MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM, PER TAL DE SER DEBATUDA I
APROVADA, SI S’ESCAU, EN EL PROPER PLE DE L’AJUNTAMENT DE RIUDOMS

MOCIÓ PER A LA DECLARACIÓ DE ZONES LLIURES D’ORGANISMES MODIFICATS
GENÈTICAMENT I DE SUPORT A “SOM LO QUE SEMBREM”
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els organismes modificats genèticament (OMG), en agricultura i alimentació, són avenços
tecnològics dels quals es desconeix l’afectació en la salut humana, l’animal i el medi ambient.
En els darrers anys, s’han donat a conèixer suficients estudis científics i experiències que
alerten dels riscos sanitaris i ambientals dels aliments i cultius genèticament modificats.
L’experiència de l’únic cultiu transgènic Catalunya (el panís o blat de moro) ha generat, des de
la seva autorització, irresolubles conflictes d’incompatibilitat amb l’agricultura i ramaderia
tradicional i ecològica, així com en el camp dels elaborats alimentaris.
L’extensió dels cultius modificats genèticament posen en qüestió el dret dels pagesos a
practicar una agricultura i una ramaderia tradicional i ecològica, el dret dels elaboradors
alimentaris a realitzar una producció lliure d’aquest organismes i el dret dels consumidors a
escollir productes ecològics i sense OGMs.
La normativa d’etiquetatge vigent no permet diferenciar als consumidors els aliments que
incorporen components produïts mitjançant la utilització d’OMGs, com ara els làctics, els ous i
la carn.
El cultiu de panís modificat genèticament a Catalunya, s’ha mostrat com un factor d’erosió
genètica de la biodiversitat cultivada, posant en perill el manteniment del patrimoni cultural i
alimentari que s’expressa les varietats pròpies del país.
Els OMGs estan suposant un avanç cap a la privatització del patrimoni agroambiental i cap a la
dependència dels pagesos, consumidors i dels Pobles en matèria de llavors i alimentació, i
tenint en compte els diferents estats, regions i municipis de la UE i de tot el món que han
adoptat mesures per aturar el cultiu d’OMGs en el seu territori, entre els que s’hi compta
França, Suïssa, Alemanya, Àustria o les mateixes Illes Balears.
Tenint en compte la precipitació amb la que l’Estat espanyol va transposar la directiva
2001/18/CE, de 12 de març, i, donades les noves informacions i successos dels últims anys, i
considerant que la normativa vigent que en regula l’ús, alliberació voluntària i comercialització
no ha estat eficaç en allò que pretenia, com tampoc els sistemes de control establerts.
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Atesa la superfície que es destina a Catalunya al cultiu de productes modificats genèticament,
molt superior que a la resta d’estats de la Unió Europea, i tenint en compte, les mancances
d’investigació independent i interdisciplinar sobre els efectes dels cultius i aliments modificats
genèticament, així com l’escassa transparència i participació social en la política d’investigació
pública en aquesta matèria.
Considerant la pagesia no transgènica i les varietats tradicionals com elements capaços de
donar valor afegit a la producció alimentària com a país, com també la inexistent la necessitat
tècnica, social o política de l’adopció de la tecnologia transgènica per a la producció
agroalimentària.
Atesa l’enorme tradició agrària del poble de Riudoms, la singular excel·lència de la seva
pagesia i la qualitat dels seus productes agrícoles, reconeguts arreu dels mercats des de
temps immemorials.
Atenent al principi de precaució reconegut per la normativa i la jurisprudència vigent, i per tal de
salvaguardar la biodiversitat, es considera que fins que no se’n demostri la innocuïtat tant dels
conreus com en la cadena alimentària és prudent aturar-ne el seu cultiu.
Recollint la inquietud de la societat, des de pagesos, científics, consumidors i del conjunt de la
societat catalana,
Per tot això, l’Ajuntament de Riudoms
ACORDA:
1) La declaració del terme de Riudoms com a Zona Lliure de Transgènics i el compromís de
treballar per aquest objectiu.
2) Donar suport a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que, a Catalunya, promou la prohibició
dels cultius transgènics, un millor etiquetatge dels aliments transgènics i la investigació dels
seus efectes sobre el medi, la salut i l’àmbit socio-econòmic, instant al Parlament i els seus
diputats a la seva aprovació.
3) Fer arribar per correu certificat aquesta resolució al Conseller d’Agricultura, Acció Rural i
Alimentació, al Conseller de Medi Ambient, al President del Parlament de Catalunya i la
Plataforma Som lo que Sembrem, impulsora de la ILP.
4) Donar-ne publicitat d’aquest acord al butlletí, a la plana web i a la radio municipals

Salvador MESTRE GISPERT
Regidor-Portaveu i en representació del Grup Municipal d'ERC-Acord Municipal
Riudoms, 12 de novembre de 2007
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