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LA INSEGURETAT 
ARRIBA A TAULA 

Pomes i salmons transgènics, vedella tractada 
amb hormones que estan prohibides, 
colorants alimentaris vetats... tots aquests 
productes els podem arribar a tenir a taula 
gràcies al CETA.

El CETA ja és aquí i si ens portem bé, potser 
per aquest Nadal ens pot deixar a les nostres 
taules pomes i salmons transgènics, carn de 
vedella tractada amb hormones i promotors 
de creixement i taronges amb denominació 
Orange València provinents del Canadà. Tot i 
que ens pots semblar una mica exagerat una 
taula de Nadal amb aquests productes, el CETA 
obre les portes al fet que això sigui possible.

Però què és el CETA? Un tractat de lliure 
comerç que Europa ha firmat amb el Canadà 
(CETA amb anglès) i que s’està aplicant 
provisionalment a tot el continent des del 
setembre, tot i que no ha estat ratificat encara 
per la majoria dels Estats Membres. L’estat 
espanyol però sí que l’ha ratificat amb els 
vots del Partit Popular, Ciutadans, el PNB i el 
PDECat. 

Els defensors dels acords de lliure comerç diuen 
que ens porten prosperitat i desenvolupament 

però tal com indica l’informe 2014 de la 
UNCTAD de les Nacions Unides, a dia d’avui 
no existeix cap estudi que evidenciï el benefici 
dels tractats de lliure comerç per a les classes 
mitjanes, més aviat comporten la desregulació 
dels sectors públics, una major desigualtat i 
la pèrdua de llocs de treball. L’informe de la 
universitat de TUFTS projecta la pèrdua de 
200.000 llocs de treball a tota Europa amb 
l’entrada en vigor del CETA. 

De fet, el CETA és el primer acord que signa 
la UE de segona generació, és a dir, un tractat 
que va més enllà dels intercanvis de béns i vol 
fixar normes comunes per intercanviar serveis 
i inversions. Per tant, el CETA, com altres 
tractats internacionals de lliure comerç (TPP, 
TISA, TTIP) intenta liberalitzar el comerç en 
sectors com els serveis públics, les compres 
públiques, els drets de propietat intel·lectual, 
l’alimentació i l’agricultura, amb l’impacte social 
i ambiental que això comporta.

Un informe elaborat per la  COAG i l’ 
organització Entrepobles ens detalla l’impacte 
que el CETA tindrà en els nostres camps i els 
nostres plats. La ramaderia de carn boví i de 
porcí i el sector de la llet (formatges) seran 
els grans perjudicats. S’espera l’arribada 
d’aquests productes sense pagar cap tipus 
d’aranzel, fet que provocarà una forta pressió 
en la baixada dels preus del mercat intern que 
tindrà conseqüències en la viabilitat de les 
granges espanyoles i catalanes. Sense parlar de 
l’impacte que tindrà pel clima.

I no només això, sinó que el CETA comporta 
la reducció dels estàndards de seguretat 
alimentària, ja que busca igualar-los amb 
els de Canadà, els quals són inferiors als 
europeus. Per tant, el CETA obre la porta a 
l’entrada d’alguns aliments transgènics (pomes 
i salmons), determinats colorants alimentaris 
que feia anys que els havíem perdut de vista 
(fast green FCF o el citrus red n.2), fruites i 
verdures amb LMR (Límits Màxims de Residus)
més alts que els nostres i carn (i llet) tractada

 amb desinfectants com el clor i produïda amb 
hormones i promotors de creixement com la 
ractopamina (la qual està prohibida a Europa 
des del 1996 ja que no s’està segur de la seva 
innocuïtat per la salut humana), tal com indica 
un informe publicat per Council of Canadians. 
A més la normativa canadenca en relació 
al benestar animal és molt més laxa que la 
Europea, ja que no existeix cap legislació que 
reguli el tracte que han de rebre els animals de 
granja o que protegeixi el seu benestar.

En relació a les Denominacions d’Origen, 
el CETA només protegeix una petita part. 
Productors de taronja canadencs podran 
utilitzar la denominació “Orange València”.

Per últim, la normativa que regula l’impacte 
ambiental en l’agricultura al UE és més estricta 
que la normativa del Canadà.

Per tant el CETA posa la nostra seguretat 
alimentària i el benestar animal en risc, 
empobreix la pagesia i té un greu impacte pel 
medi ambient. 

Per on començar?
• Dóna suport a campanyes com No al TTIP, CETA i TiSA que s’oposen als tractats internacionals 

de lliure comerç

• Adquireix productes locals, ecològics i de temporada.  Informa’t del seu origen i de com han 
estat cultivats

• Aposta pels productes amb denominació d’origen (DO i DOP)

• Suma’t a la xarxa d’horts urbans o comunitaris de la teva ciutat o cultiva els teus aliments al 
balcó

Més informació

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/
http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=981
http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=981
http://www.ase.tufts.edu/gdae/policy_research/ceta_simulations.html
http://www.ase.tufts.edu/gdae/policy_research/ceta_simulations.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_Transpac%C3%ADfico_de_Cooperaci%C3%B3n_Econ%C3%B3mica
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/tisa/index_es.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_es.htm
https://entrepoblespenedes.wordpress.com/2017/06/27/coag-i-entrepobles-presenten-un-informe-sobre-limpacte-del-ceta-a-lagricultura/
http://www.coag.org/
http://www.entrepueblos.org/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ractopamina
https://canadians.org/sites/default/files/publications/report-ceta-food-safety-english.pdf
https://canadians.org/media/ceta-leaves-bad-taste-food-safety-report
http://www.noalttip.org/
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/manteniment-de-l-espai-public/gestio-del-verd-i-biodiversitat/horts-urbans
http://xarxanet.org/comunitari/noticies/els-horts-comunitaris-espais-compartir
http://vsf.org.es/dame-veneno
http://www.noalttip.org/
http://opcions.org/ambits-de-consum/alimentacio/
https://www.efsa.europa.eu/
https://ec.europa.eu/spain/barcelona/about-us/about-eu/dop_es
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