv2/esp/index.html?productId=147798$$$cmd=amhome$$$id=86
http://www.carrefour.es/hipermercados/guia_hipermercados/index.asp?iddirectotienda=http://bs.viamichelin.com/b2b2cv2/esp/index.html?productId=147798$$$cmd=amhome$$$id=213
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Lidl (Alemanya) 

 

Imatge 104 

Vic  (sucre) 

Vic (c/Sant Hipòlit) 

Coaliment (Espanya) 

 

Imatge 105 

L‟Esquirol plaça nova 

“Suma” de Miquel 

alimentació (Espanya) 

 

Imatge 106 

Prats de Lluçanès  Pl. Nova, 5 

Aldi (Alemanya) 

 

Imatge 107 

VIC;  C/Torelló esq. Manel de Pedrolo s/n 
 

Shleker (Alemanya) 

 

Imatge 108 

 
Vic Ctra. de roda 2 

 
Vic doctor Candi Bayes 77 

 
Vic Gurb 54 

 
Vic Jacinto Verdaguer 29 

 
Vic ronda Francesc Camprodon 19-21 

 
Manlleu Avda. de Roma 120 

 
Manlleu Pza. fra Bernadi 29  
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3.2 OBJECTIU: 

Trobar tots o la majoria  dels  productes 

transgènics (o que en contenen) que es 

comercialitzen actualment (mes d‟agost de 

2010)  en les grans Superficíes de la comarca 

d‟Osona. Així sabré fins a quin punt són 

presents en la dieta de la gent del meu entorn 

més proper. 

3.3 PROCEDIMENT:  

Visitaré almenys un exemplar de les diverses 

cadenes de supermercats i grans superfícies 

actualment presents a la comarca (esmentades 

abans) i també cercaré en d‟altres distribuïdores 

d‟aliments (tot serà anotat en una acta de visita, 

veieu l‟annex). Per tal de trobar els productes de consum per a humans transgènics. Em 

basaré amb “la guia roja y verde”. Per altra banda he de dir que aquesta guia podria no 

contenir tots els transgènics que hi ha al mercat, per tant em veuré obligat a buscar la 

indicació pertinent als diversos lots dels productes sospitosos de tenir-ne (olis de 

llavors, pastes, galetes, margarines, conserves de blat de moro o soja ...). Per tal que els 

resultats no es desmenteixin amb el temps, faré aquesta recerca entre la primera i segona 

setmana d‟agost de 2010; d‟aquesta forma aconseguiré un estudi vàlid i representatiu 

però de forma temporal ja que no valdrà quan les cadenes de supermercats, amb el 

temps, llencin o eliminin productes dels estatges. No cal dir que realitzar un estudi dia a 

dia fins al lliurament del treball, per mi, és impossible. També no cal dir que potser em 

deixaré algun producte  tenint en compte la gran diversitat d‟aliments que hi ha a les 

grans superfícies (centenars o milers)... tot i això repeteixo que amb l‟ajut de “la guia 

roja y verde” i sabent quins aliments en poden contenir, no hauria de cometre gaires 

errors.  

3.4 HIPÒTESI:  

Havent vist les lleis restrictives europees (en comparació amb d‟altres països) i sabent 

que Osona pertany a Espanya (i conseqüentment a Europa), hi ha molts pocs productes 

per a l‟alimentació humana que siguin transgènics al mercat (o amb un percentatge del 

0.9% de transgènics en la seva composició). 
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3.5 RESULTATS: 

Aquí una taula on s‟identifica cada supermercat amb els seus respectius productes  

transgènics (o que en contenen) trobats: 

Cadenes de supermercats: 

NOM DEL 

DISTRIBUIDOR 

PRODUCTE TRANSGÈNIC (O QUE EN 

CONTÉ) 

Bonpreu (Espanya) 

 

 - 

Esclat (Espanya) 

 

 - 

BonÀrea (Espanya) 

 

- 

Caprabo (Espanya) 

 

 

 

- 

La sirena (Espanya) 

 

- 

Mercadona (Espanya) 

 

- 

 

 

Orangutan (Espanya) 

 

- 
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Sorli discau (Espanya) 

 

- 

Carrefour (França) 

 

- 

Dia (Espanya) 

 

- 

Pròxim (Espanya) 

 

 Maonesa Gourmet 

Lidl (Alemanya) 

 

- 

Coaliment (Espanya) 

 

- 

“Suma” de Miquel 

alimentació (Espanya) 

 

- 

Aldi (Alemanya) 

 

- 

Shleker (Alemanya) 

 
  

-  
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ALTRES DISTRIBUÏDORS  (no cadenes de supermercats) 

 

NOM DISTRIBUIDORA PRODUCTE/S 

Int-Salim Int-Salim és una empresa de diatètics que posseeix 

diverses lectines de Soja transgènica que Distribueix a 

privats per tot Espanya. 

Q******** Centre veterinari comarcal dedicat al cuidat dels 

animals, distribuïdora de  productes Novopet amb 

transgènics com ara “pasta de cría para pájaros” i 

“Alimentación para hamsters” (ambdós amb 

transgènics). Al tractar-se d‟un establiment 

independent a cap gran cadena no cito la seva 

localització així com el seu nom. 

Dr. *******‟* Centre veterinari comarcal dedicat al cuidat dels 

animals, distribuïdora de  productes Novopet com ara 

“pasta de cría para pájaros” i “alimentación para 

hamsters” (ambdós amb transgènics). Al tractar-se 

d‟un establiment independent a cap gran cadena no cito 

la seva localització així com el seu nom. 

 

 

...A més d’aquest resultats també val la pena comentar el cas d’un oli de llavors que el 

vaig trobar perquè el distribueix un camió de  J. Maria Vilà (Passa cada 15 dies per 

l’Esquirol). Aquest oli contenia l’ indicació de que procedia de soja modificada 

genèticament (entre d’altres espècies) així com les llavors usades en la seva producció. 

A principis d’estiu de 2010 havien canviat l’etiqueta del fabricant per una del 

distribuïdor: segons el distribuïdor, es tractava del mateix oli però curiosament a la 

nova etiqueta no hi constava ni la presència d’OMG’s ni tan sols les llavors emprades 

per a la seva elaboració. Com que aquest oli ja no porta l’indicació no el consideraré 

una troballa més de la recerca d’aliments transgènics o que en contenen. A banda de la 

presència de transgènics o no, m‟agradaria fer notar el fet que no indiqui ni tan sols una 

informació tan bàsica (i pels al·lèrgics a certs aliments fins i tot vital) com la 

composició del producte.  
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3.6 CONCLUSIONS DE LA RECERCA: 

Els productes transgènics (o amb transgènics) que hom pugui trobar als mercats de la 

comarca d‟Osona són pràcticament inexistents. De fet tan sols n‟hem trobat 1: la 

maonesa de la marca Gourmet present en els supermercats pròxim (havent vist la 

legislació espanyola, és important ressaltar l‟origen català d‟aquesta cadena). Cal dir, 

però, que en el lot d‟aquest producte no consta la presència de transgènics per la qual 

cosa hem de suposar que en conté en un percentatge inferior al 0,9 %. 

Ara bé, durant l‟estudi pràctic he trobat molts productes sospitosos de contenir-ne pel 

fet de constar en La guia roja y verde (o pertànyer a una casa mencionada per la guia, 

ex: la masía, la pista...) i no fer referència ni tan sols a la composició del producte (ja 

n‟he mostrat fotografies al llarg del treball). 

Deixant a banda els supermercats, si que es fa possible obtenir productes transgènics o 

que en contenen mitjançant la via on-line. Concretament, la marca Int-Salim (que si que 

etiqueta els seus productes transgènics) distribueix els seus productes per tot Catalunya. 

Per altre banda, malgrat no haver realitzat una recerca exhaustiva, hi ha productes amb 

transgènics (marca Novopet, el choclo) per a animals de companyia en alguns 

establiments veterinaris de la comarca. Repeteixo que els aliments per a animals no han 

estat el meu objecte d‟estudi (sinó els d‟humans). 

Havent vist tot això només em caldrà fer esment que aquest buit de transgènics als 

mercats serà cert en el cas que el frau en l‟etiquetatge sigui mínim. Per aquest motiu 

donar el vot de confiança a les organitzacions ecologistes (qui alerten de l‟alt 

percentatge de frau) o donar-lo a l‟administració, és essencial alhora d‟interpretar els 

resultats d‟aquest estudi; així doncs un partidari de Greenpeace, en el meu estudi hi 

veuria reflectida la prova de l‟alt frau, mentre que un partidari de l‟administració ho 

consideraria una garantia de l‟absència de transgènics al mercat.  

Pel que fa al motiu d‟aquest baix percentatge d‟OMG‟s al mercat i tenint en compte que 

a Espanya de transgènics se‟n cultiven i se‟n importen molts (vegeu l‟apartat “actualitat 

i legislació”),  podem especular que: 

1. El frau en l‟etiquetatge és enorme. 

2. Es destinen els transgènics a usos com ara 

la ramaderia, fabricació de combustibles 

(bioetanol) o productes industrials (midó) 

que no requereixen d‟etiquetatge explícit 

per a la seva naturalesa transgènica. 

3. La majoria de fabricants no aposten pels transgènics.  
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PART CONCLUSIVA. 

1. LES CONCLUSIONS 

Podríem resumir les conclusions d‟aquest treball de recerca en quatre frases: 

1. De transgènics que estiguem consumint i que estiguin en els nostres mercats  

n‟hi ha pocs, la legislació és efectiva i el frau és mínim. Però per altra banda hi 

ha indicis que és dubtosa la pràctica de l‟etiquetatge i que indiquen un alt 

percentatge de frau (vegeu les conclusions de la part pràctica 2 i la part pràctica 

3)... També resulta curiós que si realment de productes amb transgènics n‟hi ha 

molt pocs circulant pel mercat (tal com la part pràctica 3 ens demostra), que 

simultàniament hi hagin tantes marques que fan constar en l‟etiqueta dels seus 

productes que no contenen OMG‟s (com si es volguessin diferenciar-se d‟altres 

companyies). 

2. Malgrat les afirmacions del punt 1 cal remarcar que de cultius transgènics a la 

nostra comarca n‟hi ha. Malgrat no haver pogut realitzar un estudi dels cultius 

(per raons logístiques), al llarg del treball he aprofitat moltes vegades per 

mostrar imatges de camps transgènics o híbrids situats a la comarca d‟Osona. Es 

tracta doncs, d‟una feina extra que ens aporta una dada molt interessant (tot i que 

ja desvelada per altres estudis): els transgènics, tot i  les polítiques restrictives i 

l‟oposició social, han arribat a Osona.  

3. Els ciutadans no coneixen amb profunditat el tema, però rebutgen els transgènics 

(tot i que no fan res per evitar la seva compra) i no es refien de les autoritats 

governamentals que ho controlen; per contra, si que confien més en les 

organitzacions ecologistes.  

4. La polèmica i els enfrontaments estan servits: havent llegit les entrevistes és 

impossible fer cap afirmació. Hi ha qui et diu que no hi ha estudis que avalin la 

innocuïtat dels transgènics, i per contra n‟hi ha que diuen qui no hi ha cap estudi 

que avali la seva inconveniència (entre moltes altres contradiccions). 

Si una paraula defineix aquest tema, doncs, és “confusió”. Malgrat això, espero que 

els estudis realitzats aportin una mica de claredat al tema. De totes formes, aquest 

tema és sens dubte molt polèmic, i sobta que un estudi en contradigui un altre (per 

posar un exemple, el meu estudi d‟enquestes contradiu el que l‟OCU diu sobre 

l‟acceptació de la legislació on el 95% de la població la recolzen). Per tant, encara 

que aquests resultats puguin semblar contradictoris o poc clars, jo els considero molt 

interessants i –si se‟m permet- és el màxim que un estudiant de batxillerat pot 

obtenir amb els mitjans i temps dels que disposa per elaborar el “treball de recerca”.  
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2. BREU ANECDOTARI I OPINIÓ PERSONAL 

En un principi havia pensat fer el treball amb un caire científic (com ja he explicat a la 

part introductòria), però ara me n‟adono de fins a quin punt era gairebé impossible, i de 

com m‟ha enriquit més fer-ho des d‟una òptica diguem-ne periodística, tot fixant 

l‟objectiu en la polèmica, la societat i les polítiques al respecte (qui em conegui ja sabrà 

com m‟agraden els temes polèmics). Per tant, crec que he realitzat el treball des d‟una 

de les vessants més interessants que ofereix el tema dels transgènics.  

Una anècdota molt representativa: a part de la presència en els supermercats d‟Osona 

també vaig voler saber qui venia llavors transgèniques a la comarca. Així doncs vaig 

visitar i demanar informació sobre aquest àmbit en tres cooperatives agrícoles d‟Osona 

(les quals no citaré per raons òbvies). Les respostes van ser molt clares: “aquí no en 

tenim, i no sé pas on en pots trobar”, “envia un correu a Monsanto”, “no pots canviar de 

treball?”... No cal dir que la presència de cultius transgènics a la comarca, està més que 

comprovada (citat a l‟apartat d‟actualitat, vegeu la fotografia realitzada a un camp 

proper a l‟entrada de l‟Esquirol al final del text), però de la mateixa forma també és 

obvi que la paraula “transgènic” no ven gaire. Igualment, per comprar a qualsevol 

empresa biotecnològica Kits per a la detecció de transgènics, necessites paciència, 

temps i ganes de que et demanin mil i un detalls personals... (exceptuant l‟empresa 

Bioser, que em va tractar de meravella). He de dir doncs, que només he pogut identificar 

un establiment on es venguin llavors d‟empreses biotecnològiques (llavors híbrides i 

químics, però no he pogut comprovar la presència de transgènics) a la comarca: 

Agricamp, una botiga de productes del camp amb diverses varietats pioneer (C/ Ripoll, 

75, 08500 Vic. Als polígons de sentit a Manlleu i prop de Girbau, per entendre‟ns). 

Penso, sincerament, que  he realitzat aquest treball de la millor forma que he pogut i 

també crec que, globalment, és força complet i no deixa cap punt en blanc (una altra 

cosa és que els tracti millor o pitjor, o més o menys profundament). I és que, darrere les 

seves pàgines, hi ha un procés complex d‟organització, de reflexió i de planificació a 

l‟hora de realitzar tots els apartats per tal que es corresponguessin exactament al que jo 

pretenia aconseguir (un procés que no és gaire propi de mi; per aquest motiu encara 

n‟estic més orgullós i ho considero un repte personal que he superat). 

Per altra banda m‟ha sorprès molt la col·laboració que he rebut. La veritat, és que em va 

sobtar molt la magnífica acceptació que vaig rebre i la facilitat per a 

trobar persones molt involucrades en el tema prop de casa i/o sense haver 

de fer gestions extraordinàries. Per posar un exemple, un dia d‟agost, Kim 

Oliu va veure en un dels restaurants de Cantonigròs les meves enquestes i 

d‟aquí que un dia vaig trobar-me a la bústia de casa un sobre ple d‟un feix 

de diaris i publicacions periodístiques sobre transgènics. No cal dir que 

aquesta anècdota tan sols n‟és una de les moltes que avalen (i que jo 

no em cansaré de repetir i elogiar) la magnífica col·laboració que he 
Imatge 110 
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rebut de forma desinteressada.   

Un fet del qual m‟he anat adonant durant el transcurs de les entrevistes és que es pot 

palpar la polèmica que existeix respecte el tema. A tall d‟exemple, un entrevistat/da em 

va comentar que havia desistit de realitzar un cert estudi amb transgènics ja que va 

percebre el rerefons polític de la mateixa investigació.   

Ja per anar acabant amb la valoració, voldria afegir que aquest treball ha esdevingut una 

oportunitat per a realitzar un estudi “a la meva manera” (sense pautes marcades per un 

tercer), poder conèixer persones fantàstiques i entrar en un món “exòtic” per mi. A 

conseqüència d‟això, he començat a fixar-me en detalls que abans de la realització del 

treball no m‟hi fixava (l‟etiquetatge dels productes, cartells en camps de cultiu que 

indiquen la seva naturalesa transgènica...). Així doncs, a diferència d‟altres feines 

escolars, aquesta recerca, deixa d‟esdevenir una feina avorrida (amb la qual només 

t‟esforces per obtenir una bona nota) per passar a ser una recerca atractiva i,  fins i tot, 

emocionant (almenys en el meu cas). Ara ja només em falta dir que animo a que “el 

treball de recerca” es continuï realitzant!   
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*GLOSSARI 

 

“A” 

 

 ADN: Àcid desoxiribonucleic, conté la informació que determina els 

trets físics de tots els éssers vius del planeta. Està dividit en gens 

(conjunt de desoxiribonucleòtids). 

 ADN accessori: ADN que no tradueix i que no realitza una funció 

expressiva... la seva funció encara es discuteix . 

 ADN sabedor: Un ADN sabedor és una seqüència curta d‟ADN que 

conté un grup 3'hidroxid i forma parells de bases amb una base motlle 

complementària. Resulta el punt d‟inici de l‟ADN polimerasa. 

 ADN polimerasa: Las ADN polimerasa intervé en la duplicació de 

l‟ADN en la mitosis. Emparella els desoxiribonucleòtids trifosfat amb 

els desoxiribonucleòtids complementaris de l‟ADN motlle. 

 Anticòs: proteïna que realitza la funció de detectar molècules 

específiques. 

 ARN: Àcid Ribonucleòtid conté l‟ informació genètica d‟alguns virus i 

realitza vàries funcions diferents quan es troba en moltes d‟altres formes 

en d‟altres regnes (tARN, mARN...). 

 Arròs daurat: Arròs transgènic llançat l‟any 2000 i amb una millora al 

2005 que conté pro-vitamina A (beta-carotè), pretén resoldre malalties 

molt esteses en el tercer món com ara la xeroftàlmia provocades per les 

dietes pobres a nivell nutricional. 

 

“B” 
 BT: així s‟anomenen els organismes que han estat modificats 

genèticament per a sintetitzar una proteïna del Bacillus thurgensis apta 

per, entre d‟altres, matar insectes com el barrinador. 

 Bicatenàri:  es diu de l‟ADN format per dues cadenes helicoïdals 

unides per ponts d‟hidrogen.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desoxirribonucle%C3%B3tido
http://es.wikipedia.org/wiki/Desoxirribonucle%C3%B3tido
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“C” 

 

 C.E: La marca CE  és una marca europea per a certs grups de serveis o 

d‟altres productes industrials. Es base en la directiva 93/68/EEC. Va ser 

establerta per la Comunitat europea i és una garantia de que el fabricant 

compleix els mínims requisits per a obtenir un producte segur (no es 

refereix a la qualitat) . 

 Cel·lulases: enzims degradador de la celulosa tant abundant en les 

membranes cel·lulars vegetals. 

 C.I.D : Centre d‟Investigació i Desenvolupament. 

 C.O.A.G: La Coordinadora de Organitzaciones de Agricultores y 

Ganaderos 

 C.E.C.U: Confederació d‟Associacions de Consumidors i Usuaris 

 Colza: És una varietat de nap que es conrea per les seves llavors. La  

canola es és una varietat de colza del Canadà i amb aquest nom, molt  

sovint es denomina a qualsevol tipus de colza. 

Planta anual de 0'3 a 1 metre d'alçada, fulles de 5 a 40 cm, floració a 

principi de primavera amb flors grogues ,amb diverses llavors de 1'5 2 

mm de diàmetre. Molt usada per a la alimentació animal pel seu alt 

contingut amb proteïnes.  

Es va fer famosa (per desgràcia), fa 25 anys quan prop de 700 persones 

del sud i centre d‟Espanya varen morir per un oli de colza 

desnaturalitzat d‟origen francès (contenia anilina, una substància 

perjudicial). Aquesta tragèdia encara es considera la catàstrofe 

alimentària més gran d‟Espanya i fou l‟única incidència d‟aquest tipus 

al món.    

 Cèl·lules totipotents: cèl·lules capaces de diferenciar-se i adoptar la 

estructura de les cèl·lules pròpies de cada teixit. Característiques del 

regne vegetal. 

 C.S.I.C: Centre Superior d‟Investigacions Científiques. 

 

“D” 

 

 Desoxiribonucleòtids trifosfats: El trifosfat d'adenosina, àcid 

adenosina-trifosfòric, adenosinatrifosfat o adenosina-5'-trifosfat (ATP) 

és un nucleòtid multifuncional que té un paper important en la biologia 

cel·lular com a coenzim perquè és imprescindible en processos de 

transferència energètica. 

 Difusió: La difusió és el moviment d'una substància d'una zona 

d'elevada concentració a una zona de baixa concentració (es produeix a 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Nap
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nivells microscòpics). 

 Divergènics: organismes amb una modificació genètica produïda amb 

tècniques naturals com ara d‟hibridació, injerts... 

 

“E” 

 

 E.F.S.A: Autoritat Europea de Seguretat Alimentària. 

 Energia de sang: es diu de la font d‟energia (per moure carros o 

bicicletes) provinent d‟animals o persones. 

 Enzims: Els enzims són Biomolècules que catalitzen (és a dir, 

augmenten la velocitat) de reaccions químiques. Gairebé tots els enzims 

són proteïnes 

 Enzims de restricció: enzims que reconeixen determinades seqüències 

de nucleòtids i els separen de la resta de l‟altra cadena (els tallen, per 

entendre‟ns.). 

 Exògens: d‟origen extern. En el context es refereix a aquell transgen 

que no es propi de l‟organisme a on s‟ha introduït. 

 Exons: unitats d‟ADN que, a diferència dels intons, tradueixen.  

 

“F” 

 

 F.A.O: “Food and Agriculture Organization of the United Nations”. 

Organització de les nacions unides del menjar i l‟agricultura. 

 Fil·loxera: La fil·loxera és un petit insecte que fa de 0,5 a 1,5 

mil·límetres de longitud. S'alimenta de la saba dels ceps que es troba al 

seu pas. Ataca a les arrels dels ceps xuclant-los la saba i pot arribar a 

matar la planta. 

 Fosfolípids de membrana: components essencials per a la formació de 

les membranes cel·lulars, disposen d‟una part polar i una d‟apolar i 

poden desplaçar-se en la membrana mitjançant fins a quatre moviments 

diferents. 

 F.D.A: Food and Drug Administration. Institució semblat a l‟EFSA pel 

que fa les seves funcions, però pròpia d‟EUA. 

 Fenotip: El fenotip és l'expressió del genotip modulada per d‟interacció 

amb el medi. 

 Flavr Savr: primer tomàquet transgènic. Fou llançat als EUA i contenia 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Insecte
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mil%C2%B7l%C3%ADmetres
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el seu propi gen responsable de la síntesi de galactorunidassa. 

 

“G” 

 

 Gen: unitat formada per diversos desoxiribonucleòtids que codifica 

l‟informació necessària per a la síntesis d‟una proteïna. 

 Gen diana: gen el qual una hormona, proteïna... té la capacitat 

d‟interactuar. 

 Genotip: el genotip és el contingut d'un organisme. 

 Gel d’agarosa: l‟agarosa es un polisacàrid format por galactoses alfa y 

beta i s‟extrau de les algues dels gèneres Gellidium i Gracillaria. Es 

soluble en aigua a temperatures superiors als 65 °C 

 Glufosinat: la sal d‟amoni és un component fonamental de diversos 

herbicides generals. La més coneguda és la de la marca 
®
 Basta.  

 Glifosat: el glifosat és un herbicida no selectiu. Es compon de N-

fosfonometil glicina. Obtingut per la multinacional Monsanto amb el 

nom comercial de Roundup. La patent va caducar el 2000 i ara es 

comercialitza també amb d‟altres noms.  

 G.R.A.S: Generalment Reconegut com a Segur. S‟usa molt en els EUA 

per denominar aquells productes transgènics que han superat les proves 

de seguretat i que per tant disposen dels mateixos avantatges que 

qualsevol organisme no transgènic (segons el principi d‟equivalència 

substancial). 

 Greenpeace: organització internacional ecologista, autora de la “guia 

roja y verde”. 

 

“H” 
 Hoste: organisme que pateix el desgast d‟estar parasitat. 

 Hexaploide:. organisme amb sis genomes. 

 

“I” 
 Introns: part de l‟ADN que no tradueix. 

 Isotònic: en biologia, medis amb la mateixa concentració de solut (sals, 

biomolècules...) que a dins de la cèl·lula. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polisac%C3%A1rido
http://es.wikipedia.org/wiki/Galactosa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Herbicida
http://ca.wikipedia.org/wiki/Monsanto
http://ca.wikipedia.org/wiki/2000
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“L” 
 Liposomes: (del grec lipos, greix, i somes, cos) és una vesícula amb una 

bicapa lipídica composta per fosfolípids i colesterol. 

 

“M” 

 

 M.G.:  Modificat Genèticament. Es tracta d‟una altre forma entre 

tantes (OMG‟s, genèticament modificat...), que ve a ser “transgènic”. 

 Monocatenàri: es refereix a l‟ADN d‟una sola cadena. 

Monsanto: empresa multinacional d‟origen als EUA, que fabrica 

transgènics, medicaments, herbicides, pesticides... i d‟altres productes 

químics, es calcula que posseeix el prop del 80% de tota la 

biotecnologia (és a dir, patents) actual. Per exemple, és de la seva 

propietat el panís MON810 tan cultivat al nostre país. 

 

“N” 

 

 Nucleases: enzims que degraden els nucleòtids en subunitats més 

petites. 

 Nucli cel·lular: part de la cèl·lula que conté el material genètic, està 

separat del citoplasma mitjançant la membrana nucleolar. 

 

“O” 

 

 OMG’s: Organisme Modificat Genèticament. Altrament dit, transgènic. 

 OCU: Organització de Consumidors i Usuaris. 

 Orgànic: es refereix a tot aquell aliment creat a partir de l‟absència de 

mètodes innovadors com ara els herbicides químics o transgènics. 

 Osmosi: moviment del dissolvent quan una dissolució es posa en 

contacte amb el aquest a través d'una membrana semipermeable (el 

dissolvent es dirigeix cap a la dissolució). 

 Oligonucleòtid: conjunt de més de 4 nucleòtids i menys de 10. 

 

“P” 

 

 Panís: un sinònim de “blat de moro” molt usat en les terres de ponen. 

Moltes vegades, en el treball, s‟usa aquest mot. 

 Proteïnes K: proteïna degradadora. 

 Proteases: enzims especialitzats en degradar altres proteïnes convertint-

http://ca.wikipedia.org/wiki/Grec
http://ca.wikipedia.org/wiki/Bicapa_lip%C3%ADdica
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fosfol%C3%ADpid
http://ca.wikipedia.org/wiki/Colesterol
http://ca.wikipedia.org/wiki/Dissoluci%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Dissolvent
http://ca.wikipedia.org/wiki/Membrana_semipermeable
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les en unitats (aminoàcids) més petites. 

 

 Plasmidis: Molècula d'ADN circular de doble cadena pròpia dels 

procariotes, que pot existir i replicar-se independentment i a fora del 

cromosoma. 

 Parasexuals: els bacteris no tenen sexe, però alguns tenen fenòmens 

parasexuals que es poden aprofitar per transferir material genètic d‟uns 

a altres. Molt beneficiós per a l‟evolució. 

 Polinucleòtid: conjunt de més de 10 nucleòtids.  

 Poliacrilamida: Hidrogel viscoelástic incolor de copolímer catiònic de 

Poliacrilamida que es pot usar com a substitut de la matriu  

extracel·lular en experiències científiques. 

 Projecte genoma humà (PGH): projecte d‟escala mundial que es va 

proposar aïllar tots els gens de l‟espècie humana. L‟esborrany judicial es 

va redactar l‟any 1990, i va finalitzar el 2003, dos anys abans del que es 

tenia previst. 

 

“R” 
 RAE: Real Academia Española. 

 

“S” 

 

 Sistemes tampó: Els organismes vius controlen les variacions de pH 

mitjançant els sistemes tampó, els quals tendeixen a impedir la variació 

del pH quan s'afegeixen d'ions H+ o OH-. Aquest sistema es basa en 

substàncies com ara àcids i la seves sals, que actuen com a donants o 

receptors de protons. 

 

“T” 

 

 Termociclador: aparell que s‟usa per a fer la PCR. Varia la temperatura 

de la mostra per tal que l‟ADN polimerasa pugui replicar segments 

d‟ADN. 

 Triplet: conjunt de tres nucleòtids que codifiquen un aminoàcid. 

 Traducció: pas del codi genètic (format per nucleòtids) a proteïnes 

formades per aminoàcids. 

 Transfecció: pas d‟informació genètica d‟un organisme a un altre sense 

que aquesta passi mai a integrar-se en el nucli.  
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“V” 
 Virulència: capacitat per danyar a un organisme. El seu antònim és 

innoqüitat. 

 In vitro: En el marc d‟un laboratori. 

 

“X” 

 

 Xicoira: La xicoira és una planta herbàcia perenne, robusta, més o 

menys pubescent, que pot assolir un metre d'altura. Les tiges assoleixen 

de 30 a 120 cm, les fulles de 7-30 per 1-12 cm i es col·loquen formant 

una forma de rosa. Flor blava. El fruit mesura aproximadament de 2 a 3 

mm. És molt usada en alimentació animal encara que en el passat fou 

usada per a l‟alimentació humana (s‟entén en el nostra país). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Perenne
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fruit
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FONTS D’INFORMACIÓ: 

A continuació totes les fonts d‟informació consultades per tal de realitzar aquest treball; 

estan ordenades segons la categoria (audiovisual, webs...) i, a dins de les esmentades 

categories, ordenades segons el pes que han tingut: 

1.  AUDIOVISUALS 

 ROBIN, M. Monique: documental  “El mundo según Monsanto”;  

YouTube; http://www.youtube.com/watch?v=Ln4Okz7eb0Q ; 

actualitzat el 12 de juliol de 2009; documental en anglès i subtítols en 

espanyol.  

 KENNER, Robert: documenal “Food inc”; YouTube; 

http://www.youtube.com/watch?v=5eKYyD14d_0 ; realitzat el 12 de juny de 

2009; documental en englès i subtítols en espanyol. 

 SANCHEZ Clara Castro:  reportatge “¿Sabemos lo que comemos?”; CUATRO. 

 QUÈQUICOM: reportatge de TV3; 

http://www.tv3.cat/videos/1100129/Transgenics-a-la-carta; vist via 

Internet mitjançant el servei “3alacarta”. 

2.  BIBLIOGRÀFIQUES 

 Sociedad Española de Biotecnologia: Biotecnologia y alimentos 

[preguntas y respuestas]; Col·lecció “Biotecnologia en pocas palabras”– 

3; Ed. Sebiot; Madrid, 2003. 

 Sociedad Española de Biotecnologia: Les plantes transgèniques 

[preguntas y respuestas]; Col·lecció “Biotecnologia en pocas palabras”– 

3; Ed. Sebiot; Madrid, 2003 

 Sociedad Española de Biotecnologia: Biotecnologia y salud [preguntas y 

respuestas]; Col·lecció “Biotecnologia en pocas palabras”– 3; Ed. 

Sebiot; Madrid, 2003 

 Eric S.  Grace : “La biotecnologia al desnudo” (en el qual “Legislación y 

derecho” es base i fa moltes referències). 

 MIR PUIGPELAT, Oriol: Transgénicos y derecho. La nueva regulacióm 

de los organismos modificados genéticamente; Civitas Ediciones, SL; 

Madrid, 2003. 

 A. Jimeno, L. Ugedo: Biologia (1 batxillerat); projecte “la casa del 

saber”; ed. Santillana. 

http://www.youtube.com/watch?v=Ln4Okz7eb0Q
http://www.youtube.com/watch?v=5eKYyD14d_0
http://www.tv3.cat/videos/1100129/Transgenics-a-la-carta
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  CARROGIO: Nova enciclopèdia de l’estudiant Nº 3 (ciències 

biològiques). 

 INSTITUT D‟ESTUDIS CATALANS: Diccionari de la llengua 

catalana; edició 3-4; Barcelona, Palma de Mallorca i València, 1995. 

3.  PREMSA 

 OLIVERAS Eliseo: Brussel·les deixa als països la potestat de prohibir 

transgènics; diàri “el Periódico”, dimecres 14 de juliol del 2010.  

 R. M. Pagès: Un grup d’ecologistes arrasa un cap de blat de moro a 

l’Empordà; diàri “el Periodico”.  

 PUIGDOMENECH Pere: Soja; diàri “el Periódico”, dilluns 1 de febrer 

del 2010.  

 NAVARRO Núria: entrevista El manjar light porta aspartam, un verí 

realitzada a Marie-Monique Robin (periodista que feu “El mundo según 

Monsanto” l‟any 2008); diàri “el Periódico”; diumenge 21 de març de 

2010. 

 OLIVERAS Eliseo: Brussel·les autoritza una nova patata transgènica 

als 12 anys del bloqueigs; diàri “el Periódico”, dimecres 3 de març del 

2010. 

  SANCHÍS Ima : los transgènicos son tóxicos para la salud humana; 

diàri “ entrevista al Dr. Gilles- Eric Séralini; la Vanguardia”, dimecres 8 

d‟abril de 2009. 

 GARCIA Albert: ”Ela transgènics lliguen de mans i peus als pagesos a 

les grans companyies”; diàri “la Terra”, novembre de 2004. 

 DUCH Gustavo Aguillot: Moratòria a favor de la biodiversitat; ; diari 

“la Vanguardia”, 13 d‟abril de 2006. 

 Lladós Josep : Transgènics?; diàri “CCPAE”, primavera de 2008. (hi 

conten comentàris i opinions de Josep Pàmies) 

 CERRILLO Antonio: El 99% del pienso animal español lleva soja 

transgènica; diari “la Vanguardia (digital)”, 25/04/2006. 

 Estudi de l‟IRTA: Científics constaten que el panís transgènic és menys 

productiu si no hi ha plagues; Diàri  digital Segre.com; 25/06/2009.   
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4. FONTS ORALS 

 Helena Vilar (biòloga). 

 Jaume Costa (Monsanto). 

 Jordi Serratosa (EFSA). 

 Josep Pàmies (pagès i opositor públic als transgènics). 

 Teresa Esteve (CSIC). 

 Montserrat Areñas (biòloga, màster en medi ambient). 

 Kim Oliu (tècnic agrícola de la Generalitat de Catalunya). 

5.  PUBLICACIONS PERIÒDIQUES 

 WENZL Ingrid: ¿Dañan la salud los transgénicos?; revista “Integral” Nº 

349, gener del 2009.   

 AINA (centro tecnologico): Dossier “ALIMENTOS TRANSGÉNICOS 

(principios básicos y métodos de detección”).  

 PINILLA Òscar: Psicosi transgènicas; revista “el Temps”, 19 de juny de 

2007. 

 GREENPEACE: La guia roja y verde; abril de 2010.  

6.  WEBS 

 Web oficial de l‟EFSA: www.efsa.com, concretament (aquesta pàgina és 

molt extensa): www.efsa.europa.eu/EFSA/ScientificPanels/efsa_locale-

1178620753812_GMO.htm 

 Blog de Josep Pàmies: www.pamieshorticoles.com 

 Blog de l‟ocu: www.ocu.org 

 REL: www.wgsr.uw.edu.pl/pub/uploads/actas03/01-GUNTE.pdf 

 Fundació ANTAMA: www.fundacion-antama.org/ 

 Dossiers agrícoles digitals de la Generalitat de Catalunya: 

www.ruralcat.net/web/guest/dossiertecnic.ruralcat 

http://www.efsa.com/
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/ScientificPanels/efsa_locale-1178620753812_GMO.htm
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/ScientificPanels/efsa_locale-1178620753812_GMO.htm
http://www.pamieshorticoles.com/
http://www.ocu.org/
http://www.wgsr.uw.edu.pl/pub/uploads/actas03/01-GUNTE.pdf
http://www.fundacion-antama.org/
http://www.ruralcat.net/web/guest/dossiertecnic.ruralcat
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 Web de Monsanto España: www.monsanto.es 

 Web de Surveypirate (creador d‟enquestes on-line): www.surveypirate.com   

 Web de Syngenta: www.syngentaagro.es/ 

 Web de Bayer: www.bayer.es 

 Amigos de la Tierra: www.tierra.org/ 

 Article de manámaná: www.mmana.blogspot.com/.../somos-los-que-

sembramos-no-los.html  

 Web de somos lo que comemos: www.somosloquecomemos.org/ 

 Web AGRICULTURA: www.agricultura.org/ 

 Web de Greenpaece: www.greenpeace.org/.../transgenicos 

 ARP-SAPC: www.arp-sapc.org/.../transgenicos.html 

 Web del CSIC: www.csic.es 

 Web del CID: www.cid.csic.es/ 

 http://www.youtube.com/watch?v=f31IOtE1qHs (entrevista a Josep 

Pàmies pel 324). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monsanto.es/
http://www.surveypirate.com/
http://www.syngentaagro.es/
http://www.bayer.es/
http://www.tierra.org/
http://www.mmana.blogspot.com/.../somos-los-que-sembramos-no-los.html
http://www.mmana.blogspot.com/.../somos-los-que-sembramos-no-los.html
http://www.somosloquecomemos.org/
http://www.agricultura.org/
http://www.greenpeace.org/.../transgenicos
http://www.arp-sapc.org/.../transgenicos.html
http://www.csic.es/
http://www.cid.csic.es/
http://www.youtube.com/watch?v=f31IOtE1qHs
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D’altres webs de menys pes en el treball... 

 www.aula21.net/.../transgenicos.htm 

 www.tecnociencia.es/.../transgenicos/index.htm 

 www.barcelona.indymedia.org/.../index.php  

 www.genetica.fcien.edu.uy/curso2009/.../Maiz_transgenico_Uruguay.pdf  

 www.soitu.es/.../1236098657_242635.html 

 www.larazon.es/.../8041-cultivos-transgenicos-al-descubierto (Article del diari 

“la RAZÓN”) 

 www.ciepac.org/.../chiapasaldia.php?... 

 www.20minutos.es/.../transgenicos/espana/ 

 http://www.sebiot.org/Pdf/plantas.pdf  

 http://www.tecnociencia.es/especiales/transgenicos/4.htm 

 http://www.tecnociencia.es/especiales/transgenicos/4.htm 

 : http://www.genvce.org/archivos/DKC6575.pdf 

 http://www.rel-

uita.org/agricultura/transgenicos/el_genocidio_de_los_transgenicos.htm 

 http://www.ciencia-activa.org/Divergenicos.htm#Tusabes 

 http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/transgenicos 

 http://www.youtube.com/watch?v=5UAHoW-vHmI  

 Cercador d‟imatges Google 

 Cercador de mapes Google 

 Traductor Google 

 (http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/41/executivesummary/pdf/B

rief%2041%20-%20Executive%20Summary%20-%20Spanish.pdf). 

 (www.efsa.europa.eu) 

 (http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-

1178620753812_1211902628240.htm) 

 www.mapa.es/ministerio/pags/analisis_prospectiva/AgrInfo18.pdf 

 http://www.osona.com/forum/tema/15287/trangenics/estan/osona 

 

http://www.aula21.net/.../transgenicos.htm
http://www.tecnociencia.es/.../transgenicos/index.htm
http://www.barcelona.indymedia.org/.../index.php
http://www.genetica.fcien.edu.uy/curso2009/.../Maiz_transgenico_Uruguay.pdf
http://www.soitu.es/.../1236098657_242635.html
http://www.larazon.es/.../8041-cultivos-transgenicos-al-descubierto
http://www.ciepac.org/.../chiapasaldia.php
http://www.20minutos.es/.../transgenicos/espana/
http://www.sebiot.org/Pdf/plantas.pdf
http://www.tecnociencia.es/especiales/transgenicos/4.htm
http://www.tecnociencia.es/especiales/transgenicos/4.htm
http://www.genvce.org/archivos/DKC6575.pdf
http://www.rel-uita.org/agricultura/transgenicos/el_genocidio_de_los_transgenicos.htm
http://www.rel-uita.org/agricultura/transgenicos/el_genocidio_de_los_transgenicos.htm
http://www.ciencia-activa.org/Divergenicos.htm#Tusabes
http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/transgenicos
http://www.youtube.com/watch?v=5UAHoW-vHmI
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/41/executivesummary/pdf/Brief%2041%20-%20Executive%20Summary%20-%20Spanish.pdf
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/41/executivesummary/pdf/Brief%2041%20-%20Executive%20Summary%20-%20Spanish.pdf
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/41/executivesummary/pdf/Brief%2041%20-%20Executive%20Summary%20-%20Spanish.pdf
http://www.efsa.europa.eu/
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902628240.htm
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902628240.htm
http://www.mapa.es/ministerio/pags/analisis_prospectiva/AgrInfo18.pdf
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ÍNDEX FOTOGRÀFIC. 

Aquí consta la descripció i l‟origen (Internet, fotografia pròpia...) de totes les imatges 

del treball, excepte la fotografia de la portada del treball corresponents a un camp de 

Colza transgènica i 37 fotografies de la taula dels transgènics aprovats per l‟UE en 

l‟apartat “actualitat i legislació” (no les vaig poder nombrar per raons de maquetatge. 

Malgrat això, l‟ informació de les pertinents 37 fotografies que constaria en l‟índex 

fotogràfic ja és present a la dita taula).  

Nº 

FOTOGRAFIA. 

DESCRIPCIÓ FONT 

1.  Estructura atòmica de l‟ADN. Cercador d‟imatges 

Google. 

2.  Cereals de la marca Golden Bridge. Aquest producte 

alimentari conté un divergènic: el panís “plata”. 

Fotografia pròpia. 

3.  Evolució del blat. Cercador d‟imatges 

Google. 

4.  Màquina agrícola segant el blat. Cercador d‟imatges 

Google. 

5.  Gràfic del cultiu de transgènics al món. Cercador d‟imatges 

Google. 

6.  Salmó transgènic de l‟empresa  Aqua  Bounty 

Technologies. 

Cercador d‟imatges 

Google. 

7.  Representació del codi genètic. Cercador d‟imatges 

Google. 

8.  Fotografia de Bacillus thurgensis. Cercador d‟imatges 

Google. 

9.  Campanya en contra dels transgènics. De 

Greenpeace. 

Cercador d‟imatges 

Google. 

10.  Campanya a favor de l‟alimentació orgànica. Cercador d‟imatges 

Google. 

11.  Logotip de Monsanto. Cercador d‟imatges 

Google. 

12.  Fotografia d‟una electroforesi. Cercador d‟imatges 
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Google. 

13.  Estructura atòmica del bromur d‟etidi. Cercador d‟imatges 

Google. 

14.  Cubeta d‟electroforesi. Fotografia pròpia 

realitzada als laboratoris 

de l‟UVIC. 

15.  Cubeta d‟electroforesi amb cinta adhesiva als 

voltants (per evitar el vessament del gel d‟agarosa). 

Fotografia pròpia 

realitzada als laboratoris 

de l‟UVIC. 

16.  Vas de precipitats amb 600mg d‟agarosa. Fotografia pròpia 

realitzada als laboratoris 

de l‟UVIC. 

17.  Vas de precipitats amb 600mg d‟agarosa i 50ml de 

TAE 1x. 

Fotografia pròpia 

realitzada als laboratoris 

de l‟UVIC. 

18.  La solució escalfant-se al microones. Fotografia pròpia 

realitzada als laboratoris 

de l‟UVIC. 

19.  La Solució amb 5 microlitres d‟un nou component: el 

colorant SYBR . 

Fotografia pròpia 

realitzada als laboratoris 

de l‟UVIC. 

20.  Micropipeta. Fotografia pròpia 

realitzada als laboratoris 

de l‟UVIC. 

21.  Recipient amb TAE 1x. Fotografia pròpia 

realitzada als laboratoris 

de l‟UVIC. 

22.  Cinta adhesiva emprada per a subjectar la cubeta. Fotografia pròpia 

realitzada als laboratoris 

de l‟UVIC. 

23.  Càpsules per a la micropipeta. Fotografia pròpia 

realitzada als laboratoris 

de l‟UVIC. 
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24.  Mostres vàries a analitzar. Fotografia pròpia 

realitzada als laboratoris 

de l‟UVIC. 

25.  Jo afegint tampó càrrega 5x  i aigua pura a les 

mostres. 

Fotografia pròpia 

realitzada als laboratoris 

de l‟UVIC. 

26.  Les preparacions amb el tampó càrrega 5x i aigua 

pura. 

Fotografia pròpia 

realitzada als laboratoris 

de l‟UVIC. 

27.  Cubeta d‟electroforesi ja refredada i sense la pinta ni 

la cinta adhesiva. 

Fotografia pròpia 

realitzada als laboratoris 

de l‟UVIC. 

28.  Càpsula col·locada en l‟aparell d‟electroforesi i en 

ple funcionament. 

Fotografia pròpia 

realitzada als laboratoris 

de l‟UVIC. 

29.  Càpsula col·locada en l‟aparell d‟electroforesi abans 

d‟iniciar el procés. 

Fotografia pròpia 

realitzada als laboratoris 

de l‟UVIC. 

30.  Aparell que aportarà els 100V al muntatge per tal de 

realitzar l‟electroforesi. 

Fotografia pròpia 

realitzada als laboratoris 

de l‟UVIC. 

31.  Interior d‟una PCR (estri no usat en la pràctica però 

que no per això no resulta interessant d‟observar). 

Fotografia pròpia 

realitzada als laboratoris 

de l‟UVIC. 

32.  Pantalla d‟una PCR on si poden distingir els diferents 

modes. 

Fotografia pròpia 

realitzada als laboratoris 

de l‟UVIC. 

33.  Porta del Versa Doc. Fotografia pròpia 

realitzada als laboratoris 

de l‟UVIC. 

34.  Interior del Versa Doc amb el muntatge de 

l‟electroforesi ja col·locat. 

Fotografia pròpia 

realitzada als laboratoris 

de l‟UVIC. 

35.  Fotografia realitzada pel Versa Doc. Fotografia pròpia 

realitzada als laboratoris 
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de l‟UVIC. 

36.  Electroforesi donada per enllestida i ja a punt per a 

ser visualitzada amb el Versa Doc. 

Fotografia pròpia 

realitzada als laboratoris 

de l‟UVIC. 

37.  Plasmidis d‟Esterichia coli. Cercador d‟imatges 

Google. 

38.  Esquema d‟una PCR. Cercador d‟imatges 

Google. 

39.  Centrifugadora. Realitzada a les 

dependències del CID. 

40.  Pantalla d‟ordinador mostrant el transcurs d‟una PCR 

a temps real. 

Realitzada a les 

dependències del CID. 

41.  Termociclador (o PCR) convencional. Realitzada a les 

dependències del CID. 

42.  Trituradora de mostres. Realitzada a les 

dependències del CID. 

43.  Aparell que sacseja i aplica temperatura a les mostres 

per tal de conservar-les. 

Realitzada a les 

dependències del CID. 

44.  Termociclador (o PCR) a temps real. Realitzada a les 

dependències del CID. 

45.  Vitrina. Realitzada a les 

dependències del CID. 

46.  Balança electrònic preparada per evitar 

contaminacions entre mostres. 

Realitzada a les 

dependències del CID. 

47.  Fitxa tècnica del blat de moro DK6575 Cercador d‟imatges 

Google. 

48.  Tira reactiva després d‟haver realitzat el test al blat 

de moro convencional Tietar. Es tracta d‟un escaneig 

de les tires. 

Realitzada a casa meva 

durant l‟experiència de 

detecció de transgènics. 

49.  Tira reactiva després d‟haver realitzat el test al blat 

de moro DKC6575. 

Realitzada a casa meva 

durant l‟experiència de 

detecció de transgènics. 
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50.  Flascons amb el blat de moro transgènic de 

Monsanto (granes grogues) i el blat de moro Tietar 

(granes tenyides de roig). 

Realitzada a casa meva 

durant l‟experiència de 

detecció de transgènics. 

51.  Flascó amb dues tires reactives de la marca SDI. 

 

Realitzada a casa meva 

durant l‟experiència de 

detecció de transgènics. 

52.  Blat de moro transgènic ja triturat i amb 0.75ml 

d‟aigua dins del recipient d‟1.5ml; ja hi ha col·locada 

en posició vertical la tira reactiva. 

 

Realitzada a casa meva 

durant l‟experiència de 

detecció de transgènics. 

53.  Recipient d‟1.5ml (Eppendorf). 

 

Realitzada a casa meva 

durant l‟experiència de 

detecció de transgènics. 

54.  Tira reactiva sense haver-ne tret la protecció (banda 

verda). 

 

Realitzada a casa meva 

durant l‟experiència de 

detecció de transgènics. 

55.  Petites perles vermelles van amb les tires reactives; 

s‟usen per a extreure la humitat per tal de conservar 

les tires reactives.  

Realitzada a casa meva 

durant l‟experiència de 

detecció de transgènics. 

56.  Blat de moro convencional ja triturat i amb 0.75ml 

d‟aigua dins del recipient d‟1.5ml. 

 

Realitzada a casa meva 

durant l‟experiència de 

detecció de transgènics. 

57.  El muntatge emprat per a triturar les granes: paper 

d‟alumini i un morter (al costat les granes de blat de 

moro convencional). 

 

Realitzada a casa meva 

durant l‟experiència de 

detecció de transgènics. 

58.  Enretirada de la banda protectora de les tiretes 

reactives. 

 

Realitzada a casa meva 

durant l‟experiència de 

detecció de transgènics. 

59.  Panotxa contaminada per transgènics. Cercador d‟imatges 

Google. 

60.  Esquema de cultius transgènics al món.  Cercador d‟imatges 
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Google. 

61.  -Gràfic de la producció de transgènics a l‟UE.  

 

-Cercador d‟imatges 

Google. 

  

62.  -Fotografia d‟un camp de blat de moro híbrid (de 

l‟empresa biotecnològica americana Pioneer) situat a 

la sortida de Vic direcció Roda de Ter a l‟alçada del 

parc de bombers, realitzada el dia 8 de setembre del 

2010. 

-fotografia pròpia. 

63.  Fotografia del Barrinador. Cercador d‟imatges 

Google. 

64.  Segell d‟agricultura ecològica. Cercador d‟imatges 

Google. 

65.  Segell de qualitat certificada d‟Andalusia. Cercador d‟imatges 

Google. 

66.  Segells DOP, IGP i ETG. Web del ministeri 

d‟agricultura ramaderia  i 

pesca. 

67.  Edifici del CID. Cercador d‟imatges 

Google. 

68.  Logotip de Cantonigròs Web de Cantonigròs. 

69.  Vista aèria de Cantonigròs. Web de Cantonigròs. 

70.  Bústia col·locada al supermercat pròxim de 

Cantonigròs.  

Realitzada a casa meva. 

71.  Fotografia de l‟interior (concretament la fruitaria)  

del supermercat pròxim de Cantonigròs. 

Web de Cantonigròs. 

72.  Cartell del 24è festival de música de Cantonigròs. Web del festival de 

Música de Cantonigròs. 

73.  Resultat en forma gràfica de les enquestes a 

Cantonigròs: edat. 

Gràfica realitzada amb 

Microsoft Excel. 

74.  Resultat en forma gràfica de les enquestes a 

Cantonigròs: sexe. 

Gràfica realitzada amb 

Microsoft Excel. 
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75.  Resultat en forma gràfica de les enquestes a 

Cantonigròs: marques de maonesa consumides pels 

enquestats. 

Gràfica realitzada amb 

Microsoft Excel. 

76.  Resultat en forma gràfica de les enquestes a 

Cantonigròs: naturalesa de les maoneses consumides 

pels enquestats. 

Gràfica realitzada amb 

Microsoft Excel. 

77.  Resultat en forma gràfica de les enquestes a 

Cantonigròs: llets i lectines de soja consumides pels 

enquestats.  

Gràfica realitzada amb 

Microsoft Excel. 

78.  Resultat en forma gràfica de les enquestes a 

Cantonigròs: naturalesa de les lectines i llets de soja 

consumides pels enquestats. 

Gràfica realitzada amb 

Microsoft Excel. 

79.  Resultat en forma gràfica de les enquestes a 

Cantonigròs: pregunta 1. 

Gràfica realitzada amb 

Microsoft Excel. 

80.  Resultat en forma gràfica de les enquestes a 

Cantonigròs: pregunta 2. 

Gràfica realitzada amb 

Microsoft Excel. 

81.  Resultat en forma gràfica de les enquestes a 

Cantonigròs: pregunta 3. 

Gràfica realitzada amb 

Microsoft Excel. 

82.  Resultat en forma gràfica de les enquestes a 

Cantonigròs: pregunta 4. 

Gràfica realitzada amb 

Microsoft Excel. 

83.  Resultat en forma gràfica de les enquestes a 

Cantonigròs: pregunta 5. 

Gràfica realitzada amb 

Microsoft Excel. 

84.  Resultat en forma gràfica de les enquestes a 

Cantonigròs: pregunta 6. 

Gràfica realitzada amb 

Microsoft Excel. 

85.  Resultat en forma gràfica de les enquestes a 

Cantonigròs: pregunta 7. 

Gràfica realitzada amb 

Microsoft Excel. 

86.  Resultat en forma gràfica de les enquestes a 

Cantonigròs: pregunta 8. 

Gràfica realitzada amb 

Microsoft Excel. 

87.  Resultat en forma gràfica de les enquestes a 

Cantonigròs: pregunta 9. 

Gràfica realitzada amb 

Microsoft Excel. 

88.  Resultat en forma gràfica de les enquestes a 

Cantonigròs: pregunta 10. 

Gràfica realitzada amb 

Microsoft Excel. 

89.  Resultat en forma gràfica de les enquestes a Gràfica realitzada amb 
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Cantonigròs: pregunta 11. Microsoft Excel. 

90.  Resultat en forma gràfica de les enquestes a 

Cantonigròs: naturalesa dels productes més 

consumits d‟origen industrial de  la llista vermella de 

la “guia roja y verde”.  

Gràfica realitzada amb 

Microsoft Excel. 

91.  Resultat en forma gràfica de les enquestes a 

Cantonigròs: naturalesa dels productes d‟origen 

industrial més consumits. 

Gràfica realitzada amb 

Microsoft Excel. 

92.  Resultat en forma gràfica de les enquestes a 

Cantonigròs: consum regular de productes que 

podrien contenir transgènics. 

Gràfica realitzada amb 

Microsoft Excel. 

93.  Representació d‟una enquesta. Cercador d‟imatges 

Google. 

94.  Resultats gràfics de les enquestes on-line: qüestió 1. Gràfica realitzada pel 

programa allistador 

d‟enquestes de la web 

“Surveypirate”. 

95.  Resultats gràfics de les enquestes on-line: qüestió 2. Gràfica realitzada pel 

programa allistador 

d‟enquestes de la web 

“Surveypirate”. 

96.  Resultats gràfics de les enquestes on-line: qüestió 3. Gràfica realitzada pel 

programa allistador 

d‟enquestes de la web 

“Surveypirate”. 

97.  Resultats gràfics de les enquestes on-line: qüestió 4. Gràfica realitzada pel 

programa allistador 

d‟enquestes de la web 

“Surveypirate”. 

98.  Resultats gràfics de les enquestes on-line: qüestió 5. Gràfica realitzada pel 

programa allistador 

d‟enquestes de la web 

“Surveypirate”. 

99.  Resultats gràfics de les enquestes on-line: qüestió 6. Gràfica realitzada pel 

programa allistador 
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d‟enquestes de la web 

“Surveypirate”. 

100.  Resultats gràfics de les enquestes on-line: 7. Gràfica realitzada pel 

programa allistador 

d‟enquestes de la web 

“Surveypirate”. 

101.  Resultats gràfics de les enquestes on-line: qüestió 8. Gràfica realitzada pel 

programa allistador 

d‟enquestes de la web 

“Surveypirate”. 

102.  Resultats gràfics de les enquestes on-line: qüestió 9. Gràfica realitzada pel 

programa allistador 

d‟enquestes de la web 

“Surveypirate”. 

103.  Oli de llavors “la pista”. Gràfica realitzada pel 

programa allistador 

d‟enquestes de la web 

“Surveypirate”. 

104.  Fotografia d‟un supermercat.  Cercador d‟imatges 

Google. 

105.  Graffiti que representa els punts de vista i/o opinions 

les diverses opinions. 

Cercador d‟imatges 

Google. 

106.  Logotips diversos (Monsanto, Greenpeace...). Cercador d‟imatges 

Google 

107.  Fotografia de Teresa Esteve. Fotografia dada per Teresa 

Esteve. 

108.  Fotografia d‟una lectina de soja on i consta 

l‟absència de soja modificada genèticament. 

Fotografia pròpia 

realitzada a un establiment 

de la cadena de 

supermercats Dia. 

109.  Iogurt de soja on a l‟etiqueta h consta que la soja 

emprada no ha estat modificada genèticament. 

Fotografia pròpia 

realitzada a un establiment 

de la cadena de 

supermercats Sorli Discau. 
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110.  Josep Pàmies en els seus hivernacles de Balaguer.  Cercador d‟imatges 

Google. 

111.  Jordi Serratosa en una entrevista per a una cadena de 

televisió italiana. 

Cercador d‟imatges 

Google. 

112.  Jaume Costa promocionant el blat de moro transgènic 

DKC6575. 

Cercador d‟imatges 

Google. 

113.  Mª Montserrat Areñas Donada per  Mª 

Montserrat. 

114.  Kim Oliu Donada per Kim Oliu. 

115.  Obra artística que representa les diverses opinions i 

els enfrenaments. 

Cercador d‟imatges 

Google. 

116.  Mapa d‟Osona amb els seus pertinents municipis. Cercador d‟imatges 

Google. 

117.  Logotip de la cadena de supermercats Bonpreu Cercador d‟imatges 

Google. 

118.  Logotip de la cadena de supermercats Esclat Cercador d‟imatges 

Google. 

119.  Logotip de la cadena de supermercats Bonàrea Cercador d‟imatges 

Google. 

120.  Logotip de la cadena de supermercats Caprabo Cercador d‟imatges 

Google. 

121.  Logotip de la cadena de supermercats La Sirena Cercador d‟imatges 

Google. 

122.  Logotip de la cadena de supermercats Mercadona Cercador d‟imatges 

Google. 

123.  Logotip de la cadena de supermercats Orangutan Cercador d‟imatges 

Google. 

124.  Logotip de la cadena de supermercats Sorli Discau Cercador d‟imatges 

Google. 

125.  Logotip de la cadena de supermercats Carrefour Cercador d‟imatges 

Google. 
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126.  Logotip de la cadena de supermercats Dia Cercador d‟imatges 

Google. 

127.  Logotip de la cadena de supermercats Pròxim Cercador d‟imatges 

Google. 

128.  Logotip de la cadena de supermercats Lidl Cercador d‟imatges 

Google. 

129.  Logotip de la cadena de supermercats Coaliment Cercador d‟imatges 

Google. 

130.  Logotip de la cadena de supermercats (i distribuïdora 

en general, també poseidora de “Suma 

supermercats”) Miquel alementació  

Cercador d‟imatges 

Google. 

131.  Logotip de la cadena de supermercats Aldi Cercador d‟imatges 

Google. 

132.  Logotip de la cadena de supermercats Schlecker Cercador d‟imatges 

Google. 

133.  Oli de llavors RACSA. Web oficial de 

Greenpeace. 

134.  Estants d‟un supermercat. Cercador d‟imatges 

Google. 

135.  Obra artística que representa la confusió. Cercador d‟imatges 

Google. 

136.  Fotografia realitzada el 30 d‟agost de 2010 en un 

camp de blat de moro proper a l‟entrada de 

l‟Esquirol: en ell es veu un cartell amb el logotip de 

l‟empresa biotecnològica  LG la qual posseeix 

diverses varietats transgèniques.  

Fotografia pròpia. 



Treball de recerca Els 
transgènics  

 

 153 

Ignasi Bofill 

AGRAÏMENTS 

 

Aquest treball, que tant d‟esforç m‟ha costat, no hauria estat possible sense la 

col·laboració de vàries persones de diferents àmbits que desinteressadament m‟han 

ajudat amb tot allò que han pogut. A tots els estic francament molt agraït per tot el 

suport donat i la paciència llargament demostrada : 

 

 ***** **** (Tutor del treball). 

 David Bueno (UAB) 

 Greenpeace (Especialment als responsables de La guia roja y verde). 

 Helena Vilar (La meva biòloga preferida). 

 Jaume Costa (Monsanto, ASEBIO). 

 Jordi Serratosa (EFSA). 

 Josep Bau (UVIC) 

 Josep Pàmies (Agricultor ecologista). 

 Teresa Esteve (CSIC). 

 Kim Oliu (responsable de l‟àrea de serveis agrícoles de l‟Oficina Comarcal del 
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ANNEX 

 

 
 

 

PER ORDRE DESCRIT: taula de les enquestes a Cantonigròs – 

articles periodístics diversos – exemple d’enquesta resposta – 

dossier AINIA – mapes usats per localitzar el CID, els 

hivernàcles de Josep Pàmies així com de la Catalunya central 

(per arribar a Balaguer) – Instruccions del Kit de detecció 

d’OMG’s de la marca SDI –-actes de visita als supermercats – 

La Guia roja y verde. 

 


