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Totes les imatges han estat usades amb l'aprovació dels seus 

autors. Agraïments especials a l'Antonio Jesús Ortiz Ortiz per 

contribuir en els dibuixos per a l'elaboració d'aquest pòster. 
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D'OMG, organismes modificats genèticament, n'hi ha de diversos tipus. Els cone-

guts transgènics són OMG on s'ha introduït ADN d'una altra espècie. Un altre tipus 

d'OMG són els cisgènics, organismes en què els gens introduïts provenen d'espè-

cies sexualment compatibles (i, per tant, molt properes a nivell filogenètic). 

El constant flux de treballadors entre les in-

dústries i les agències públiques, conegut 

com a porta giratòria, fa disminuir la credi-

bilitat dels organismes públics. 

Proposada per la Vía Campesina i adoptada 

per la FAO, la sobirania alimentària es basa 

en què els pobles consumeixin els seus pro-

pis cultius i en siguin sobirans. 

LLE
IS 

Nombrosos reglaments del Consell que 

es van actualitzant cada cert temps en ba-

se als informes tècnics que es presenten. 

 Hi ha moltes lleis que es van modificant, 

però aquests canvis queden ben clars i es 

poden seguir amb facilitat. Procés molt 

llarg i que acostuma a retardar-se. 

 La font primària de legalitat és la legisla-

ció vigent, el costum i els principis generals 

de dret. Les lleis són bastant concretes. 

 L'etiquetatge d'OMG és obligatori i no-

més es pot evitar quan és accidental o ine-

vitable i a concentracions ínfimes. Així, els 

consumidors escullen informats. 

 Donada la gran quantitat de temps i pro-

ves que requereix la Unió Europea, la in-

versió econòmica que cal fer és enorme.  

 No només les lleis van canviant cada cert 

temps, a més a més, hi ha estats que deci-

deixen fer cas omís de la legislació i prohi-

bir igualment els cultius transgènics. 

Poques lleis, que es canvien amb poca fre-

qüència. Estableixen els drets dels consu-

midors i recomanacions per a empreses. 

 Les normes són complicades d'entendre, 

encara que les agències que gestionen el 

procés acostumen a fer guies d'ajuda. Els 

passos a seguir són relativament senzills. 

 La font més important de dret són les 

sentències judicials prèvies, a més de 

les lleis. Aquestes són bastant genèriques. 

 L'etiquetatge d'OMG no és obligatori i 

fins i tot pot estar prohibit si es considera 

fet amb intenció de confondre. Es protegeix 

el consumidor de l'excés d'informació. 

 Exigeix una certa despesa econòmica, 

però no necessàriament gaire superior a la 

necessària per a una nova planta no OMG. 

 Les lleis no canvien gaire i mantenen 

sempre els mateixos requisits: exigir la se-

guretat per als consumidors i el medi ambi-

ent, tot podent exigir responsabilitats. 

En aquest context legislatiu i executiu, tant consumidors com agricultors queden exposats als interessos de diferents grups de 

pressió, que tracten d'influenciar tant com poden els organismes públics. Així, uns i altres senten cada cop les institucions democràti-

ques més lluny seu, mentre que empreses i altres organitzacions no governamentals van imposant els seus criteris. Malauradament 

pels consumidors, la seva millor opció és mirar d'aconseguir tota la informació possible sobre el tema, per tal de poder decidir en 

llibertat i amb criteri. L'aplicació de noves tecnologies hauria de revertir sempre en beneficis per a la humanitat. 

Davant les problemàtiques existents en matèria de propietat intel·lectual i sobirania, la solució que es planteja és una major 

inversió pública en el desenvolupament de plantes transgèniques. D'aquesta manera, els estats no dependrien necessària-

ment d'altres (encara que seria bo que col·laboressin); podrien llicenciar tots els productors a generar llavors sense haver de pa-

gar preus excessius i, a més; garantirien que els transgènics generats aporten beneficis detectables per als consumidors. 

Convido a obtenir la memòria completa del treball que aquest pòster sintetitza i comentar-me què n'opineu. Pot descarregar-se des del següent enllaç: t.co/sEzJrrtZpy 
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