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Destapen les pràctiques d'extrema
crueltat animal en un laboratori de
Madrid
La Comunitat de Madrid ha suspès tota activitat al centre gràcies a la investigació
de Cruelty Free International

Imatge d'un mico sent punxat una injecció mentre es resisteix | Carlota Saorsa / Cruelty Free International

Una investigació publicada per l'ONG Cruelty Free International (CFI) posa en escac al laboratori
madrileny Vivotecnia, una companyia dedicada a la investigació per contracte de farmacèutiques i
biotecnològiques. Una empresa que realitza proves de toxicitat per a la indústria cosmètica,
química, agroquímica, biocida i productes sanitaris; i que, segons publica El País
(https://elpais.com/ciencia/2020-06-20/el-sueno-de-la-vacuna-espanola-contra-la-covid.html) ,
inclús el Ministeri de Ciència els va anar a buscar per provar vacunes experimentals en
macacos contra la Covid-19.
Ara, un vídeo obtingut a través d'una investigació encoberta pel CFI
(https://youtu.be/QoJdbOSxBKM) demostra greus pràctiques d'extrema crueltat animal contra
gossos, micos, porcs, conills, ratolins i rates. Imatges pròximes a la tortura més severa de forma
gratuïta i deliberada que revela la mala praxis que s'està cometent a l'interior del laboratori.
Gossos colpejats, micos cridant de dolor, conills amb la columna vertebral partida... Tot plegat,
sumant-se a una hostilitat impròpia dels empleats i del tracte de menyspreu del personal cap als
animals indefensos. En el material audiovisual gravat en secret es poden escoltar vexacions com
"Mor fill de puta!", "Deixa que es trenqui l'esquena", o "Com Hitler, passatjers al tren" bromeja un
treballador mentre porta una caixa plena de ratolins que seran sacrificats.
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Un gos maltractat als laboratoris de Vivotecnia Foto: Carlota Saorsa / Cruelty Free International

"És inimagibale que això estigui succeint a dia d'avui a Europa", ha denunciat la directora científica
del CFI, la doctora Katy Taylor. "Aquestes imatges mostren la cara fosca de la regulació en
l'experimentació animal", lamenta alhora que assenyala greus violacions de la llei espanyola i
europea.
Per la seva banda, Vivotecnia rebutja que existeixi una cultura d'abús als animals utilitzats en
experiments i asseguren que treballen per "garantir la qualitat de la nostra feina, sempre tenint en
compte el benestar animal".
L'ONG Cruelty Free International ha exigit a la Comunitat de Madrid el tancament immediat del
laboratori i la cancel·lació de les llicències i de la posada en marxa d'una investigació independent
per castigar els responsables. La petició al portal Change.org
(https://www.change.org/p/mart%C3%ADn-consejera-de-medio-ambiente-ordenaci%C3%B3n-delterritorio-y-sostenibilidad-madrid-cerrar-vivotecnia-ahora) ja supera les 160.000 signatures.
Aquest diumenge al migdia, l'administració madrilenya ha pres mesures i ha tancat tota activitat al
centre.

BREAKING: The @ComunidadMadrid
(https://twitter.com/ComunidadMadrid?ref_src=twsrc%5Etfw) has suspended activities at
#Vivotecnia (https://twitter.com/hashtag/Vivotecnia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) following
our revelation of cruelty & abuse against animals. https://t.co/CUATxtb8NA
(https://t.co/CUATxtb8NA) Our petition to close this lab is now at over 150,000 signatures. Thank
you & thanks @Guardian (https://twitter.com/guardian?ref_src=twsrc%5Etfw) .
https://t.co/4uswL9ZQrw (https://t.co/4uswL9ZQrw)
? Cruelty Free International (@CrueltyFreeIntl) April 11, 2021
(https://twitter.com/CrueltyFreeIntl/status/1381220004864139266?ref_src=twsrc%5Etfw)
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