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Presentació
Malgrat les diferències abismals que sembla haver-hi entre la ciència i la filosofia, 
en aquest treball de recerca es demostra que no, ans al contrari, estan estretament 
relacionades. Ja que en aquest treball el que s’ha fet ha estat conèixer els diferents 
avenços científics que obren les portes a l’ètica, conèixer els diferents qüestiona-
ments que aquests avenços generen, conèixer les respostes legals envers aquests 
qüestionaments i, una vegada aconseguit tot això, s’ha fet una anàlisi per determi-
nar si la llei catalana cobreix el gran debat ètic que generen els avenços científics 
seleccionats: la reproducció mèdicament assistida, la clonació, els organismes modi-
ficats i els animals de laboratori.
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Metodologia
Per poder dur a terme els objectius, primer de tot es va seleccionar d’entre tots els 
avenços científics els que generaven debat, els que se’n podia fer una recerca biolò-
gica profunda i que s’estiguessin duent a terme a Catalunya o s’hi haguessin dut en 
un passat, per tal de poder trobar lleis que hi fessin referència. 
Primerament vaig llegir una sèrie de llibres per començar a introduir-me en els 
diferents camps que havia de tractar. Durant la recerca biològica em vaig posar en 
contacte amb Jordi Vilardell Vila, amb el qual vaig mantenir diverses converses ci-
entífiques que em van ajudar molt significativament en l’aprofundiment dels temes 
que tractava. Pel que fa al debat ètic, vaig llegir un llibre escrit per Chris Willmot 
i traduït per Salvador Macip titulat Jugar a ser Déus, que em va servir per endin-
sar-me en el debat que es generava al voltant dels temes científics i a l’hora fer-ne 
una interpretació objectiva. I finalment, pel que fa el tema legislatiu, vaig accedir a 
les lleis que necessitava a través del portal jurídic català, una plataforma virtual a 
través de la qual es pot accedir a totes les lleis catalanes, vigents i no vigents, refe-
rents als temes en concret que interessen.

Cos del treball
El treball està estructurat en tres grans blocs: la recerca biològica, els qüestiona-
ments ètics i la legalitat. En el primer bloc es fa una explicació detallada de cada un 
dels quatre avenços científics seleccionats. Pel que fa la reproducció mèdicament 
assistida es tracten les causes de la infertilitat i l’esterilitat, que porten a utilitzar 
mètodes de reproducció mèdicament assistida. Un cop vistes les causes s’expliquen 
els diferents mètodes per dur-la en pràctica, en concret se’n tracten tres que són els 
que generen més debat. Aquests són la inducció a l’ovulació, la inseminació artificial 
i la fecundació in vitro. A més a més, en aquest apartat també es tracta tot el tema 
de les donacions de gàmetes així com el diagnòstic genètic preimplantacional. Pel 
que fa la clonació, es tracten tota una sèrie de conceptes previs per introduir el 
lector en la matèria ja que sense el seu coneixement seria impossible entendre la 
clonació en si mateixa. Així doncs es parla de l’estructura de l’ADN, l’embrió humà 
i totes les seves fases, les cèl·lules mare i, finalment, s’explica la clonació i tot el 
que hi fa referència explícitament. En el punt dels organismes modificats es parla 
de l’enginyeria genètica i dins d’aquesta es tracten els seus usos més polèmics: els 
transgènics i la teràpia gènica. En aquest punt també s’han inclòs les millores del 
cos humà, ja que és un tema que genera molt debat i es pot considerar com a modi-
ficació d’un organisme, en aquest cas una modificació de l’ésser humà. I, finalment, 
en el punt dels animals de laboratori es fa una explicació del que representen i el 
procediment que s’ha de seguir per poder utilitzar-los en investigació. 



En el segon bloc es tracta tota la vessant ètica. En el primer punt es plantegen tots 
i cada un dels qüestionaments que generen els quatre avenços científics. especifi-
cant quins genera cada tema en concret. A continuació en el següent punt es fa una 
interpretació de cada un dels qüestionaments de cada tema per mostrar que real-
ment generen debat i totes les possibles situacions que es poden derivar de cada 
qüestionament. I en l’últim punt d’aquest bloc s’ha fet una interrelació entre tots els 
qüestionaments de cada un dels temes i s’han agrupat tots els qüestionaments en 
quatre de generals que els engloben a tots: els que fan referència a què és la vida, 
els que fan referència als límits de la llibertat, els que es plantegen què es considera 
natural, els que es plantegen què s’entén per ésser humà i, finalment, s’ha inclòs un 
altre apartat a la taula que tot i no ser un qüestionament és un aspecte que genera 
polèmica: la divisió social. 
En el tercer i últim bloc s’ha fet el buidatge de totes les lleis catalanes vigents que 
feien referència als diferents avenços científics, si és que n’hi havia; i en el cas que 
no n’hi hagués s’ha explicitat si n’hi havia hagut alguna en un passat o a nivell in-
ternacional.

Conclusions 
Pel que fa la recerca biològica, s’ha pogut apreciar que realment els diferents te-
mes científics treballats estan molt relacionats entre si, malgrat sembli que tracten 
branques de la ciència totalment contràries. A més a més, s’ha vist que realment 
les diferents tècniques analitzades en un principi tenien uns objectius bons com 
ara permetre tenir fills a persones que de manera natural no podrien...; però amb el 
pas dels anys s’han començat a utilitzar per dur a terme males pràctiques, com per 
exemple utilitzar el diagnòstic genètic preimplantacional per fer una selecció d’em-
brions sense criteri mèdic. Aquest fet ha passat amb la reproducció mèdicament 
assistida, la clonació i la modificació d’organismes, però no amb els animals de labo-
ratori, ja que pel que fa a aquest tema amb el pas dels anys s’ha aconseguit millorar 
la situació d’aquests animals.
Pel que fa referència als qüestionaments ètics s’ha aconseguit fer un recull de tots 
els que planteja cada un dels temes científics. Una vegada feta la seva recopilació i la 
seva interpretació, s’ha arribat a la conclusió que el gran nombre i diversitat de qües-
tionaments que es plantegen es poden agrupar en quatre grans qüestionaments:

—A què anomenem vida?
—Quins són els límits de la llibertat humana?
—Què es considera natural?
—Què es considera ésser humà?



A més a més, s’ha vist que, a part d’aquests quatre qüestionaments, hi ha dos te-
mes, la clonació i els organismes modificats, que plantegen el risc de divisió social, 
cosa prou greu com per tenir en compte. 
Un altre aspecte a tenir en compte és el fet que la ciència i els seus límits, la seva 
visió... depenen del moment social que s’està vivint i de l’època, ja que depenent 
de la manera de pensar de la societat es permetran unes coses o unes altres. 
Durant l’estudi s’ha determinat que el tema que genera menys qüestionaments 
ètics és el dels animals de laboratori, i els que genera, òbviament, són sobre l’ac-
tuació humana, sobretot pel que fa referència a l’antropocentrisme. Mentre que la 
resta de temes generen un debat ètic similar i comparable pel que fa referència a 
la quantitat de qüestionaments que se’n deriven.
Quant a la resposta legal a Catalunya s’ha observat que en general hi ha poques 
lleis que facin referència específica als diferents temes científics estudiats.
En el cas de la reproducció mèdicament assistida, cal apuntar que no es dóna 
aquesta situació, ja que la llei contempla i dóna resposta a les diverses possibili-
tats que es puguin donar en aquest cas. 
En el cas de la clonació no hi ha cap llei catalana que hi faci referència. Internaci-
onalment sí que n’hi ha que estipulen que la clonació humana està totalment pro-
hibida. Aquest fet demostra que malgrat que no hi hagi lleis a nivell nacional que 
ho regulin, hi ha lleis internacionals que marquen els límits de l’actuació humana.
En el cas dels organismes modificats només hi ha una llei que hi faci referència, i 
només parla del clonatge d’una manera molt general i no hi ha cap llei que hi faci 
referència explícitament. Val a dir que abans hi era però ha perdut la vigència. Pel 
que fa a la resta de punts dins els organismes modificats no hi ha cap llei catalana 
que en parli.
En el cas dels animals de laboratori, a diferència dels dos temes anteriors, sí que 
hi ha una llei que explicita meticulosament l’actuació que s’ha de dur a terme 
quant al tractament dels animals d’experimentació, així com dels organismes que 
ho controlen, el tipus d’instal·lacions...
Finalment, un cop desenvolupat tot el treball, i agrupant tots els resultats obtin-
guts, la conclusió general que es treu d’aquesta recerca és que tot i que la ciència 
avança a passos gegantins, les lleis no ho fan tan ràpid i no tenen la capacitat 
d’adaptar-se a canvis tan constants. Això ho demostra el fet que, amb l’excepció 
de la reproducció mèdicament assistida (ja que és una tècnica que té un recor-
regut molt més llarg en la història que la resta de temes tractats en el treball), la 
majoria d’avenços científics que causen més debat ètic són els que estan menys 
regulats, com és el cas de la clonació i el dels organismes modificats. I viceversa: 
els que menys debat ètic causen són els que més regulats estan, com és el cas dels 
animals de laboratori.
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