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Dissabte 19 Abril : 2a assemblea general Som Lo Que  Sembrem 

 

 En la darrera assemblea celebrada a Lleida el passat 29 de febrer, que va donar el tret de sortida a la campanya 

de recollida de signatures, es va acordar realitzar una segona trobada dels membres de Som Lo Que Sembrem en el 

marc de la Fira de la Terra de Barcelona. Per això us emplacem a assistir a la següent convocatòria: 

Dissabte 19 d’abril 2008 

7 de la tarda -19h.- 

IES Verdaguer - Parc de la Ciutadella 

 

Proposta Ordre del Dia:  

─ Estat de comptes i propostes de finançament (porteu propostes, s’ha de cobrir despeses fins ara de 30.000 €). 

─ Estat de la campanya (necessitats i dubtes dels coordinadors/es territorials). 

─ Equip de premsa (coordinar la difusió als mitjans locals, comarcals, catalans). 

─ Accions conjuntes. 

─ Manifestació final de campanya. 

─ Altres (propostes que vulgueu afegir: ilp@somloquesembrem.org ). 

En acabar es repartirà material per a qui en necessiti. 

 

Som Lo Que Sembrem. Les dades. 

 

─ La plataforma 

 

La plataforma Som Lo Que Sembrem va arrencar la seua trajectòria durant la tardor de 2007. A dia d’avui les 

dades són les següents: 

� 300 fedataris i fedatàries. 

� Més de 1000 col·laboradores i col·laboradors. 

� 17 territorials i comarcals que abasten tota Catalunya. 

� 50 entitats adherides. 

� Més de cent actes públics fets arreu de Catalunya (presentacions, xerrades, passis de dvd, taules 

de recollida, debats, entrevistes). 

� 100.000 tríptics informatius i 10.000 cartells editats. 

� 250 guardioles. 



� 2 territoris, 2 comarques i 27 municipis dels Països Catalans declarats lliures de transgènics. 

 

 

─ Les signatures 

 

Necessitem la vostra ajuda per actualitzar el marcador, a la web prement l’etiqueta “Som al territori. Contacta” 

hi trobareu la llista dels coordinadors/es territorials amb el seu correu electrònic, escriviu-los per dir-los el 

nombre de firmes que tingueu. Necessitem saber-ho abans de la 2a Assemblea General (19 d’abril). 

 

Actualment, comptem amb unes 15.000 firmes. L’objectiu és superar les 50.000 necessàries per debatre la 

proposta al Parlament, volem arribar a les 500.000.  

 

La web. Què hi podeu trobar? 

 

1. Presentació de Som Lo Que Sembrem (versió en aranès). 

2. Resum de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), per què una ILP i la proposta de llei que presentem (us la podeu 

descarregar). 

3. De què consta la campanya: recollida de signatures, sensibilització i els seus àmbits. 

4. Com col·laborar? Com adherir-se a la plataforma? Fedataris/àries. 

5. Agenda: anunciem les reunions de les diferents territorials de Som Lo Que Sembrem i els actes que es fan arreu. 

6. Materials i textos. Us podreu descarregar: material gràfic (cartell i logo), proposta de llei i documents de campanya 

(proposta de llei, memòria, moció per presentar als municipis i consells comarcals i la Guia d’Ús editada per la 

Generalitat que exposa com es realitza una Iniciativa Legislativa Popular), articles, estudis i altres textos (en 

construcció). 

7. Adhesions i suports: entitats i persones rellevants que donen suport a la campanya. 

8. Notícies de la campanya i de qüestions relacionades amb els OMG (pendent d’actualitzar). 

9. Llocs on podreu signar a Catalunya. 

10. Zones lliures de transgènics als Països Catalans. 

11. Llistat de coordinadores i coordinadors territorials i comarcals de Som Lo Que Sembrem i la forma de contactar-

los. 

 

Material de campanya 

 

 Des de Som Lo Que Sembrem hem elaborat material divers que podríem classificar de dues formes: de 

sensibilització i d’ajuda per finançar la campanya. Entre el material de què disposem hi ha el següent: 

1. Fulls de recollida de signatures. 

2. Cartells. 

3. Tríptics. 

4. Guardioles. 

5. Samarretes. 

6. Loteria de Nadal (pendent d’elaboració). 

7. Moció per declarar municipi/comarca lliure de transgènics. 

8. Memòria i proposta de llei. 



9. Web per anunciar tot tipus d’actes o notícies. 

10. Guia d’Ús d’una Iniciativa Legislativa Popular, editada per la Generalitat. 

 

Estem treballant per elaborar més material, encara que acceptarem les iniciatives que vagin sorgint, sobretot, les 

que ens ajudin a finançar la campanya. Precisament, les finances de la campanya ens fan demanar-vos que feu 

comandes responsables en funció del que pugueu necessitar, voldríem de cap manera que en acabar la 

campanya aparegués material sobrant. 

 

Municipis, comarques i territoris lliures de transg ènics als Països Catalans 

 

 Fins a dia d’avui s’han declarat lliures de transgènics dos territoris dels Països Catalans: les Illes Balears i la 

Catalunya Nord (després de la moratòria del Mon810 de Sarkozy). Malauradament, ni la Franja de Ponent, ni el Principat 

que són les zones amb un cultiu de transgènic més extens, no ho han fet. Tanmateix, a dia d’avui hi ha 27 municipis als 

Països Catalans lliures de transgènics i dues comarques. S’han declarat lliures de transgènics: 

→ Territoris: 

Catalunya Nord 

Illes Balears 

 

→ Comarques: 

Alt Penedès 

Baix Penedès 

 

→ Municipis: 

Àger (la Noguera) 

Balaguer (la Noguera) 

Preixens (Urgell) 

Vilanova de Segrià (Segrià) 

Castellserà (Urgell) 

Torà (la Segarra) 

Berga (Berguedà) 

Ripoll (Ripollès) 

Santa Pau (la Garrotxa) 

Olot (la Garrotxa) 

Celrà (Gironès) 

La Garriga (Vallès Oriental) 

Sant Cebrià de Villalta (Maresme) 

Arenys de Munt (Maresme) 

Mataró (Maresme) 

Rubí (Vallès Occidental) 

El Masnou (Maresme) 

Molins de Rei (Baix Llobregat) 

Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) 

Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) 

Sitges (Garraf) 



La Bisbal del Penedès (Baix Penedès) 

Valls (Alt Camp) 

Ulldecona (Montsià) 

Manacor (Illa de Mallorca) 

Porreres (Illa de Mallorca) 

Esporles (Illa de Mallorca) 

 

I tu? Ja has declarat el teu municipi lliure de transgènics? Baixa’t la moció per declarar el teu municipi o la teua 

comarca dels Països Catalans lliure transgènics i fes-nos-ho saber a ilp@somloquesembrem.org 

 

Actes de sensibilització 

 

A hores d’ara la plataforma Som Lo Que Sembrem cobreix tot el territori del Principat organitzada per la recollida 

de signatures que ha de garantir que es pugui arribar a debatre al Parlament de Catalunya la proposta de llei que 

ha elaborat la plataforma. Aquesta recollida va acompanyada d’una campanya de sensibilització, s’han organitzat 

actes a bona part de les comarques catalanes, tal com veureu a la nostra agenda: 

 

http://www.somloquesembrem.org/index3.php?actual=4&actual2=5 

 

Però cal que ens multipliquem i arribem cada cop més lluny per tal d’aconseguir el màxim nombre de signatures. 

Organitza un acte al teu municipi, posa’t en contacte amb nosaltres: ilp@somloquesembrem.org 

 

Percy Schmeiser: un pagès contra Monsanto, un pagès  per la llibertat 

 

Percy Schmeiser guanya les despeses + interessos de Monsanto 

Monsanto reconeix la seva responsabilitat en la contaminació transgènica 

 

En un acord amistós entre Percy Schmaiser i Monsanto, la multinacional biotecnològica  a reconegut avui la seva 

responsabilitat en la contaminació dels camps de colza de Schmeiser. 

En un judici molt controvertit anterior, l´Alta Cort de Justicia del Canadà havia reconegut la legitimitat de la protecció de 

la patent sobre el transgènic de Monsanto i a la vegada havia enviat el tema de la legitimitat de la patent sobre la vida al 

Parlament per una nova avaluació. En aquells moments, la situació jurídica legal admetia que el propietari de la patent d´un 

gen particular era al mateix temps també propietari de tota la collita. L´embargament del Parlament sobre aquest assumpte 

està encara pendent. 

Com que Schmeiser podia demostrar que no utilitzava ni les llavors de Monsanto, ni l´herbicida Roundup-Ready que van 

plegats i que tampoc treia camp avantatge de la contaminació de la seva collita, havia estat absolt de les indemnitzacions 

demandes per Monsanto. 

En el 2005, Schmeiser detecta una altra vegada el transgènic de colza de Monsanto en els seus camps. Schmeiser informa a 

Monsanto i li demana a la multinacional li netegi els camps. Monsanto li respon per escrit que es tracta de colza Roundup-

Ready i que la collita és de la seva propietat. Schmeiser en base a que el propietari de la collita és responsable dels 

prejudicis causats per la contaminació, va fer netejar el camp per un professional extern i envia la factura a Monsanto. Com 



que Monsanto no està en principi disposat a un acord amistós, Schmeiser intenta una acción judicial contra Monsanto pel 

pagament de la factura per un valor de 660 dolars. 

Però Monsanto no volia pagar les despeses si no era amb la condició que Schmeiser es comprometés formalment a no dir 

ni una paraula sobre l´assumpte, el que significaria el que ell i la seva dona no en parlin públicament o que no portin a 

judici a Monsanto per la contaminació de la collita. Però Schmeiser ho rebutja per que les condicions reclamades per 

Monsanto son contraries a tota ètica.  

A la pregunta del jutge que es sorprenia el que una empresa com Monsanto no arregles un assumpte tan poc important per 

un valor de 660 dolars, l´advocat de Monsanto va respondre que hi havia altres aspectes a més dels 660 dolars. 

Una hora abans de l´inici del procés previst el 19 de març del 2008, Monsanto accepta totes les exigències de Percy 

Schmeiser i reconeix tota la seva responsabilitat en la contaminació dels camps. Monsanto accepta no solament pagar totes 

les despeses, si no també que Schmeiser comuniqui públicament els detalls d´aquest assumpte. 

La confessió de Monsanto com propietari d´una patent transgènica que reconeix la seva responsabilitat en la contaminació 

dels camps veïns, obre la porta a tots els pagesos del món la via del dret per exigir la reparació dels prejudicis causats per 

Monsanto. 

 

Més informació: http://www.percyschmeiser.com/ 

 


