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El Banc d’Espanya
inhabilita Eduardo Pascual

Transgènics: llibertat per decidir
es d’ahir, els productes elaborats amb ingredients que provinguin de llavors
modificades genèticament i
que en continguin més d’un
0,9% han de fer-ho constar en
les etiquetes per poder ser comercialitzats en el si de la
Unió Europea. La normativa
europea sobre traçabilitat en
productes anomenats transgènics obliga les empreses a
incorporar les tècniques necessàries per seguir el rastre
dels ingredients i facilitar al
consumidor, d’aquesta manera, el màxim d’informació.
Els aliments que es comercialitzen a la Unió Europea
són segurs, així ho afirma insistentment l’Agència Europea de Seguretat Alimentària,
i aquestes mesures van encaminades a millorar la informació al consumidor.
I és clar que com més informat estigui el consumidor,
més lliure serà la decisió de
compra. Actualment, conviuen al món tres tipus d’agricultura: l’anomenada convencional, la biològica i la biotecnològica, amb llavors modificades genèticament. Els conreus biotecnològics abasten
aproximadament 57 milions
d’hectàrees repartides en 16
països. En el cas de Catalunya,
la superfície agrícola dedicada
al conreu biotecnològic es xifra en 5.278 hectàrees l’any
2003, aproximadament el
0,62% de les 800.000 hectàrees
de superfície agrícola útil.
Val a destacar que un 20%
de la producció en el món
desenvolupat, i un 40% en els
països no desenvolupats, es
perd per culpa de plagues i
malalties malgrat l’ús de productes fitosanitaris. Les llavors modificades genèticament per resistir plagues i
condicions ambientals adverses poden esdevenir una solució a aquestes pèrdues. Alhora, es pot minimitzar l’ús de
pesticides.
Cal, però, posar a l’abast del

Fundació Agrícola Catalana
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Un investigador de Cabrils mostra un pebroter transgènic
consumidor una informació
acurada sobre el conreu biotecnològic de manera que no
es produeixin situacions de
desconfiança generades per
campanyes contràries a uns
productes que en l’última dècada no han produït perjudicis, com mostren estudis realitzats als Estats Units, el
principal país productor i
consumidor de transgènics.
En aquest sentit, els diferents ajustos que es realitzen
amb la normativa comunitària persegueixen que el consumidor pugui estar informat
sobre quin tipus de producte
compra i escollir el que millor
s’adeqüi als seus interessos.
Des de la Fundació Agrícola
Catalana, com ja va ser publicat en aquestes pàgines fa uns
mesos, defensen la necessitat
que la Unió Europea reprengui les inversions per a la in-

vestigació en organismes genèticament modificats, també
que s’aprofundeixi en la
transparència en el seu comerç, ja que la protecció del
consumidor passa per la informació, que donarà lloc a la
llibertat d’escollir allò que es
vol menjar. En aquest sentit,
la traçabilitat, o dit d’una altra manera, el detall dels processos seguits per a la producció, elaboració i transformació d’un aliment, així com
la prudència i el rigor en l’aplicació dels resultats de les
investigacions en organismes
genèticament modificats, han
de ser els pilars fonamentals
de les polítiques europees en
aquest aspecte.
Cal recordar que actualment un dels principals països inversors en biotecnologia
aplicada a l’agricultura és la
República Popular de la Xina,

on l’Estat aplica ordres unilaterals que no poden ser contestades sense risc. Per contra,
en els països democràtics, i els
que formen la Unió Europea
ho són, es manté un control
més important sobre les decisions polítiques, i per tant la
seguretat dels consumidors té
més garanties.
Per tant, la Unió Europea
no pot viure d’esquenes a
aquesta nova manera de conrear i produir aliments, perquè des d’altres indrets es
prendrà el relleu sense les garanties que Europa pot donar
als consumidors. La moratòria
europea al desenvolupament
de conreus amb organismes
modificats genèticament ha
suposat ja la pèrdua de milers
de llocs de treball qualificat, i
nombrosos departaments de
recerca i desenvolupament
s’han traslladat als Estats
Units. Alhora, els pagesos europeus han perdut competitivitat perquè no han pogut
usar llavors transgèniques i,
en canvi, sí que es permetia el
comerç d’aquests productes.
La progressiva obertura als
conreus biotecnològics a la
Unió Europea, així com la
normativa harmonitzadora
entre els països membres és
un pas endavant, i ara caldrà
ser agosarats per no perdre
l’oportunitat de participar
en les investigacions sobre
biotecnologia de segona generació, la que incorpora beneficis per a la salut en els
productes modificats genèticament.
De moment, els consumidors ens podem felicitar
perquè tenim més informació en una etiqueta, això ens
permet decidir amb més llibertat. En un futur pròxim,
esperem que els mitjans de
comunicació recullin una
informació acurada i rigorosa, realitzada per experts i
científics, sobre els conreus
biotecnològics, que permeti
que el consumidor pugui
decidir encara millor.
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l Banc d’Espanya ha
decidit inhabilitar
l’expresident d’Eurobank
Eduardo Pascual per a
l’exercici de càrrecs en
entitats financeres durant un
període de 7 anys, alhora que
li imposa una multa de
390.660 euros a títol personal
i sanciona amb 360.600 euros
més altres empreses
vinculades a l’empresari,
informen les parts
personades en el cas. La
sanció es deriva d’un dels
tres expedients que el
supervisor bancari havia
incoat a Eurobank i als seus
administradors per
irregularitats detectades en
la seva gestió abans que
l’entitat fos intervinguda el
25 de juliol passat. Un
portaveu de l’expresident
d’Eurobank va explicar ahir
que la resolució “no suposa
en cap cas un dany
patrimonial per al banc ni
interfereix de cap manera en
el procés de devolució
dels estalvis als
creditors”.
[Europa Press]

El preu dels cotxes puja
un 1,1% en tres mesos

E

l preu dels automòbils
acumula un increment de
l’1,1 per cent els tres primers
mesos de l’any, segons les
últimes dades de l’Institut
d’Estadística (INE). Durant els
últims dotze mesos, els cotxes
es van encarir un 1,3 per cent.
Els preus d’altres vehicles,
en canvi, no registren
variació durant el primer
trimestre.
[Europa Press]

Els expedients de regulació
afecten 14.000 treballadors

E

ls expedients de
regulació d’ocupació van
afectar el 2003 13.945
persones a Catalunya, cosa
que representa una
disminució del 7,6% respecte
a l’any anterior, segons el
ministeri de Treball. Pel que
fa al nombre d’expedients,
se’n van presentar 608, un
16% menys.
[Efe]
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el diari
Si vols participar en el sorteig de
2 entrades, només cal que truquis
al 806 40 46 22*
a qualsevol hora del dia.
*Preu màxim telèfon fix: 1,06 e/minut. Telèfon mòbil: 1,35 e/minut.
IVA inclòs. Servei subministrat per ATS S.A. Majors de 18 anys.

La llista de guanyadors la publicarem el 21 d'abril. Els
guanyadors caldrà que passin a recollir les entrades a les
oficines comercials del diari AVUI (c/ Consell de Cent, 425, 4a
planta) a partir de dimecres i fins divendres. En cas contrari,
no dóna dret a reclamació ni a cap reemborsament en efectiu.
Horari (excepte dissabtes i festius): de dilluns a dijous de 9.30
a 14 h i de 16 a 18.30 h, divendres de 9.30 a 14 h
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us convida a:

ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA
Laló: Sinfonía Española, op. 21.
Xostakóvitx: Simfonia núm. 5 en re menor, op. 47.

Pinchas Steinberg, director. Kuba Jakowicz, violí.
Dissabte 24 d'abril a les 7 de la tarda. L'Auditori (Lepant 150, Barcelona)
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