
El Centre de Biologia Animal i Teràpia Gènica (CBATeG)  
és un estament de la UAB on s’hi investiguen la utilitat de la 
transgènesi i produeixen ratolins  modificats genèticament. 

El CBATeG va rebre la invitació d’adherir-se a la proposta del 
Campus d’Excel·lència Internacional (UAB-CEI, un dels principals 
eixos de l’EU2015) donada la seva capacitat per realitzar 
aportacions rellevants al conjunt del projecte. És un exemple més 
de l’ agregació estratègica d'universitats amb altres institucions que 
té com a objectiu encaminar les activitats universitàries a les 
necessitats del mercat.  

L’objectiu d’aquesta institució és recolzar la investigació i impulsar 
nous laboratoris, augmentant el ventall de serveis de transferència 
tecnològica que puguin subcontractar tant el sistema sanitari com 
empreses privades. És a dir, que instal·lacions i investigacions  
finançades amb diner públic són utilitzades per empreses amb la 
finalitat d’obtenir un benefici econòmic privat. 

A més de suposar la intromissió de l’empresa privada a la 
universitat pública aquest centre realitza activitats que suposen un 
sofriment pels animals  que són objecte d’estudi. 

La finalitat d’aquestes activitats és més aviat dubtosa, ja que la gran 
majoria dels experiments no són aplicables a l’espècie humana, 
degut a les diferències biològiques de les diferents espècies  i, per 
tant, només serveixen per tirar endavant activitats que enriqueixen 
el currículum dels científics que experimenten. Així doncs, els 
investigadors treuen nous articles que els donen un renom en el 
món de la ciència, justificant la crueltat amb la que són tractats els 
animals amb el que anomenen el progrés de la ciència. Tot això 
sota el pretext d’investigar per la salut pública, però només un 10% 
dels costos globals en investigació en salut es dediquen a les 
malalties que representen un 90% de les totals que afecten al món.  

 

Què és la ciència i el seu progrés? 

En mans de qui està la ciència i a qui beneficia? 


