
Les organitzacions sotasignants denunciem la farsa del darrer projecte 
estatal de coexistència entre conreus omgs i conreus no omgs, perquè la 
coexistència és impossible i exigim que Catalunya i l´Estat espanyol es 
declarin zona lliure de transgènics. 
 
Els nombrosos i significatius casos de contaminació genètica detectats en el territori 
català i espanyol durant els darrers mesos (1) han posat de relleu l´antagonisme social, 
ambiental i productiu de l´agricultura transgènica enfront la resta dels altres sistemes 
de cultiu. La presència de l´agricultura transgènica en una comarca o regió fa 
impossible la existència de cap altre tipus d´agricultura. 
 
El plantejament de la coexistència entre els diferents sistemes de conreu, dissenyat per 
la industria biotecnològica i la Comissió Europea i defensat pel govern espanyol i 
català, amaga sota una falsa “llibertat d´opció” l´intent d´imposar per la via legal la 
generalització del conreus transgènics amb l´increment dels casos de contaminació 
genètica de conreus i de llavors i en consequència provoca la inevitable desaparició de 
les agricultures tradicionals, especialment l´ecològica 
 
El darrer projecte estatal (abril 2006) presentat pel PSOE, el MAPA i el MMA (2) 
segueix la mateixa filosofia dels anteriors projectes: ignora el greu conflicte que 
generen els transgènics, desprecia els informes científics independents dels impactes 
negatius sobre la salut i el medi ambient (3) preten estendre sense cap limitació els 
omgs desprotegin a les altres agricultures de la contaminació genètica, no contempla el 
nivell 0 de contaminació en ecològic, redueix la coexistència a una pura questió 
econòmica, eximeix de qualsevol responsabilitat a les empreses productores de les 
llavors i no reconeix el  pret a declarar zones lliures d´omgs (4) 
 
Els suposats millores d´quest darrer projecte constitueixen un simple i enganyós rentat 
d´imagte per presentar “neutre i creïble” la coexistència: 220 metres de separació 
entre cultius enlloc dels 50 dels anteriors projectes (hi ha contaminacions registrades a 
més de 1.000 metres) un conjunt de mesures tècniques per evitar la contaminació que 
són insuficients i que no tenen cap eficacia pràctica i que suposaria  un cost i un 
seguiment impossible de realitzar pels pagesos que no volen que arribi contaminació 
genètica als seus camps. 
 
La contaminació genètica és inherent a la transgènia, és d´enorme dificultat i 
complexitat establir unes distàncies de seguretat i al damunt és de consequències 
irreversibles: impedeix el desenvolupament de la biodiversitat, de les agricultures 
tradicionals i les ecològiques i naturalment que es practiqui l´economia local, el 
consum responsable i la soberania alimentària. La única forma de evitar la 
contaminació és no cultivar omgs i és la única forma de mantenir els nostres camps i 
els nostres plats lliures d´omgs. 
 
Encara que coincidim en línies generals en les crítiques efectuades a aquest projecte de 
Decret per diferents ongs i organitzacions ecologistes de l´estat espanyol, no 
compartim en absolut cap política de negociació amb el govern sinó és des d´una clara 
i contundent oposició a la coexistència, no es tracta de millorar aquest o qualsevol 
projecte, sinó de rebutjar els ogms i l´estratègia de la coexistència que és simplement 
una formula específica per imposar-los. 
 



Les organitzacions sotasignants denunciem un cop més la política del govern espanyol i 
català de defensar els interesos de les multinacionals de la biotecnología i d´omplir els 
nostres camps amb blat de moro transgènic i de contaminació genètica, rebutjem els 
projectes de Decret de coexistencia i exigim que Catalunya i l´Estat espanyol es 
declarin zones lliures d´omgs. 
 

(1) llegir “La coexistencia impossible” març 2006, el.laborat per l´Assemblea 
Pagesa, la Plataforma Transgènics Fora i Greenpeace. 

(2) Projecte presentat conjuntament pel PSOE, el Ministerio de Agricultura, Pesca i 
Alimentación i el Ministerio del Medio Ambiente. 

(3) llegir “Semillas peligrosas” Jeffrey M. Smith, abril 2006 Ed. Terapias Verdes 
(4) llegir el comunicat presentat per la PTF de crítica al projecte català de Decret 

de coexistencia (març del 2005) 
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Plataforma Transgènics Fora 
Assemblea Pagesa 
Veterinaris sense fronteres 
Entrepobles 
 Món Verd, Coop. de distribució de productes ecològics 
Enginyers sense fronteres 
 Germinal, SCCL., Coop de consum de productes eco-biològics 
Comité de suport al Moviment Sem Terra (Brasil) 
Rostoll Verd, Coop. de consum de productes ecològics 
La Calèndula, Asoc. de consum de productes ecològics 
Col.lectiu a les trinxeres 
El teixit de la Terra, Coop de consum de productes ecològics 
Gaiadea (assesorament, investigació i desenvolupament d´energies netes i 
agroecologia) 
Gepec (grup d´estudi i protecció dels ecosistemes del camp) 
El Brot, Coop. de consum de productes ecològics 
Confederació General del Treball 
Vinyols Camping 
Carrutxa 
Botiga de Integral 
Gent del Poble, grup d´electors de Montblanc 
PTF (Pallars Jussà/Pallars Sobirà 
Xarxa de Consum Solidari 
Federació Catalana d´ONGs pel desenvolupament 
Cooperativa Brunec, ramaderia ecològica 
Aixalda, Comunitat de Bens 
Federació Ecologistes de Catalunya 
Agora Nord-Sud 
Promotora Ecologista Catalunya Sostenible 
Secretaria d´Acció Social de la CGT de Catalunya 
Ecocentre Mas Lluerna 
Asociació pel consum de productes ecològics Saó 
Associació d´Acció creativa per a la Solidaritat 


