
  
Enquesta sobre “la clonació i les seves possibles 

aplicacions” 
 
Sóc un estudiant de 2n de BATX que estic fent el treball de recerca sobre la clonació i tot el que aquesta 
comporta. Per tal d’estudiar l’àmbit bioètic i l’opinió de la població envers aquest tema, estic passant aquesta 
enquesta totalment anònima de manera que m’ajudi a extreure’n conclusions. 
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De ben segur que deu haver sentit notícies als diaris, a la televisió... sobre aspectes biomèdics com ara les 
cèl·lules mare, la clonació, etc. i les seves possibles aplicacions per a la curació de malalties avui dia 
incurables. Numeri de l’1 (menys interès) al 5 (més interès) el seu grau d’interès aquesta mena de notícies: 
 
1) “Un ensayo con células madre en ratas infartadas resulta positivo” 28/08/2007 EL PAÍS  
 

1 2 3 4 5 
 

2) “España, cuarto país europeo en aceptar la clonación terapéutica” 14/06/2007 LA VANGUARDIA 
 

1 2 3 4 5 
 
3) “Diez años después de Dolly” 27/02/2007 LA VANGUARDIA 
 

1 2 3 4 5 
 
4) “La clonación reproductiva (clonación humana) debería estar prohíbida expresamente” Bernat Soria, 
ministre de sanitat i investigador científic. INFORMATIVOS TELECINCO 
 

1 2 3 4 5 
 
Si li dic els següents conceptes, sap el que són? 

- clonació  Sí          No          Creu que sí       
- embrions humans Sí          No          Creu que sí       
- cèl·lules mare Sí          No          Creu que sí       
- teràpia gènica  Sí          No          Creu que sí       
- transgènics  Sí          No          Creu que sí       

 
Entenent la clonació reproductiva com aquella que aspira a crear un nou individu... està a favor?      
Sí          No          Ns/Nc   
 
Entenent la clonació terapèutica com aquella que aspira a obtenir cèl·lules mare per tal de destinar-les a 
pacients malalts... està a favor? 
Sí         No          Ns/Nc   

Està a favor de la selecció d’embrions (diagnosi preimplantacional d’embrions) de manera que si es té un fill 
malalt, amb una malaltia genètica per exemple, es pugui tenir un altre fill genèticament compatible amb el 
primer, per tal de curar-lo? 
Sí          No          Ns/Nc   
 
I de la selecció d’embrions en quant a l’elecció del sexe, el color dels ulls, el color de la pell, etc.? 
Sí          No          Ns/Nc   
 
Ja és possible separar i extreure les cèl·lules d’un embrió en els primers dies de gestació. Aquesta tècnica 
permet fer anàlisis genètiques de l’embrió, agafant tan sols una sola cèl·lula. La resta d’aquest embrió 
continua el seu desenvolupament sense haver estat afectat negativament. 
Sota quines circumstàncies creu que això hauria d’estar permès?  

- per fer bessons? 
Sí          No          Ns/Nc   

- per augmentar la possibilitat d’èxit de fertilitzacions in vitro? 
Sí          No          Ns/Nc   

- per permetre diagnòstics genètics per tal d’esbrinar si l’embrió patirà o és portador d’una 
malaltia. 

Sí          No          Ns/Nc   
- per permetre diagnòstics per tal de saber les condicions generals de l’embrió, la seva 

aparença, el seu futur estat de salut, etc. 
Sí          No          Ns/Nc   

- per permetre als progenitors l’oportunitat de guardar una de les cèl·lules per un possible ús 
futur.    

Sí          No          Ns/Nc   
 
Les possibles aplicacions de la clonació són les següents, està a favor d’elles? 

- conservació d’espècies en perill d’extinció     
Sí         No         Ns/Nc   

- recuperació d’animals desapareguts      
Sí         No         Ns/Nc   

- recerca i experimentació animal       
Sí         No         Ns/Nc   

- millora genètica en la producció d’aliments    
Sí         No         Ns/Nc   

- regeneració d’òrgans i de teixits (clonació terapèutica)   
Sí         No         Ns/Nc   

- clonació d’animals de companyia i/o de competició    
Sí         No         Ns/Nc   

- estudis de recerca biomèdica      
Sí         No         Ns/Nc   
 
Creu que la clonació reproductiva (clonació humana) va contra els principis ètics? 
Sí          No          Ns/Nc   
 
Creu que la clonació és un tema que abans de dur-lo a terme, és a dir, abans de posar-lo en pràctica per la 
comunitat científica, cal regular una sèrie de lleis que el limitin? 
Sí          No          Ns/Nc   
 
Creu que la biomedicina, la medicina regenerativa (regeneració de teixits i òrgans), tindrà un paper clau en 
el futur de la medicina? 
Sí          No          Ns/Nc   
 


