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ACRÒNIMS 

• AC: Autoritat Competent 
• ACESF: Associació Catalana d'Enginyers Sense Fronteres 
• ACODEA: Agència de Cooperació al Desenvolupament  de l'Agricultura 
• ANAPO: Associació de Productors de Oleaginoses i Blat 
• Bt: Bacillus thuringiensis 
• Cirad: Centre de Cooperació Internacional Científica Agrícola pel 

Desenvolupament 
• CNB: Comissió Nacional de Bioseguretat 
• CTDT: Comunity Technology Development Trust 
• CTPD: Cooperació Tècnica entre Països en Desenvolupament 
• DDT: Diclor Difenil Tricloroetà 
• EC: European Comunities 
• EEB:  Enfalopatia Espongiforme Bovina 
• EpD: Educació pel Desenvolupament 
• ESFIB: Enginyers Sense Fronteres de les Illes Balears 
• GAMP: Govern Autònom Municipal de Pocona  
• Iniaf: Institut Nacional d'Innovació Agropecuària i Forestal 
• m.s.n.m.: metres sobre el nivell del mar 
• MIC: Maneig Integral de Conques 
• OCU: Organització de Consumidors i Usuaris 
• OGM: Organismes Genèticament Modificats 
• ONG: Organització No Governamental  
• PCaC: Programa de Camperol a Camperol 
• PD: Pla Director 
• PIB: Producte Interior Brut 
• Promasor: Associació de Productors de Blat i Sorgo  
• SIG: Sistema d'Informació Geogràfica 
• TTIP: Tractat Transatlàntic de Lliure Comerç i Inversió 
• UE: Unió Europea 
• UIB: Universitat de les Illes Balears 
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RESUM 

 

Els transgènics s'han convertit als darrers anys en un tema de debat, la manca 
d'informació i la seva incidència sobre la salut humana, ha encès la discussió.  
Les comunitats andines aïllades manquen de la informació necessària per a defensar els 
seus productes i les seves llavors, el que els fa vulnerables, per això és necessari 
l'apoderament dels pobles.  
El " Pla Director de Cooperació en agricultura al municipi de Pocona, Cochabamba, 
Bolívia" (PD) pretén fer un estudi amb una visió integral de la problemàtica agrícola de 
la zona, amb dades geogràfiques, demogràfiques i agrícoles.  
Té com a finalitat contribuir a la millora sostenible de les condicions de vida de les 
poblacions rurals del municipi de Pocona, incrementant l'accés a les varietats locals. 
Aquest Pla  es dividirà en cinc fases d'una duració total de quatre anys al municipi de 
Pocona, comprés per 83 comunitats i unes 14.200 persones. Amb una metodologia de 
cooperació justa i no intrusiva.  
El projecte de cooperació internacional pretén realitzar un estudi d'agricultura, tenint 
com a objectiu específic la incidència en la importància de la defensa de les varietats 
locals front dels transgènics.  
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INTRODUCCCIÓ 
1. Objectius 

L'objectiu general d'aquest treball és la creació d'un Pla Director per profunditzar en el 
coneixement de l'estat de l'agricultura de la zona (el municipi de Pocona, Cochabamba, 
a Bolívia)  mitjançant l'observació de la procedència de les llavors.  
Com a rerefons es cerca la defensa de la sobirania i la seguretat alimentària des de la 
cooperació no intrusiva.   
Els objectius específics són: 
- La identificació i registre de dades sobre l'agricultura del municipi de Pocona 
- La diagnosi posterior  
- La priorització de necessitats 
 

2. Motivació 
Existeix el mite de que no hi ha suficient menjar per  a tota la població, la realitat és que 
el planeta produeix aliment com per a que cada persona consumeixi al manco dos quilos 
de menjar diaris. Pel que la fam al món no ve derivada d’una falta d’aliment, sinó d’un 
sistema deficient d’accés i distribució(Altieri, 2012). 
Els OGM ataquen directament  l’agricultura tradicional pel que es veu en greu perill la 
seguretat alimentària (que les pròpies empreses prometen) dels països del Sud.  
Les varietats locals sempre són i seran aquelles que major resistència ofereixin als dese-
quilibris ecològics. 
Les ONG’s haurien de crear un model d’agricultura sostenible que no depengui de cos-
toses tecnologies, sinó que tingués el seu màxim recolzament a les competències locals. 
Com l'experiència d'Andreu Pol Salom, Dr. en biologia per la UIB i creador del Pro-
grama de Camperol a Camperol (PCaC), qui ha aconseguit la creació de nombroses co-
operatives i mercats d'intercanvi de llavors entre camperols a Nicaragua. Aconseguint 
una revaloració de l'agroecologia, el producte local i un intercanvi de coneixements i 
experiències entre camperols.  
A més s’ha demostrat que la defensa del model agrícola industrial i que utilitza la tecno-
logia genètica no té cap sentit. La cara amable que intenten vendre és la d’ajudar als 
poblats que no es poden mantenir per ells mateixos. S’ha demostrat que el 71% de les 
plantes transgèniques són resistents a herbicides, cosa que no és la principal preocupa-
ció al Sud (Altieri, 2012). També, la major part dels OGM cultivats són grans cultius de 
farratge, sense intenció de tenir una derivant per a consum humà.  
La compra-venta amb els països del Sud es realitza constantment amb productes no ac-
ceptats als països d’origen. Com per exemple el DDT  a Mèxic, fou un insecticida usat 
per evitar la Malària, la febre groga i la febre tifoide, posteriorment es descobrí la seva 
acumulació a la cadena tròfica i es retirà del mercat. 
A més, la manca d'informació i de comunicacions amb molts dels països del sud els fan 
un objectiu molt fàcil per als lobbys que treballen en el desenvolupament de plantes y 
animals transgènics (només el 20% dels habitants del Sud tenen una idea del que repre-
senten els OGM, segons la CTDT; no es tenen dades del Nord, encara que possiblement 
fos més baix). 
L' experiència personal em va mostrar la cara manco amable i més criticable de la coo-
peració internacional. Vivint a les comunitats afectades i susceptibles d'aquest futur PD, 
durant quatre mesos realitzant aixecament de dades geogràfiques de zones inaccessibles. 
Vaig poder comprovar com el primer món únicament utilitza l'ajuda als altres com un 
pur tràmit per a netejar les arques i justificar aquell famós 0,7% dels PIB que ha d'anar 
dirigit a la millora de les condicions de les poblacions pobres.  
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Per tot això, he decidit aportar tots els meus coneixements per a la millora de la situació 
d'aquestes poblacions amb un enfocament holístic de la situació que "nosaltres" hem 
provocat a aquestes zones. Tot, mitjançant la creació d'un Pla Director de Cooperació 
Internacional en agricultura que ajudi a l'eradicació i l'apoderament de les varietats "cri-
olles".  

 
3. Metodologia 

El Pla Director és un instrument desenvolupat per l'Associació Catalana d'Enginyers 
Sense Fronteres (ACESF) conjuntament amb Enginyers Sense Fronteres de les Illes 
Balears (ESFIB) i Mosoj Causay (ONG contrapart local boliviana de Cochabamba), per 
promocionar  propostes de sistemes d'aigua i sanejament nets i segurs, que beneficien a 
les comunitats menys favorables al Municpi de Pocona. Aquest empra la metodologia 
exploratòria, és a dir, la recerca de coneixement generals i estructurals en una primera 
aproximació que tendeix a verificar el comportament de variables individuals i del con-
junt d'aquestes (Anselin, 1998).  
Aquest projecte es realitzarà a partir del "Pla Director de infraestructures d'aigua i sane-
jament bàsic al municipi de Pocona" (Bolívia). El qual extragué les dades geogràfiques i 
demogràfiques de les 83 comunitats que composen el municipi de Pocona, i que com-
plementant-les amb les dades agrícoles i socials que es volen extreure amb aquest Pla 
Director es poden establir diferents estratègies i propostes d'actuació depenent dels re-
sultats.  
El projecte es realitzarà, a l'igual que el PD d'abastiment d'aigua i sanejament, conjun-
tament amb les comunitats del municipi de Pocona, donant com a resultat un informe 
per cada una de les comunitats incloses al procés. A més, s'entregarà al Govern Munici-
pal i a altres institucions públiques un document que inclogui un diagnòstic de tots els 
municipis i de totes les necessitats detectades, així com les propostes de solució a la 
problemàtica. Aquest material es farà servir posteriorment per a la realització de les 
propostes i estratègies d'actuació per a resoldre els objectius específics, centrats en acci-
ons concretes en agricultura:  el contacte amb associacions ja existents, la creació de 
cooperatives, la creació de mercats de varietats locals i llavors criolles, intercanvi de 
llavors, mercats de llavors, creació d'associacions comunals d'agricultura i la promoció 
del producte local,  depenent de cada un dels resultats i la priorització de necessitats.  
Tota la feina durà com a guia una Marc Lògic de feina on s'hi especificaran els resultats, 
els indicadors, les fonts de verificació i les activitats a dur a terme; a cada un dels objec-
tius específics i de l'objectiu general.  
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CONCEPTES BÀSICS EN COOPERACIÓ INTERNACIONAL I TRANS-

GÈNICS 
 

1. Cooperació Internacional,  Projectes de cooperació i Cooperació al desenvolu-
pament. 

La cooperació internacional és una eina de col·laboració que pretén afavorir el procés 
de desenvolupament mitjançant la transferència de recursos tècnics i financers entre 
diversos actors del sistema internacional (governs, associacions territorials, organitzaci-
ons de la societat civil i ONGs). 
(http://www.urosario.edu.co/Internacionalizacion/Oportunidades-Cooperacion-
Internacional/Que-es/) 
És també la gestió de les relacions entre els països per coordinar i organitzar tots els 
fluxos i moviments que hi ha entre ells (cooperació comercial, en telecomunicacions, 
militar...). 
Cooperació pel desenvolupament: és una part de les relacions internacionals i la coope-
ració internacional, també anomenada relacions Nord- Sud. Aquesta cerca promoure el 
desenvolupament als països subdesenvolupats, en vies de desenvolupament i Tercer 
Món.  
El concepte de desenvolupament ha anat canviant al llarg del temps. Ha anat des del pur 
creixement econòmic, passant per la satisfacció de les necessitats bàsiques i el desenvo-
lupament sostenible fins a arribar a les preocupacions per les marginacions (ètniques, 
sexuals, entre homes i dones...). A l'actualitat el desenvolupament es considera com el 
conjunts de totes la definició idònia per conèixer el nivell de desenvolupament d'un país  
(Villalba, 2013). 
 
Existeixen diferents tipus de cooperació: 

- Cooperació financera: existeixen de dos tipus, reemborsable, la qual dóna suport 
econòmic a països en vies de desenvolupament mitjançant préstecs amb grans faci-
litats, i les no reemborsables, les quals assignen uns recursos econòmics sense exi-
gir el retorn d'aquests. 
 
- Cooperació tècnica: es duu a terme amb la transferència de coneixements, habili-
tats i experiències per part de països desenvolupats amb la finalitat de contribuir per 
enfortir les capacitats i la formació de nous recursos. 
 
- Cooperació tècnica entre països en desenvolupament (CTPD): coneguda també 
com cooperació sud-sud, es realitza mitjançant el intercanvi de coneixements i ex-
periències satisfactòries que poden ser implementades a països de semblant desen-
volupament. 
 
- Cooperació triangular: es realitza amb dos països de semblant nivell de desenvo-
lupament i un altre extern da major desenvolupament, aquest darrer serà el finança-
dor, amb l'objectiu de permetre el intercanvi. 
 
- Cooperació descentralitzada: promou el desenvolupament des de l'àmbit territori-
al, el que es tradueix en activitats de col·laboració entre administracions subestatals 
i organitzacions civils.   
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- Ajuda humanitària i d'emergència: es duu a terme quan es presenta una catàstrofe 
natural o un conflicte armat. Per ser realitzada aquesta activitat el govern beneficia-
ri no ha de poder assumir el fenomen amb els seus propis recursos. 
 
- Ajuda alimentària: és l'assignació de productes alimentaris per a poblacions que 
no poden assumir l'abastiment, ni la seguretat alimentària. 
 
- Cooperació cultural: aquesta modalitat destina els seus recursos a la realització 
d'activitats culturals per a l'enfortiment de les identitats culturals, la protecció de la 
diversitat cultural i les minories lingüístiques.  
 
 - Educació pel desenvolupament (EpD): són processos educatius constants que 
afavoreixen la comprensió sobre les interrelacions econòmiques, polítiques, socials 
i culturals entre Nord i Sud, a través de promoure valors i actituds relacionades amb 
la solidaritat, la justícia i trobar les vies d'acció per arribar al desenvolupament hu-
mà sostenible.  
 
- Sensibilització: cercar subministrar coneixements sobre les realitats Nord-Sud i 
promoure canvis en les actituds, solen ser de caràcter més generalista i dirigides a 
un públic més ampli i amb incidència a curt termini.  
 
- Investigació: relacionada amb els dos tipus anteriors, treballa en l'anàlisi de les 
desigualtats internacionals, els actors de la cooperació internacional i els impactes 
de les seves accions. 
 
- Incidència i pressió política: té com a objectiu influir en les decisions, tant políti-
ques com estructurals i les relacions econòmiques 
(Villalba, 2013) (Cooperacion internacional, ¿qué és?, n.d.). 
 

2. Transgènics i OGM 
Segons la OCU els organismes genèticament modificats es defineixen com qualsevol 
organisme, el material genètic del qual, ha estat transformat de manera aliena a la meto-
dologia natural de multiplicació o combinació.  
Al contrari de la creença popular, els transgènics i OGM no són el mateix, no tots els 
organismes modificats tenen perquè ser obligatòriament transgènics. Aquests darrers es 
caracteritzen per tenir una transferència genètica d'una altra espècie, mentre que els 
OGM poden simplement tenir una alteració del seu propi material genètic. 
 
  

a) Problemàtica i perills 
A diferència de les modificacions tradicionals de modificació i combinació, depenent 
del coneixement empíric, l'enginyeria genètica i el seu ús extensiu, depèn dels interessos 
econòmics. (Ali & Seuret. 2002) 
A més la utilització de les llavors transgèniques va en detriment de l'ecosistema en ge-
neral: disminuint la biodiversitat, ja que fomenta el monocultiu d'espècie i varietat; re-
duint les possibilitats del sòl, degut al consum tan elevat de nutrients per part d'aquest 
tipus de plantes i la utilització abusiva de químics (herbicides i pesticides); desequilibri 
dels ecosistemes, per una contaminació genètica (efecte de la qual encara no es coneix 
amb certesa).  
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- Etiquetatge 
Segons els crítics, la negativa a l'etiquetatge i la segregació dels cultius limitaria el 
dret de decisió del consumidor i a la informació que aquest pot obtenir sobre els 
productes que consum. Mentre que els defensors adverteixen de que l'etiquetatge no 
és necessari ja que els aliments transgènics són equivalents a la resta. I superen tots 
els controls que passen la resta d'aliments, pel que no és necessària la diferenciació 
ja que no hi ha diferència. (Ali & Seuret. 2002) 
 
- Seguretat alimentària 
 La seguretat alimentària és l'existència de les condicions que possibiliten als es-
sers humans a tenir accés físic, econòmic i de manera socialment acceptable a una 
dieta segura, nutritiva i acord amb les seves preferències culturals, que els perme-
tria satisfer les seves necessitats alimentàries i viure d'una manera productiva i sa-
ludable. Aquestes condicions són: la disponibilitat física d'aliments (en quantitats i 
qualitats suficients), l'accés de totes les persones als aliments (mitjançant els recur-
sos econòmics i qualsevol altra tipus per aconseguir una alimentació adequada), 
l'arribada al benestar nutricional (satisfacció de totes les necessitats fisiològiques) 
i l'estabilitat d'accés (alimentació adequada en tot moment).  
     (“La seguridad alimentaria para el IICA,” 2009) 

  
 Existeix seguretat alimentària quan totes les persones tenen en tot moment accés 
físic i econòmic a suficients aliments innocus i nutritius per satisfer les seves neces-
sitats alimentàries i les seves preferències en quant als aliments amb l'objectiu de 
dur una vida activa i sana. 
  (FAO, "Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996 citat a Ral, 2006) 
 
La pèrdua de diversitat a escala local afecta directament a les comunitats rurals, 
com Pocona (Bolívia), menys desenvolupades. Degut a la seva dependència dels 
recursos biològics per a la seva supervivència, la implantació de la cadena transgè-
nica i l'engranatge de les multinacionals, fa que aquestes comunitats deixin els seus 
cultius tradicionals o fins i tot desaparegui la població d'aquelles zones. 
Per una altra banda, també ens trobem amb la disminució d’aquesta biodiversitat 
degut a la utilització dels químics no selectius, tant maten els insectes “dolents” 
com “bons” i tant les plantes “bones” com “dolentes”. (Ali & Seuret. 2002) Com 
amb l'exemple del blat Bt (tipus de blat transgènic que produeix una proteïna d'orí-
gen bacterià, procedent naturalment per el Bacillus thuringiensis, teòricament es 
cercà la seva toxicitat a les larves d'insectes barrenadors de la tija) que afectà direc-
tament a les papallones Monarca. (Ribeiro, 2014) 
La diversificació agrícola pot incrementar la resiliència als agrosistemes i protegeix 
la producció de distintes maneres. (Altieri, 2012) 
 
- Contaminació genètica 
La biotecnologia pot entrecreuar-se amb les varietats natives cultivades i silvestres, 
els gens s'insereixen i s'acumulen al llarg dels anys. Aquest procés es realitza mit-
jançant la pol·linització creuada de moltes varietats, deixant un rastre transgènics a 
tot allò que fins ara creiem "criollo", denominació local a les varietats considerades 
natives de Centreamèrica i Sudamèrica.(R. Álvarez-Builla, 2008) 
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- Tecnologia "terminator" 
És una de les darreres tecnologies aplicades a la esterilització de les llavors, paten-
tada el 1998 per Delta and Pine Company, es podria traduir com un pany biològic 
favorable per al venedor de les llavors.  
Aquesta tecnologia funciona gràcies a la inserció de tres elements dins l'ADN de la 
planta que detenen la producció de proteïnes d'aquesta amb un repressor i un pro-
motor, els quals ajuden a que la primera llavor no sigui estèril, sinó, els seus fruits. 
El que no es coneix amb certesa és la contaminació genètica dels camps veïnats, els 
estudis no són concloents en saber si els camps pol·linitzats amb les plantes amb el 
gen terminator poden crear una esterilització a l'igual que els comercialitzats. (Ali 
& Seuret. 2002) 
 
- Tecnologia "traïdora"  
Dóna la possibilitat d'activar o dormir qualsevol de les característiques de la llavor 
mitjançant un catalitzador extern, com no, patentat i venut per la mateixa multina-
cional propietària de la llavor. És a dir, qualsevol agricultor pot comprar una planta 
amb unes característiques que només s'activaran si es compra el producte recoma-
nat per l'empresa venedora, si el comprador fa cas omís a les recomanacions del fa-
bricant i no el pulveritza, la seva compra haurà estat en va.  
Aquesta tecnologia podria augmentar, encara més, els llaços entre agricultors i mul-
tinacionals. (Ali & Seuret. 2002) 
 

- Problemes per a l’ésser humà 
o Toxicitat 

Les manipulacions genètiques poden induir canvis metabòlics inesperats 
i provocar la síntesi de noves proteïnes a les plantes. Les actuals tècni-
ques no permeten guiar la inserció del gen estranger, pel que les seves 
conseqüències només es poden saber una vegada consumits, depenen del 
context espacial de l’organisme receptor.   

o Al·lèrgens 
Les fonts alimentàries resultants de la enginyeria genètica conté moltes 
vegades proteïnes produïdes per l'expressió del gen introduït [...] Les 
noves proteïnes d'origen viral, bacterial, vegetal i animal que la engi-
nyeria genètica es prepara per introduir a la nostra alimentació, quasi 
mai formaren part de l'alimentació humana, i el seu potencial al·lergen 
és desconegut. Robert Ali, Franck Sauert (2002, p.100) 
Ja s'han donat casos com el de 2004, on a una població de camperols de 
Mèxic, va sorgir un brot d'al·lèrgia entre tots ells per la inhalació del 
pol·len de blat transgènic. (Ribeiro, 2014) 

o Resistència als antibiòtics 
Els antibiòtics són utilitzats com a gens marcadors per a la posterior dife-
renciació de la planta dins una zona amb agricultura de diferents tipus. 
Aquest gen pot ser extret a la primer generació produïda, però a la sego-
na es queda incrustat a la cadena de l’ADN i no es pot retirar, fent així 
productes consumibles amb antibiòtics. 

o Resistència als virus 
Aquesta característica de moltes plantes transgèniques es tradueix en la 
creació de nous virus no estudiats fins ara, degut a la combinació de nu-
cli viral d’un tipus (la resistència al virus) amb la mutació del virus ex-
tern. 
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3. Marc històric  

El precedent més clar dels transgènics fou la Revolució Verda (1940-1960), amb la seva 
premissa d'industrialització del camp mitjançant una eficiència productiva donada per 
l'especialització, la simplificació i la concentració. El que ha resultat ser una dependèn-
cia directa del camp amb el petroli i una pèrdua de biodiversitat (12% d'aus, 46% pei-
xos, 23% mamífers i incalculable nombre d'invertebrats). (Altieri, 2012) 
La resposta social negativa sobre els transgènics començà amb l'última gran crisi ali-
mentària a Europa, les “vaques loques” o l'enfalopatia espongiforme bovina (EEB). El 
2001 esclatà un núvol de dubtes al voltant de l’alimentació i la enginyeria genètica en 
agricultura.  
Encara que va ser entre els anys setanta i vuitanta quan es va produir la primera intro-
ducció d'OGM, acompanyada d'un debat de pros i contres d'aquests organismes (Ali & 
Seuret. 2002). 
Però no va ser fins el 1996 quan la Unió Europea autoritzà la comercialització de pro-
ductes transgènics (blat de moro i soja). Duent paral·lelament una crítica feroç argu-
mentada en que els assajos duts a terme abans de l'autorització no basten per establir els 
seus efectes tant ambientals, de salut i molt manco a llarg termini ni a gran escala. Al 
contrari, existia el pensament que amb aquest tipus de tecnologia, la modificació realit-
zada anava a ser molt més precisa i concreta que amb la metodologia tradicional 
(Iglesias, 2006).  

 
4. Legislació relacionada 

 
a) A Europa 

 - Directiva 90/220 UE (EEC 1990b) que regula tant el procediment per l'autorit-
zació de plantes modificades genèticament amb fins experimentals com la comer-
cialització d'OGM (1990). Obliga a un procés d'assajos a camp sota control cientí-
fic, així com una avaluació dels riscos per a la salut i el medi ambient abans de 
l'autorització de qualsevol assaig o producte.  
 - Directiva 92/219 (1990), regula el maneig dels OGM a instal·lacions tancades 
 - La Directiva 90/220 va ser revisada i convertida en la Directiva 2001/18  a cau-
sa de les demandes socials. 
L'objectiu és arribar a l'eficiència i la transparència dels processos de decisió i la 
integració del públic en tals processos.  
Però les directives europees es centren en les activitats biotecnològiques i no en 
els productes d'aquestes activitats 
La normativa europea no va preveure l'etiquetatge d'aquests productes, encara que 
per pressions socials, es va crear a través del Reglament Europeu d'Aliments Nous  
(Ali & Sauret. 2002). 
- El principi de precaució: no consisteix en dir que no a tots els OGM, sinó en 
examinar cada cas i marcar les zones obscures. És un principi de prudència, es 
tracta en tenir una visió crítica, sobretot amb una tecnologia l’objectiu principal de 
la qual no és més que el benefici d’uns pocs (si fos evitar la fam al món ja 
s’hagués assolit fa molt de temps). 
- TTIP: Tractat transatlàntic de lliure comerç i inversió entre Estats Units i la Unió 
Europea. Promou una major diversitat de productes i  qualitat d'aquests a banda 
d'una potenciació de l'economia europea, millorant la qualitat de la contractació. 
Tot això suposa una millora de la justícia comercial i crear un enfortiment de les 
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relacions entre els països (http://ec.europa.eu/spain/sobre-la-
ue/ttip/espana_es.htm).  
Amb el TTIP s'obriran les portes als productes procedents d'Estats Units, allibe-
rant-los d'aranzels i revisions, el que es resumeix en una porta oberta per als pro-
ductes que contenen o són transgènics, ja que aquest tractat preval sobre les pròpi-
es lleis estatals.  
En l'actualitat el tractat es troba en negociacions, aquest ha de ser aprovat pel Par-
lament Europeu i ratificat pels Parlaments dels països membres la constitució dels 
quals així ho digui. Aquests processos es volen dur a terme durant el 2015, la fase 
de debat i el vot plenari està previst pel 10 de juny del 2015 (Caño, Lourdes, 
2014). 
 

b) A Espanya 
- Directiva 90/219 i 90/220 formen la base de la Llei 15/94 i del reglament corres-
ponent (1997).  
Aquest procés de regulació inclou un organisme anomenat Autoritat Competent 
(AC) al Ministeri de Medi Ambient, responsable de les autoritzacions. Aquesta 
activitat es realitza mitjançant l'assessorament de la Comissió Nacional de Biose-
guretat (CNB) (Ali & Sauret. 2002). 
 

c) A Bolívia 
La legislació boliviana es troba fortament blindada contra els transgènics, des de l'any 
2005 amb la neteja del blat de tots els contaminants transgènics, fins la Llei 144 de la 
Revolució Productiva que resguarda espècies d'origen i diversitat nacional.  
La soja és l'únic producte transgènic amb autorització legal, si a això se li suma l'in-
compliment de la legislació obtenim una realitat molt distinta a la teoria normativa.  
Estudis realitzats per la Directiva General de Biodiversitat i Àrees Protegides han evi-
denciat diverses plantacions de cotó 100% transgènic a Santa Cruz i grans evidències de 
blat de moro transgènic. A més segons el ANAPO el 100% de la soja cultivada a Bolí-
via es troba modificada genèticament. 
Però encara i haver trobat aquestes evidències el Govern ha inclòs aquests productes al 
paquet alimentari de subsidi prenatal i de lactància. (Bolivia por la ruta de los 
transgénicos, 2013) 
Les lleis actualment vigents són: 

- Llei de la Mare Terra i Desenvolupament Integral per Viure Bé, promulgada pel 
president Evo Morales el 15 d'octubre de 2013, prohibeix la concentració de la 
propietat de la terra i el latifundi, l'ús de transgènics a Bolívia i crea un fons de 
justícia climàtica (Morales, 2013). 
  - Article 144 de la Llei Marc de la Mare Terra, a través de norma especí-
fica estableix que s'ha de garantir la implementació de les accions necessàries per 
a la retirada progressiva de tots els OGM autoritzats al país.  
- Llei de  Revolució Productiva Comunitària i Agropecuaria, 2007. Aquesta inici-
ativa cerca protegir el patrimoni genètic i la riquesa de la biodiversitat de Bolívia 
(Morales, 2007). 
- L'Article 255 de la Constitució Política de l'Estat, prohibeix tota forma de pro-
ducció, importació i comercialització de OGM. (El 99% de la soya en Bolivia es 
transgénica, n.d.)(Bolivia por la ruta de los transgénicos, 2013) 
- Decret Suprem 181 (article 80), 2009, conté la prohibició de comprar aliments 
genèticament modificats en compres estatals i per a menjadors escolars.  
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COOPERACIÓ EN AGRICULTURA A SUDAMÈRICA 
1. Antecedents 

El punt d'entrada dels transgènics a Sudamèrica va ser el conreu mínim, definit com una 
agricultura sustentable per a la conservació que en feia del sòl, però en canvi, va con-
demnar l'agricultura, la biologia del sòl i encadenà als agricultors al monocultiu i el 
Roundup, producte patentat per Monsanto, amb base de flifosat, herbicida molt potent 
absorbit per les arrels i les fulles, preparat per ser utilitzat amb productes OGM. Actu-
alment identificat com un dels productes agrícoles més tòxics per l'ADN humà 
(Mannise, 2012).  
A Bolívia les conseqüències són la sortida de milers de productors de les seves terres, ja 
que per mantenir el model de producció exigit, com per exemple de la soja, com a mí-
nim s'han de cultivar 500 ha. Tots els que no arriben al mínim només tenen dues opci-
ons: vendre o arrendar les terres (Altieri, 2012). 
La manca de legislació entre els anys vuitanta i noranta sobre els transgènics, convertí a 
Sudamèrica en l'objectiu per a l'expansió de territori. La introducció d'aquests fou to-
talment subtil a Argentina i Brasil, les quals ara encara no compten amb una normativa 
estricta en contra d'aquest tipus de llavors.  

 
2. Cooperació en agricultura  

La cooperació internacional potser una eina de dos talls. La introducció de noves tecno-
logies, nous conceptes i noves maneres de pensar, es pot traduir en una supressió i 
opressió de la cultura pròpia del territori i la destrucció de la comunió entre home i medi 
existent a moltes àrees no influïdes pel capitalisme.  
Existeixen diferents exemples de cooperació en agricultura, alguns més justos que els 
altres, aquí hi ha alguns: 
 

- Centre de Cooperació Internacional Científica Agrícola pel Desenvolupament (Ci-
rad): és una organització francesa, la qual, ha aconseguit per primera vegada al món 
la producció de clons de bananers mitjançant les tècniques d'embriogènesi somàtica 
(la mateixa de l'ovella Dolly).(El modelo de Dolly ha llegado hasta el planeta de la 
banana, n.d.) 
El principal risc del desenvolupament d'aquestes tècniques no és ja les afeccions 
humanes i/o ambientals, sinó que ha estat la Cirad qui ha esbrinat la forma de rea-
litzar-ho. Això comporta uns perills no esmentats, la introducció d'aquests produc-
tes a països del Sud és molt més senzilla si s'emmascara amb l'ajuda al pobre i no si 
es digués clarament obertura de nous horitzons de mercat per a les multinacionals. 
 
- Fundació ACODEA: vol millorar les condicions de vida i laborals dels homes i 
dones dels països en desenvolupament. Aporten coneixements sobre la producció 
sostenible que garanteixi una major rendibilitat social i una millora de la producció 
a la seva comercialització (http://www.acodea.es/). 
L'intercanvi de coneixements potser molt valorat i útil a algunes zones, el risc és 
quan l'apoderament d'aquest es realitza a individus concrets, que a posterior es po-
den convertir en un desequilibri per a la comunitat. El conjunt antropològic, cultu-
ral, econòmic i ambiental és un ens a tenir en compte transversalment, encara que 
fer efectiu el dret humà a l'alimentació i les millores de les condicions de vida, és 
bàsic.   
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PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓ EN AGRICULTURA LA MUNICIPI 

DE POCONA, COCHABAMBA, BOLÍVIA. 
1. Marc Geogràfic (mapa) 

El municipi de Pocona  és la tercera secció municipal de la Província Carrasco del De-
partament de Cochabamba, a 125 km de la ciutat de Cochabamba, Bolívia. Aquest mu-
nicipi es caracteritza per tenir una gran diversitat ecològica. Anant des de les zones d'al-
tura on es produeixen principalment papa de manera intensiva, passant per la zona de 
vessants on es produeix una varietat de cultius de la regió i els quals no es solen comer-
cialitzar per la falta de camins, arribant a les zones de valls caracteritzada per la produc-
ció d'hortalisses, fruita i blat de moro. 
Aquesta regió compta amb 880 km2 aproximadament d'extensió territorial. 
És caracteritza per tenir una geomorfologia molt variada, que va des de pics molt ele-
vats (4.800 m.s.n.m.), vessants, valls internadines (1.500 m.s.n.m.) i planícies. 
La xarxa hidrogràfica del municipi de Pocona està constituïda per les surgències que 
alimenten la macroconca de l' Amazones. Aquestes conques compten amb aigua molt 
limitada degut a les grans pendent i l'alt nivell d'escorrentia, a banda de tenir una super-
fície d'argiles amb molt poca capacitat absorbent. Pel que l'aportació d'aigua és marca-
dament temporal i incideix directament  a la disponibilitat d'aigua per a l'ús domèstic i 
agropecuari. 

 
Figura 1 Mapa de localització de Bolívia, segons  wikipedia, 2011 
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Figura 2 Mapa de localització Cochabamba i Pocona, segons ESFIB i Mosoj Causay, 2014 
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Figura 3 Mapa fisiogràfic, segons ESFIB i Mosoj Causay, 2014 

2. Marc demogràfic  
El municipi de Pocona compta amb 14.155 persones, dividides en 83 comunitats, se-
gons el cens realitzat per Enginyers Sense Fronteres durant els anys 2012-2013 (19.171 
persones segons el Pla de Desenvolupament Municipal de 2007 de Pocona). D'acord 
amb el cens de 2001, realitzat per les autoritats bolivianes, el 58.6% de la població és 
considerada pobre per necessitats bàsiques insatisfetes, a Pocona aquest percentatge 
augmenta fins el 93%. La població es troba dividida en 83 comunitats, de les quals no-
més 6 es consideren centres concentrats.  
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La major part d'aquest municipi, totalment rural, és d'ètnia quechua i tenen la seva eco-
nomia de subsistència en l'agricultura, completant els ingressos amb la ramaderia i les 
migracions estacionals.  Les tasques d'agricultura i ramaderia recauen sobre les dones i 
els nins (entre tres i cinc per cada família) de fins a 12 anys, també es dediquen a la co-
mercialització dels excedents. A més s'encarreguen de totes les activitats relacionades 
amb aquesta, des de la recerca d'aigua, el transport dels productes... 
Les comunitats s'organitzen entorn a sindicats agrícoles (amb una mínima representació 
femenina), entitat de major pes social. Aquests s'organitzen en subcentrals que a la ve-
gada es divideixen en centres sindicals on hi ha representants de totes les comunitats del 
municipi (sol ser el dirigent de cada una d'aquestes).  
La municipalitat actualment es troba en procés de votació pel canvi de batllia, dependrà 
del resultat les relacions a tenir amb aquesta. Ja que, l'antic batlle ja tenia tota la infor-
mació referent a la organització i el PD del 2011, degut als anys realitzant tasques de 
reconeixement del terreny a la zona. Si es canvia el partit polític o la persona escollida  
s'haurà de tornar a realitzar una activitat d'introducció a les autoritats corresponents. 
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Figura 4 Divisió política Pocona,  segons ESFIB i Mosoj Causay, 2014 

3. Marc agrícola / Entorn ecològic 
A l'àrea de Pocona ens trobem amb una zona de contrastos. Des de l'agricutlura de sub-
sistència que empra tecnologia tradicional sense petroli a les zones de cultiu intensiu ja 
aconseguides per les multinacionals.  
La manca de dades no ens permet fer una descripció clara i objectiva de la conjugació 
de l'entorn. 
Les unitats d'ús i cobertura vegetal característiques d'aquests municipi són:  
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- Agrosilvopastoril 
Presència d'activitat agropecuària de tipus temporal amb vegetació nati-
va. Aquestes zones no són capaces d'assumir les activitats intensives, pel 
que la seva degradació és molt major amb aquest ús.  
 
- Arbusts associats amb herbassars  
Major superfície arbustiva en relació a l'herbàcia. Entre les espècies més 
importants es poden observar: kewiña, thola, chillca, muña, romerillo i 
gramínies rastreres.  
 

 
Il·lustració 1 Keweiña (Polylepis tarapacana) se-

gons wikimedia Commons, 2015 

 
Il·lustració 2 Thola (Lepidophyllum quadrangu-

lare) segons Garden Breizh, 2014 

 
Il·lustració 3 Chillca (Baccharis genistel-

loides) segons Janin Bilki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Arbusts densos 
Arbusts de gran altura, el que no permet l'existència d'herbes degut a la 
manca de llum. 
 
- Àrea agrícola intensiva 
Ubicada a les zones de valls interandines, l'explotació agrícola es fa via-
ble a aquestes àrees degut a la disposició d'aigua suficient per a la irriga-
ció, provinent de les parts altes. Principals cultius: papa, blat de moro, 
fruitals com el pomar, melicotoner, a més de la introducció als darrers 
anys d'hortalisses. 
 
 
 
  

 
Il·lustració 4 Muña (Minthostachys 

mollis) segons Peperina, 2004 

 
Il·lustració 5 Romerillo (Chiliotrichum rosmarinifo-

lium) Benito Rosende, 2015 
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- Àrea agrícola temporal 
Zones altes, sense reg, pel que únicament es pot cultivar durant el perío-
de de pluges. Es caracteritza per la papa, el blat de moro i el blat, en al-
guns casos. 
 
- Àrea degradada amb afloraments rocosos 
Zones de degradació ja siguin per causes naturals com les intenses preci-
pitacions en períodes curts o per l'acció de l'home.  
 
- Bosc natiu 
Boscos d'espècies natives caracteritzats per l'heterogeneïtat florística, la 
qual protegeix el sòl, l'aigua i la fauna. Espècies més importants: thola, 
chillca, muña, huaycha, tipa i molle molle. 
 

 
Il·lustración 6 Huaycha (Weinmannia 

microcephala) segons Terrain, 2015 

 
Il·lustración 7 Tipa (Tipuana tipu) se-

gons Public Asu 

 
Il·lustración 8 Molle molle (Schinus molle) 

segons Heike Vibrans, 2015 

 
- Bosc dens 
Zones on s'ha aplicat el projecte de reforestació principalment amb espè-
cies exòtiques com el pi i en alguns casos l'eucaliptus.   
 
- Herbassar esclarissat 
Presència principal de gramínies rastreres, k'ayara i llavellave. És la zona 
on es pot observar una gran activitat pecuària intensiva principalment oví 
i boví.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il·lustración 9 5 K'ayara (Azolla 

macrocephala) segons Medicina 

Intercultural 

 
Il·lustración 10 Llavellave (Loranthus parviflorus) 

segons Patrizia Ferrari 
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- Herbassar relacionat amb aflorament rocós 
Es poden observar espècies de gramínies rastreres i palla brava, a la ve-
gada que zones sense cobertura vegetal vulnerables als processos de de-
gradació.  
 
- Herbassar associat amb arbust 
Major percentatge d'herbassar en relació als arbusts, són àrees on l'activi-
tat pecuària, ovina i bovina, és pot veure fàcilment.  
 
- Llacuna 
Cossos d'aigua, actualment només existeixen a la represa ubicada a la 
comunitat de Chullchungani la qual beneficia de reg a tota la comunitat. 
 

Figura 5 Mapa usos del sòl Pocona, segons ESFIB i Mosoj Causay, 2014 
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4. Formulació del projecte 

Des del 2005 els ciutadans bolivians lluiten per la defensa de les seves comunitats, tant 
de la seva cultura nativa indígena com de les seves varietats criolles cultivades al llarg 
de la història. Han aconseguit tot un seguit de proteccions que afavoreixen la creació 
d'associacions i cooperatives, des de les Bartolinas Sisa (Associacions de dones al llarg 
dels Andes) fins a la prohibició de diferents tipus de transgènics i en cap cas la venda al 
propi país dels productes d'aquests.  
El que aquest Pla Director (PD) pretén és fer un estudi amb una visió integral de la pro-
blemàtica agrícola de la zona, amb dades geogràfiques, demogràfiques i agrícoles.  
Aquest pla té com a finalitat contribuir a la millora sostenible de les condicions de vida 
de les poblacions rurals del municipi de Pocona (Cochabamba, Bolívia), incrementant 
l'accés a les varietats locals, coneixent la procedència i destí de les llavors i productes 
elaborats a la zona. 
Es desenvoluparà tenint en compte el municipi com unitat administrativa i les conques 
hidrogràfiques com unitats territorials per a la gestió dels recursos hídrics. Pel que es 
fomentarà l'associativitat i la cooperació entre les diferents comunitats de la zona. 
El PD es durà a terme juntament amb Mosoj Causay, ONG contrapart local que assegu-
rarà la integració i la comprensió del projecte per part de les comunitats i qui durà el 
major pes del treball, tant a camp com a oficina. A banda de qualsevol organització lo-
cal necessària per a processos concrets. A banda es podrà comptar amb una persona 
expatriada que realitzarà les tasques de coordinació entre la ONG local i la ONG espa-
nyola. 
El present estudi elaborarà els dissenys de propostes tant tècniques com associatives 
necessàries per a cada cas en concret, proposarà accions per dur a terme per a la protec-
ció dels recursos agrícoles. Per contribuir a l'apoderament comunal de la població muni-
cipal i la defensa de la seguretat i sobirania alimentària.  
Les activitats prèvies al començament del PD seran: la capacitació de tècnics locals i  
l'explicació de les metodologies d'aixecament d'informació a comunitats. Els primers 
seran:  els tècnics responsables de la contrapart Mosoj Causay i els tècnics territorials de 
la Batllia de Pocona. A aquests se'ls explicarà el procés d'aixecament de dades tant soci-
als (dades de població, condicions de seguretat alimentària, capacitat organitzativa...) 
com tècniques (identificació de tipologies agrícoles, dades de consum, georeferenciació 
amb GPS...). 
 
El projecte es divideix en 5 fases a cada any d'execució: 
 
- Fase I: es delimitarà a la zona d'estudi, començant el treball d'identificació dels actors, 
del marc polític, social i econòmic relacionats amb l'agricultura. S'iniciarà l'aixecament 
de dades amb una metodologia participativa i en coordinació amb el Govern Autònom 
Municipal de Pocona (GAMP) a les 83 comunitats tingudes en compte al PD  d'ESFIB - 
ACESF. Es realitzarà mitjançant un qüestionari a les comunitats i amb un estudi sobre 
el terreny dels tècnics de camp.  
 
A partir d'aquest treball obtindrem la següent informació: 

• Cens de la població, per conèixer l'evolució de la població en comparació amb 
les dades del PD 

• Quines ONG’s han realitzat feines d’agricultura a la zona 
• Quin tipus de cooperació s’ha realitzat a la zona 
• Quina és la procedència de les llavors? 
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• Què és cultiva? 
• Superfície cultivada 
• Tipologia d’agricultura per zona geogràfica 
• Quantitat produïda 
• On es destina el producte local  
• Persones que treballen directament a l’agricultura 
• Necessitats bàsiques que reclama la població 

 
- Fase II: la informació es complementarà amb les dades del municipi del PD (2012-
2014), posteriorment es processarà i sistematitzarà a la base de dades del projecte i al 
sistema d'informació geogràfica (SIG). Aquesta informació ens servirà per conèixer les 
característiques exactes de cada una de les comunitats,  les interrelacions entre elles,  del 
conjunt de les conques i de les diferents zones geogràfiques i orogràfiques.  

- Fase III: realització d'un projecte perfil per a cada una de les comunitats en concret, 
tenint en compte les necessitats comentades a les reunions ordinàries amb els dirigents 
de les comunitats i els resultats de la Fase II. D'aquí es conclourà una avaluació general 
del municipi i una categorització de prioritats per comunitats.  

- Fase IV: es procedirà a l'entrega dels documents realitzat a la Fase III tant a les comu-
nitats, als dirigents d'aquestes i al GAMP.  

- Fase V: és la darrera fase, i la més important, on  les comunitats passarà a obtenir l'a-
juda de la ONG a partir  dels projectes específics per a cada una d'elles, sempre segons 
la priorització d'aquestes i les necessitats establertes a les reunions ordinàries. Una ve-
gada elles mateixes hagin discutit els continguts del projecte perfil, la ONG amb coor-
dinació amb les associacions locals i les ONG's bolivianes s'intentarà ajudar al màxim 
possible. Els objectius específics són: crear contactes amb associacions ja existents, la 
creació de cooperatives, l'intercanvi de llavors, promoció de mercat de llavors,i de mer-
cats de varietats criolles, creació d'associacions comunals d'agricultura i la promoció del 
producte criollo.  
Les comunitats que s'adhereixin al PD seran aquelles que contemplin beneficis al seu 
municipi i decideixin dur a terme el projecte.  
Aquesta ajuda es pot traduir en: 
 - Recerca de subvencions municipals de Pocona 
 - Recerca de subvencions estatals bolivianes 
 - Ajuda tècnica  
 - Ajuda econòmica 
 - Coordinació amb associacions espanyoles pel desenvolupament dels objectius 
específics 
 - Coordinació amb associacions ja existents a la regió pel desenvolupament dels 
objectius específics 
 
Viabilitat del projecte: 
El projecte compta amb la metodologia participativa que garanteix la implicació de tots 
els actors afectats i té en compte un programa de capacitació per a garantir l'execució 
del PD  així com el seu seguiment al llarg dels anys.  
La tecnologia emprada es tracta bàsicament de coneixement tècnic. Es posarà especial 
atenció a la transferència d'aquests a tècnics de la batllia i de les associacions locals. 
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Totes les propostes del PD s'adaptaran a les possibilitats tecnològiques de la zona, evi-
tant les tecnologies al·lienes al medi i dependents de l'exterior.  
Es fonamental la implantació de sistemes amb recuperació de costos, assumits pels be-
neficiaris plenament, o cercar la implicació econòmica de l'administració central.  
El PD pretén continuar amb el treball de sensibilització de la importància mediambien-
tal del Maneig de Integral de Conques (MIC) al consell municipal i els habitants de Po-
cona, treball iniciat pel Pla Nacional de Conques de Bolívia.  
 
Justificació de l'acció: 
Els avenços a nivell normatiu encara no han aconseguit assegurar i garantir que els eco-
sistemes i el medi ambient estiguin lliures d'alteracions i contaminació, tampoc ha res-
guardar el material genètic generat durant milers d'anys per les i els agricultors indíge-
nes i molt manco la salut de la població.  
Davant les evidències de diferents cultius al llarg de Bolívia, sobretot a Santa Cruz, no 
s'han realitzat seguiments i no s'han adoptat accions. El que demostra la no aplicació de 
la legislació nacional.  
La batllia pot tenir dificultats per  realitzar una planificació i gestió eficient dels recur-
sos agrícoles doncs no disposa d'informació fiable sobre la disponibilitat, qualitat, accés 
i ús d'aquests.  
La municipalitat no té accés a més recursos, també, per la manca de coneixements a la 
formulació de projectes i d'executar-los.  
La introducció dels transgènics a Sudamèrica ha estat una de les intencions clares de les 
grans multinacionals des del primer moment de la seva creació pels problemes derivats 
als llocs d'origen. Aquest procés s'ha dut a terme mitjançant moltes tècniques esquives, 
una d'elles mitjançant l'excusa de cooperació internacional d'alguns països que prometen 
llavors miraculoses, gratuïtes en un primer moment, però no fèrtils.  
El coneixement directe de les condicions agrícoles actuals de la zona ens ajudarà a es-
brinar si aquesta introducció ja ha estat duta a terme o si pel contrari és una zona lliure 
de transgènics per les seves característiques geogràfiques.  
 
Sostenibilitat: 
El projecte del PD s'ha d'entendre com una inversió de futur que haurà de permetre op-
timitzar els recursos tant humans com econòmics a l'execució de projectes tant d'aigua, 
gràcies al PD de 2011, com d'agricultura, seguint les passes d'aquest.  
Els elements que afavoreixen la continuïtat de les accions són: la presència permanent a 
la zona de la contrapart local, la capacitació dels tècnics locals per a donar seguiment a 
l'execució, la participació activa del govern local que haurà de comprendre, mitjançant 
acords del consell municipal, part del pressupost per implementar el projecte d'agricul-
tura (Fase V) i la involucració de les comunitats fomentada a través de la metodologia 
participativa utilitzada per al desenvolupament del projecte.  
ESFIB pren el compromís de treballar, conjuntament amb altres institucions, l'execució 
de projectes sobre agricultura a la zona durant al manco els següents 5 anys.  
La transferència tecnològica s'acompanyarà amb capacitacions, si és que aquesta fos 
necessària, tant a tècnics municipals com a la contrapart a la presa de dades, processa-
ment d'aquestes i el maneig del software.  
 
Duració del projecte: 
La duració de les diferents fases és directament depenent de la climatologia de la zona, 
degut a que en la època de pluges s'impossibilita la mobilitat per carretera i camins de-
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gut a les males condicions de les vies de comunicació i la inexistència d'aquestes a al-
gunes zones.  
Les pluges es concentren a una època molt determinada, de novembre a març, degut al 
clima extrem de muntanya i continental de Cochabamba. Per això, les activitats relacio-
nades amb l'aixecament de dades a terreny es realitzaran del setembre al desembre. 
Aquest procés de la Fase I durarà al manco dos anys, degut a l'extensió de terreny a co-
brir i la reducció de temps d'actuació a les comunitats.  
Aquesta fase es complementarà durant els anys 2016 i 2017 amb la Fase II, ocupant la 
resta de temps, dedicant-lo a les tasques del diagnòstic de les dades. 
La Fase III es realitzarà durant l'any 2018, es programarà una durada de al manco sis 
mesos, per aconseguir els perfils dels projectes complets i l'avaluació de necessitats, ja 
que, crear una llista de prioritats de necessitats de les comunitats és un procés que re-
quereix temps.  
De seguida es tinguin, sobretot, els projectes perfil, es passarà a la seva entrega a comu-
nitats i administracions, aquest procés es durà  a terme entre el setembre i desembre del 
2018 (Fase IV), aprofitant la finalització de les pluges. 
La darrera fase, la Fase V, tindrà una durada de dos anys, entre el 2019 i 2020, depenent 
de les convocatòries de subvencions al llarg d'aquest termini, ja que la realització dels 
objectius específics no tenen part pressupostària dins el PD i es presentaran individual-
ment als subvencionadors.  
 
Seguiment del Pla Director: 
La gestió del PD serà càrrec conjunt de Mosoj Causay i ESFIB, entre les entitats es rea-
litzarà una reunió quinzenal via skype (setmanals a la Fase I) per a la coordinació i el 
seguiment. A aquestes reunions assistirà, per part de la contrapart, la coordinació i l'e-
quip responsable del treball del PD, i per part d' ESFIB, la coordinació del PD, sobretot 
de terreny (expatriada) i els experts en agricultura i dinamització social. 
Es preveu la creació d'informes tècnics trimestrals amb la rendició de comptes corres-
ponent (vinculat amb la situació econòmica i el procés pressupostari establert pel sub-
vencionador). A banda també hi haurà reunions quinzenals via skype amb l'expatriada i 
el grup de voluntaris a terreny amb la junta directiva d'ESFIB. 
També es durà a terme una auditoria externa anual  per al conjunt de projectes d'execu-
ció a cada exercici.  
El seguiment posterior, un cop ja acabat el PD, serà d'uns 2 anys, en els que es duran a 
terme les estratègies i propostes d'actuació posteriors (Fase V) a més de la tornada a la 
zona per realitzar reunions personals un cop a l'any durant el següents 3 anys. Degut a la 
necessitat de mantenir el contacte tant amb les institucions i batllia com amb els diri-
gents i els futurs cooperativistes de les comunitats.  
 
Selecció i activitats per a voluntariat: 
El voluntariat s'inclourà entre la Fase I i II, ajudant tant a les tasques d'aixecament de 
dades com el seu processament d'aquestes a  l'oficina (base de dades i SIG), pel que la 
selecció es farà concentrant la necessitat curricular del coneixement de tècniques per a 
processar dades geogràfiques i socials i la utilització de SIG, a l'igual que la bona forma 
física. L'estància màxima d'aquests serà de 3 mesos, es procedirà a la realització un visat  
de voluntariat per a la justificació de l'estància.  
El curs en cooperació internacional serà realitzat pel personal de junta de ESFIB. Tindrà 
els conceptes bàsics per comprendre el procés del "Pla Director de Cooperació en agri-
cultura al municipi de Pocona, Cochabamba, Bolívia" englobats en la cooperació inter-
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nacional conjunta amb Bolívia i les necessitats de la intervenció en transgènics mitjan-
çant l'apoderament agrícola de les comunitats i l'associativitat d'aquestes.  
Aquest tindrà una duració de 75h a realitzar durant 2 mesos depenent de la disponibilitat 
del voluntariat i la junta d'ESFIB.  
 
El paper de la comunitat al Pla Director: 
Les comunitats participaran directament en l'aportació d'informació necessària per poder 
realitzar el diagnòstic tècnic i social, així com a les propostes d'actuació de cada una 
d'elles. Amb aquest vincle directa aconseguirem major i millor informació i conjugarem 
amb major qualitat les propostes d'actuació.  
A més, aquesta unió amb el projecte ajudarà a una major conscienciació de la població 
cap als transgènics i l'efecte de retroalimentació serà constant en tot el procés. 
Aquesta és la característica que diferencia el PD, de cooperació no intrusiva, de les me-
todologia emprades habitualment.  
 
Disseny d'intervenció: 
S'adequa als principis horitzontals marcat pel Pla Director de Cooperació Espanyola, 
s'enfoca la lluita des de la perspectiva de la creació d'institucions descentralitzades, prò-
ximes als sectors rurals més desfavorits i apodera aquelles administracions locals que 
poden jugar un paper important en el sentit de garantir l'accés als serveis i recursos equi-
tativament. Així mateix es potenciarà la redistribució de recursos al territori potenciant 
la inversió en el producte local i el consum dels seus derivats.  
L'accés a la informació generada i tornada a les comunitats per que ells exerceixin el seu 
dret a participar en la presa de decisions en l'àmbit d'estudi, serà constant (Fase IV).  
Es potenciarà la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, potenciant els mecanismes 
de participació, donant oportunitat a les dones per a que plantegin els seus punts de vista 
amb total llibertat i sent considerades en les definicions tècniques i de gestió.  
Es promourà la implicació de les poblacions en la defensa del medi, lligant la sostenibi-
litat amb les seves activitats econòmiques,  la reducció de riscos i la vulnerabilitat que 
els afecta.  
Es respectarà la diversitat cultural profundament dels usos tradicionals presents, tenint 
en compte a l'hora de definir l'opció de noves tècniques i gestions pertinents.  
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RESULTATS, PROPOSTES D'ACTUACIÓ I OBJECTIUS ESPECÍFICS 
Les estratègies d'actuació i les propostes d'actuació són les derivades de la Fase V del 
PD, mitjançant les ajudes de la ONG ja descrites anteriorment. Cada comunitat obtindrà 
una ajuda diferent i una conjugació d'estratègia i proposta distinta, degut a que les ne-
cessitats d'aquestes no són comparables entre elles.  
A més cada una d'aquestes propostes correspondrà als resultats extrets de l'aixecament 
de dades i el pas d'aquestes per la base de dades i el SIG (Fase I i II).  
Totes les actuacions es procuraran dur a terme amb igualtat d'oportunitats entre dones i 
homes, ja que són elles les que s'encarreguen del cultiu en la major part dels casos. Pel 
que seria interessant l'apoderament de les camperoles dins les institucions i les relacions 
entre comunitats pel comerç i venda de productes i llavors.  
 

- Contacte amb associacions ja existents: 
Davant del dubte de si dites llavors, inadequades i il· legals en molts de casos, ja han 
crescut a la zona, s'hauria de contactar principalment amb l'Associació de Produc-
tors de Blat i Sorgo (Promasor). L'associació ha estat la primera en denunciar l'ela-
boració de productes amb llavors no certificades i insisteixen en la creació d'un Co-
mitè de biotecnologia ja suggerit a la cimera de Sembrat Bolívia per a que reguli di-
ta tecnologia.  
També s'haurien d'establir relacions i comunicacions amb la Federació Sindical 
Única del Treballador Camperol, ja que,  al cas de Cochabamba, ha trobat una varie-
tat de llavor no certificada resistent a les sequeres procedent de Perú. 
Institut Nacional d'Innovació Agropecuària i Forestal (Iniaf) de Santa Cruz, realitzen 
controls rutinaris al comerç de llavors i verifica el flux, i adverteix que seran sancio-
nats els traficants de qualsevol llavor no certificada amb el decomís (incautació per 
part de l'Estat)  de la mercaderia. El contacte amb ells serà clau per establir relacions 
indirectes amb les institucions governamentals agrícoles.  
 
- Creació de cooperatives: 
Aquesta acció es durà a terme independentment dels resultats sorgits al PD, ja que la 
necessitat de protecció de les llavors tradicionals és bàsica per a la preservació de la 
diversitat dels recursos genètics.  
Les experiències anteriors en la matèria de cooperatives ajudaran al procés de la 
creació. Una d'aquestes fou la realització de cooperatives de llavors i productes crio-
llos a Nicaragua, dut a terme per Andreu Pol Salom (doctor en biologia per la UIB), 
creant el Programa de Camperol a Camperol (PCaC). Serà l'exemple a seguir per 
comprendre la necessitat cultural i la unió comunitària dins les cooperatives agríco-
les. (Pol, Irán, 2010) 
El PCaC va consistir en la creació de cooperatives a les zones rurals per a la protec-
ció tant de la llavor com del producte criollo, creant tallers d'agricultura, reunions 
per a compartir experiències i donant al camperol la importància que té dins la in-
vestigació de la modificació tradicional guiada per estudis universitaris paral·lels. 
Tot seguint la filosofia de l'agroecologia, amb les característiques pròpies de multi-
cultiu tant de varietats com de tipus, amb la creació d'agrosistemes immersos en la 
natura tropical tradicional d'aquestes àrees i tenint en compte les relacions culturals i 
socials-econòmiques vinculades als cultius.  
La capacitació per a la creació de relacions entre les comunitats, serà bàsica per a la 
comprensió, per part  d'aquests, de la necessitat de l'intercanvi de llavors autòctones 
entre els agricultors. Enfortirà la comunitat com a ens front a les agressions externes 
sobre el territori i la sobirania.  
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- Mercats de varietats criolles i locals: 
Depenent dels resultats de l'estudi, si els productes exposats als mercats són proce-
dents de fora de la comunitat es procedirà a la creació dels mercats de varietats lo-
cals. Amb el coneixement exacte de producció per zones es podran realitzar estratè-
gies de convenis entre diferents zones per a l'intercanvi al mercat, ja que les diferèn-
cies orogràfiques deixaran presumiblement un mapa agrícola molt divers, tant de 
producció com de diversitat.  
Els mercats de varietats locals  pretenen mantenir el producte dins la pròpia comuni-
tat creadora, sense la intervenció d'ajuts externs per al seu intercanvi i comercialit-
zació, per així evitar la manipulació del producte o la desviació d'aquest a multina-
cionals.  
Es realitzarà mitjançant les cooperatives d'agricultors, creant contactes amb els pos-
teriors comerciants o amb la venta directa de l'agricultor al mercat i entre comuni-
tats. 
 
- Intercanvi de llavors - mercat de llavors: 
Es potenciarà el intercanvi de les llavors entre els propis camperols per evitar la in-
troducció de transgènics dins les comunitats.  
Si els resultats no donen sospites d'una introducció de llavors il· legals, simplement 
es procedirà a una conscienciació del perill que aquestes comporten. Si els resultats 
són d'una potencial existència de llavors ja plantades, es crearan mercats de llavors, 
on els agricultors de diferents zones es podran intercanviar i/o vendre llavors. Aju-
darà a la comunicació dins el municipi, ja que la distància entre comunitats a vega-
des fa impossible les relacions entre aquestes.  
 
- Associacions comunals d'agricultura: 
La creació d'una Associació comunal agrícola  ajudarà a la institucionalització de to-
tes les cooperatives i la regularització dels mercats ja existents i els de varietats lo-
cals que es pretenen fer. Aquesta es durà a terme independentment dels resultats ex-
trets del PD. 
Serà la capçalera i el nexe amb la batllia i les institucions corresponents a agricultu-
ra. Així es retransmetran les queixes i demandes de les diferents poblacions a l'igual 
que ajudarà a la recerca de subvencions, si es cal. Donant sobirania i capacitat de 
decisió als camperols dins els assumptes municipals i fins i tot estatals.  
 
- Promoció del producte local i criollo: 
Es procedirà a la realització de xerrades informatives sobre la importància de la pre-
servació de les varietats locals i criolles, independentment dels resultats del PD. Es 
donarà informació senzilla recolzada amb material imprès per als dirigents i les per-
sones relacionades amb l'agricultura (dones). L'activitat anirà complementada amb 
un taller per justificar la comprensió de la necessitat de preservació d'aquests pro-
ductes. 
La finalitat d'aquesta proposta és la potenciació del conjunt de productes locals per a 
la seva preservació, donant importància als productes històricament consumits i re-
lacionats amb la cultura indígena.  
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CONCLUSIONS 
L'agricultura ha servit durant la història per alimentar a l'ésser humà i mantenir-lo da-
munt de la Terra com l'espècie predominant, regnant de la cadena tròfica. En l'actualitat 
hem convertit el gest més natural de menjar, en preguntes sense respostes, des de la pro-
cedència del producte, com ha estat cultivat i processat, quins productes químics poden 
haver estat emprats...  
A banda dels efectes directes sobre la salut, la utilització dels transgènics amb els seus 
químics associats provoca una alteració del medi que es pot traduir en la destrucció de 
l'entorn que sustenta la vida del propi humà, ja no parlar de la resta de biodiversitat i 
genètica evolucionada de manera natural.  
El coneixement personal ha fet canviar el meu punt de vista sobre la cooperació interna-
cional. Pel que ara vull  canviar la situació d'injustícia creada per nosaltres mateixos, ja 
fos conscient o inconscientment. També em va crear un dilema moral plasmat al treball, 
per aconseguir una cooperació justa i no intrusiva s'ha de seguir unes passes establertes 
per uns organismes occidentals.  
Per tot això, i vistes les mancances de la zona treballada (Pocona), he decidit crear un 
Pla Director que ajudi a les comunitats a obtenir una sobirania i una seguretat alimentà-
ria abolida per les multinacionals i desfeta per la cultura occidental.  
La visió des del primer món cap a aquestes poblacions és la de la gent indefensa amb 
grans necessitats, solucionables amb un simple gest de "donar" unes sabates, un kg d'ar-
ròs o  comprant productes que prometen el retorn d'un 25% del pagat a pobles amb ne-
cessitats. O com a darrer recurs, la neteja de les nostres consciències formant part d'una 
ONG (mitjançant una  aportació econòmica mensual) que promet actuacions a zones 
que els socis no saben ni situar a un mapa. La realitat és completament diferent, i és 
mitjançant aquestes accions com s'enforteixen les relacions que realment interessen a 
uns pocs. No totes les ONGs actuen de la mateixa manera, però sí es cert que la vincu-
lació d'algunes amb grans multinacionals o amb projectes completament intrusius a les 
zones d'actuació, deixen molt a desitjar sobre una cooperació d'ajuda conjunta i justa.  
La pròpia cultura andina considera l'entorn i el medi ambient  un dels seus Déus crea-
dors, la Pachamama (Mare Terra) es la creadora i la que manté a les persones, sempre i 
quan aquestes la respectin i cuidin com cal. Al contrari que la nostra mentalitat consu-
mista, ells tenen cura de la sobreexplotació a l'igual de Ch'allar (ritual d'adoració) cada 
collita com un regal proporcionat per tots els seus esforços. El que s'aconsegueix amb 
aquestes accions relacionades amb el misticisme i la religió és una harmonia perfecta 
entre home-medi sinó fos per la introducció de diferents avenços dels països econòmi-
cament més potents.  
Els transgènics són un perill latent al nostre segle, no en som conscients de la capacitat 
que tenen aquests per aconseguir grans beneficis econòmics per  només unes quantes 
multinacionals. La seva vinculació a productes químics no selectius destrueix l'entorn i 
la capacitat regeneradora del sòl, deixant a les poblacions indefenses front a la voràgine 
capitalista.  
Aquest PD pretén extreure les dades necessàries per a aconseguir esclarir la situació 
actual de l'agricultura a la zona de Pocona, un espai molt poc estudiat de molt difícil 
accés i contacte, degut a la seva llengua (quechua) i la manca de vies de comunicació 
que arribin a les seves comunitats (a banda de la diferència d'altura que fa necessària 
una bona forma física). 
La importància del projecte recau en la manca de dades en l'aspecte agrícola que ajudin 
a conèixer les necessitats i la priorització d'aquestes. A més, el gegant transgènic té una 
gran fixació amb la seva expansió a territoris poc vinculats a les grans economies per 
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així poder crear els seus propis camps de cultiu, el que només donarà beneficis a alguns 
empresaris.  
El desenvolupament d'aquest Pla no donarà una completa llibertat immediata, sinó serà 
un treball de fons. Es requeriran grans esforços per a la seva correcta aplicació i segui-
ment, encara que aquest no és un dels requisits dels subvencionadors usuals.  
El major esforç no es realitzarà des de l'ONG espanyola, sinó serà la contrapart (Mosoj 
Causay) qui tingui quasi tot el pes de la responsabilitat, des del contacte amb les comu-
nitats fins a l'aixecament de dades i la realització de les posteriors propostes. La meto-
dologia seguida per altres ONG no sol ser aquesta, duent el major pes del projecte des 
del país subvencionador.  
El canvi de mentalitat és més que necessari,degut a que, el que es cerca és la indepen-
dència futura de les ONG locals bolivianes per a que elles arribin a formular els seus 
propis projectes i trobin per ells mateixos les subvencions necessàries per aconseguir els 
seus objectius, ja que, no hi ha  qui conegui millor la realitat que la pròpia gent que hi 
viu. A més, la realització dels projectes amb la mà local és molt més efectiva que l' in-
trusisme d'idearis occidentals.  
El PD es dividirà en cinc fases: la primera consistirà en l'extracció de les dades agrícoles 
i socials, la segona en la creació dels diagnòstics per comunitats que es complementaran 
amb les dades extretes (socials i geogràfiques) del PD de sanejament i abastiment d'ai-
gua  del 2011, la tercera crearà els perfils i l'avaluació de necessitats, la quarta es on es 
realitzarà l'entrega dels projectes perfil i l'avaluació general de tot el municipi, i per fi-
nalitzar, es realitzaran les propostes d'actuació i els objectius específics depenent de 
cada un dels resultats de les comunitats. 
Aquest "Pla Director de Cooperació Internacional en Agricultura al Municipi de Poco-
na, Bolívia", pretén aconseguir una agricultura segura, sobirania alimentària per a les 
comunitats andines del municipi de Pocona i un apoderament dels i les camperols/les 
per poder defensar els seus drets front al comerç globalitzat. A més vol donar a conèixer 
a l'àrea de Pocona, de difícil accés i connexió, la informació necessària sobre transgè-
nics per evitar futures invasions de llavors il· legals al país o tècniques i coneixements 
agrícoles no adaptats.  
Degut al desconeixement de la situació actual de la zona, és necessari planificar estratè-
gies de desenvolupament a nivell estatal, sumant els esforços tant d'entitats governa-
mentals com no governamentals per a que, per una banda, s'elabori un diagnòstic holís-
tic i integral per a sospesar quines són les millors opcions i per una altra banda, ajudar i 
acompanyar a les comunitats als procés. 
El paper de la comunitat és imprescindible, pel que el projecte no és en cap cas intrusiu, 
sinó que anirà regit pels interessos i necessitats de les comunitats, remarcats mitjançant 
el qüestionari a la Fase I. Seran el habitants de l'àrea qui anomenin els problemes, les 
necessitats i qui avaluïn la seva situació agrícola, una vegada processades les dades,  
seran les pròpies comunitats les encarregades de seguir amb el projecte de creació de 
noves associacions, diferents mercats i convenis per a defensar el producte local.  
També és important el paper de la comunitat en la preservació dels seus valors locals 
mitjançant la seva connexió amb el medi, ja que la seva cultura es troba completament 
vinculada a la terra cultivada i sobre la que viuen.  
En la meva opinió, la qualitat de vida dels habitants del municipi de Pocona pot millorar 
notablement amb el simple fet de donar  les llibertats oportunes i deslligar-los de les 
relacions internacionals, moltes vegades creades mitjançant les ONGs . Deixant d'intro-
duir necessitats del "primer món", noves tecnologies no necessàries o avenços que per a 
nosaltres pareixen imprescindibles.  
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CUESTIONARIO PARA LA COMUNIDAD: 

 

ENTREVISTADOR:_________________  ONG:_________________   FECHA:  

COMUNIDAD:______________________    

ENTREVISTADO:     Dirigente       Comunidad         Mujeres          Niños        Alcaldía       Asociación  

          Nombre: 

 

SOCIAL:     

- ¿Cuántas personas viven en la comunidad?_______ 

 - ¿Cuántos niños?________         Mujeres________ 

 - ¿Cuántos ancianos?_______ 

- ¿Han trabajado anteriormente con otras ONG?___ ¿Cuál?___________________________ 

 - ¿En qué año?______ ¿Durante cuánto tiempo?___________ 

 -  ¿Qué trabajos llevaba a cabo?____________________________________________ 

 - ¿Quién trabajo con ella? Dirigente       Comunidad         Mujeres         Niños      Alcaldía 

- ¿Cuánta gente trabaja en agricultura en la comunidad?________ ¿ganadería?_____________ 

 - ¿Y fuera de la comunidad?______________ 

- Problemas que tienen en la comunidad y necesidades básicas por cubrir / reclamaciones: 

 

 

  

- Relacionados con la agricultura: 

  



TÉCNICA: 

- Zona geográfica de la comunidad (GPS):  

- ¿Qué productos agrícolas tienen?_________________________________________________ 

    ¿Qué productos?____________ Cantidad ____________ 

                                 ____________  Cantidad ____________                          

       ____________  Cantidad ____________ 

      _____________  Cantidad ____________ 

        ____________  Cantidad ____________ 

- ¿De dónde es la semilla cultivada?________________________________________________ 

- ¿Superficie cultivada por cada agricultor de la comunidad?____________________________ 

- ¿Cómo riegan?________________________________________________________________ 

 - ¿De dónde traen el agua y cómo?__________________________________________ 

- ¿Comen todo el año de su producción? Si      No  

 - ¿Cómo conservan el producto?____________________________________________ 

- ¿Hay mercados cercanos? Si          No  

 - ¿Compran productos en el mercado? Si           No        

    ¿Qué productos?____________ Cantidad ____________ 

                                 ____________  Cantidad ____________                          

       ____________  Cantidad ____________ 

      _____________  Cantidad ____________ 

        ____________  Cantidad ____________ 

 

- ¿Venden el sobrante? Si          No        

 - Dónde: Mercados         Comunidades vecinas          Empresas          Otros____________ 

                  ¿Cuáles?________               ¿Cuáles?________ 

- Problemas agrícolas de los últimos años, climáticos, plagas....: 


