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25è aniversari de l’Observatori de Bioètica i Dret UB 

 
L’Observatori de Bioètica i Dret (OBD) de la Universitat de Barcelona ha complert 

els seus 25 anys d’existència. 

La dura epidèmia que travessem ha impedit que ho celebrem tal com haguéssim 

desitjat, no és temps de celebracions. No obstant això, per aquest aniversari tan 

poc comú volem fer balanç del camí recorregut i dels èxits assolits. 

Com a fundadora i directora durant tots aquests anys, em sento especialment 

satisfeta; per la feina realitzada i perquè la meva proposta d’unir bioètica i drets 

humans, que va ser una aposta disruptiva l’any 1995, resulta ser avui, a 2020, un 

plantejament generalment assumit o com a mínim predicat. 

En els 25 anys transcorreguts podem assenyalar fites importants: 

En l’àmbit de la formació ―a més dels múltiples cursos a mida organitzats en 

aquests anys―, l’emblemàtic Màster en Bioètica i Dret porta 23 edicions 

ininterrompudes i compta amb el màxim prestigi en el marc internacional. 

Esperem que passi el pateix amb el Màster en Alimentació, Ètica i Dret, que ara 

inicia la seva 4a edició i que també és pioner en el camp de l’ètica i el dret 

alimentari. A més a més, comptem amb una línia específica de doctorat. 

En recerca, l’OBD és un referent de gran abast: comptem amb el reconeixement 

com a Grup de Recerca Consolidat de la Generalitat i, al llarg d’aquests anys, hem 

desenvolupat nombrosos Projectes d’Investigació competitius nacionals i 

internacionals, dut a terme investigació per contracte i creat xarxes internacionals 

de recerca i transferència, els llaços de les quals es mantenen vius més enllà de la 

durada de les convocatòries. 

De la recerca realitzada han derivat Publicacions molt nombroses aparegudes en 

revistes i editorials de prestigi; la nostra Col·lecció de Bioètica ha  rebut 

l’acreditació de qualitat de l’ANECA. 

També vull mencionar la col·lecció de Documents de l’OBD, que vaig iniciar el 2002 

per aportar arguments al debat social en temes conflictius: els clàssics de la 

bioètica ―com la investigació amb  embrions, les  voluntats anticipades, 

l’avortament, l’eutanàsia o l’objecció de consciència― i, també, sobre temes 

punters ―com l’ús de dades en salut, la RRI, l’edició genòmica o la 

nanotecnologia―. Els Documents publicats han tingut un impacte normatiu de gran 

abast, les seves recomanacions formen part de nombroses lleis i protocols 

d’actuació. 
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Tanmateix, he de destacar la fundació l’any 2004 de la Revista de Bioética y  

Derecho, reconeguda en els principals repositoris de qualitat, que funciona amb 

una política d’accés obert i gratuït, tant pels autors com pels lectors. 

Tota aquesta informació està disponible a la pàgina web de l’OBD, un tresor 

valuós amb un gran fons bibliogràfic, en Open Access, que recomano visitar. 

En el recopilatori del que he creat en aquests anys, he de mencionar la Comissió de  

Bioètica de la Universitat de Barcelona, de 1996, i la Xarxa de Comitès d’Ètica 

d’Universitats i Centres Públics de Recerca, el 2002. En aquells moments no existia 

res semblant i han estat presos com a model inclòs per la lliga LERU d’universitats 

de recerca europees. 

Per últim, però no menys important, vull assenyalar que l’OBD és la seu de la  

Càtedra de Bioètica, la titularitat de la qual em va concedir la UNESCO l’any 2007. 

Per aquest motiu, organitzem les Jornades Internacionals sobre la Declaració 

Universal sobre Bioètica i Drets Humans, ja anem per la XV, i que són hereves de 

les Jornades sobre noves tecnologies genètiques i bioètica que es celebraven des de 

la fundació de l’OBD. 

Han estat, doncs, 25 anys d’activitat incessant que ha estat possible gràcies a un 

equip interdisciplinari i internacional enormement dedicat, i cohesionat per 

compartir un concepte comú de bioètica: laic, global i social. 

Espero que en els propers anys els relleus generacionals naturals es segueixin 

produint de manera harmònica, i que la nostra comunitat de coneixement 

s’expandeixi encara més. 

Hi ha feina, de moment, per 25 anys més… 
 
 

 

Dra. María Casado 
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