
Presentació
Donada la possibilitat d’escollir un tema que m’interessés i m’hi sentis còmode 
treballant durant part dels dos cursos, vaig escollir l’experimentació amb animals. 
L’interès per aprofundir en el coneixement de l’experimentació amb animals té 
una arrel personal, ja que el meu propòsit és orientar el meu futur professional a 
la recerca biomèdica. Però a la vegada sóc una gran defensora dels animals. Per a 
mi i pera molts altres, l’experimentació amb animals és un dilema ètic important i 
molt freqüent en la societat científica en què vivim. Com que la meva opinió sobre 
aquest tema estava formada pel que havia sentit als mitjans de comunicació, vaig 
pensar que fent aquest treball podria informar-me sobre aquest tema i així tenir 
una opinió amb arguments sòlids i justificables.

Metodologia
En primer lloc vaig fer una part bibliogràfica per a la qual va ser necessària una 
recerca en diferents fonts d’informació (vegeu l’apartat de bibliografia). Aquesta pri-
mera part consta de la història de l’experimentació animal, els animals més utilit-
zats, els seus usos i els criteris d’elecció de l’animal en funció de l’assaig a realitzar, 
el marc legal actual i els mètodes alternatius existents a l’ús d’animal. 

Alumna: Thaïs Tomàs Miguel
Tutora: Mariona Gimeno

Experimentació animal: 
l'etern debat científic





En segon lloc, vaig dur a terme la part pràctica del treball que tenia l’objectiu de 
veure l’opinió de tres grups poblacionals envers la utilització dels animals en ex-
perimentació: Les persones dedicades a fer projectes d’investigació, persones que 
formin part d’un Comitè d’Experimentació Animal o una associació activista dels 
drets dels animals i la població en general. Aquesta part va consistir a contactar 
amb els diferents grups poblacionals, a fer entrevistes telefònicament o presencial-
ment, a fer, publicar i difondre l’enquesta per conèixer l’opinió de la població i a dur 
a terme un buidatge dels resultats obtinguts, per tal de procedir a analitzar-los i a 
extreure’n conclusions. 
Per acabar, vaig fer una visita a un centre de recerca per valorar les instal·lacions i 
apropar-me més al món de l’experimentació animal. 

Cos del treball
Què és l’experimentació animal? Doncs bé, és tota acció de caràcter científic que 
té com a objectiu esbrinar fenòmens biològics i suposa una afectació sobre l’estat 
de salut de l’animal. Aquest procés comença amb la preparació de l’animal i acaba 
quan es finalitzen les observacions dels resultats de l’experiment. És utilitzada en 
molts camps, com ara en la sanitat humana, en l’agroalimentació, en la investigació 
genòmica i en el medi ambient. 
La història de l’experimentació amb animals es remunta a la prehistòria, quan els 
primats trossejaven els animals per menjar-se’ls, sabem que és així degut al desco-
briment de pintures rupestres que ho demostren. Durant l’època clàssica, l’experi-
mentació animal segueix utilitzant-se, però amb l’objectiu de donar explicació als 
processos biològics. L’edat mitjana suposa un pas enrere per a l’experimentació amb 
animals, perquè la religió considerava irrespectuosa la dissecció dels éssers vius. 
En el Renaixement, amb la revolució científica, va tornar a sorgir l’experimentació 
amb animals. És en la Il·lustració quan sorgeix el concepte de patiment animal i se 
li comença a donar importància. Al segle XIX, amb el descobriment d’anestèsics, 
l’experimentació va avançar molt i va proporcionar grans avenços en la medicina 
humana. Amb l’augment del nombre d’animals utilitzats, al segle XX, va sorgir el 
principi de les tres R. 
Un 80 % dels animals utilitzats a la UE són rosegadors, ja que són animals petits, 
fàcils de manejar, amb un període curt de vida i de gestació i amb un nombre elevat 
de cries. També són propensos a desenvolupar tumors i malalties hereditàries com 
l’obesitat i la diabetis. Seguidament hi ha els amfibis, els peixos i els rèptils, amb un 
12,9 %, per la quantitat de descendents, la capacitat de regenerar teixits i perquè 
són espècies bones indicadores ambientals. També ho són les aus, amb un 5,9 %, 
ja que els seus embrions són resistents i es desenvolupen fora del cos de la mare. 



Altres animals utilitzats són els perissodàctils i els artiodàctils: els gats, els gossos i 
els primats. 
El procés de l’experimentació amb animals el trobem dins d’un marc legal. Després 
d’haver fet un estudi de la història de la legislació i de la legislació actual, he pogut 
sintetitzar aquest esquema/resum de tot. Explicar la legislació europea, espanyola i 
catalana seria molt extens, de manera que no us ho explicaré durant la presentació. 
Tot i així, perquè us en feu una idea, la legislació està basada en el principi de les 3 
R: Reemplaçar els animals per mètodes alternatius o bé espècies filogenèticament 
menys desenvolupades, reduir el nombre d’animals i refinar el mètode per tal que 
l’animal pateixi al mínim possible. Cal destacar que la legislació a nivell català és 
pionera a l’Estat espanyol. 
Actualment existeixen mètodes alternatius a la utilització d’animals en recerca com 
ara les mètodes in vitro. Aquests semblen ser l’alternativa ideal, però tots presenten 
inconvenients que els fan ser mètodes invàlids per si mateixos. Cada vegada més 
s’utilitzen els models basats en models químics i matemàtics que substitueixen 
l’organisme sencer. Són molt efectius, però per tal de poder realitzar-los, abans hem 
de tenir dades empíriques que ens permetin crear-los. Altres mètodes podrien ser la 
utilització d’espècies inferiors, de models humans o de tècniques immunològiques. 



Per tal de conèixer l’opinió de les persones involucrades directament amb el món de 
la investigació es van considerar dos grups de persones: persones que es dediquin 
a realitzar projectes d’investigació i persones que formin part d’un Comitè d’Ètica 
d’Experimentació Animal o bé que formin part d’alguna associació activista. A partir 
d’aquí vaig fer set entrevistes, de les quals 4 pertanyien al primer grup i 3, al segon. 
A partir de l’anàlisi de les entrevistes s’ha pogut concloure que cap dels dos grups 
vol que els animals pateixin, sinó que volen que les pràctiques es facin de manera 
que els animals no sofreixin dolor. Ja estiguin en contra o a favor de l’experimen-
tació, els entrevistats tenen una formació científica que els ha portat a tenir una 
opinió argumentada i justificada sobre aquest àmbit. Tot i així, difereixen en l’opi-
nió sobre la legislació, ja que els que treballen en l’àmbit de recerca pensen que la 
legislació és suficient; en canvi, les persones que treballen en comitès ètics o bé es 
dediquen a defensar els drets dels animals pensen que és molt millorable. També 
difereixen en el fet que uns es posicionen a favor (investigadors) i els altres en con-
tra (activistes o membres d’un CEEA).
Per tal de conèixer l’opinió de la població sobre aquest tema, vaig fer una enquesta 
que constava de dos tipus de preguntes: les que construïen el perfil de la persona 
i les preguntes sobre l’opinió de l’experimentació animal. A través del Google Drive 
vaig obtenir un total de 348 respostes amb perfils de persones diferents i vaig pro-
cedir a analitzar els resultats a partir d’una taula dinàmica en l’Excel. A continuació 
us explicaré l’anàlisi de l’enquesta. A partir de l’anàlisi de l’enquesta vaig extreure 
les conclusions següents:
—Hi ha un desconeixement general per part de la població sobre l’experimentació 
amb animals i dels mètodes alternatius, que porta la població a opinar segons el que 
han sentit als mitjans de comunicació.
—Les dones tendeixen a estar més en contra a l’experimentació animal que els homes.
—Els enquestats que tenen mascota tendeixen a estar-hi més en contra que els que 
no en tenen.
—Els enquestats amb més nivell de formació tendeixen a estar més a favor de l’ex-
perimentació.
—Un gran percentatge d’enquestats està en contra d’experimentar amb animals per 
a la producció de productes cosmètics.

Conclusions
L’experimentació animal és un problema ètic que genera controvèrsia entre gran 
part de la població. Tot i ser un dilema freqüent, hi ha un desconeixement general 
de l’experimentació amb animals, la qual cosa ens porta a concloure que el posici-
onament de les persones, en moltes ocasions, està influenciat en les vivències i els 



mitjans de comunicació. Si la finalitat per la qual es fan les pràctiques són trobar la 
solució a malalties humanes, el dilema es genera en el punt on es posen els límits 
i quins són els mitjans pels quals es duu a terme. Si la finalitat per la qual es fan 
no es necessària, com en el cas dels productes cosmètics, el dilema es genera en la 
finalitat per la qual són utilitzats. 
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