
                                             

 

CONVENI COL·LABORACIÓ 2018 

FLG Associació de Famílies Lesbianes i Gais i FERTTY  

Fertty és un nou concepte de centre de reproducció assistida a 

Barcelona on tractem cada parella de forma personalitzada i on el 

nostre personal i les nostres instal·lacions estan al servei dels vostres 

desitjos de maternitat. Hem creat un espai agradable i acollidor 

desvinculat de cap centre clínic o hospital i on us sentireu en família. 

El factor humà és capdal a la nostra feina. Per mantenir un servei de 

qualitat i una alta taxa d’èxit cal comptar amb un equip multidisciplinari 

que reuneixi professionals d’alt nivell. És per això que disposeu a FERTTY 

d’un quadre mèdic de luxe amb metges formats a les millors universitats i 

hospitals, que han fet estades en centres d’alt prestigi dels Estats Units i 

que estan compromesos amb la docència i la investigació universitària.  

Un dels nostres avantatges és l’existència d’equips de treball formats per 

un/a ginecòleg/a assistit per un/a infermer/a, i pel personal 

d’administració i laboratori. Aquest equip treballa de forma coordinada i 

completament personalitzada per a cada cas i estarà al vostre servei les 

24 hores del dia, els set dies de la setmana.  

A més, FERTTY compta amb d’altres serveis del tot imprescindibles en un 

centre d’alt nivell com ara l’atenció psicològica, el servei d’andrologia o 

el de genètica, un servei de wellness, teràpies alternatives com 

l’acupuntura o un departament de dietètica. Vosaltres podreu triar 

lliurament, entre els nostres professionals, aquell equip que desitgeu que 

porti el vostre cas, i serà aquest mateix grup de persones el que us 

acompanyarà durant tot el procés. 

Perquè entenem els diferents tipus de maternitat, des de FERTTY, hem 

adaptat tota la nostra documentació i informació a parelles lesbianes i 

per cada tipus de maternitat desitjada.  

La maternitat és per a vosaltres un desig, una il·lusió, una forma de 

consolidar la parella i continuar creixent i, per tant, els nostres horaris i 



tractaments s’ajusten a cada cas d’una manera respectuosa amb 

vosaltres i el vostre entorn. En el nostre centre podreu fer perfectament 

compatible el tractament amb el vostre horari laboral sense haver de 

donar explicacions. Guiades pel consell dels nostres assessors, podreu 

escollir quina és l’alternativa que millor s’adapta a les vostres necessitats, 

des de cicles naturals sense tractaments hormonals, a cicles suaus que 

busquen que l’impacte de la medicació sigui mínim o a tractaments 

més convencionals que busquen la màxima eficàcia.  

A FERTTY treballem amb diferents proveïdors de semen, la qual cosa ens 

permet oferir un ample ventall de possibilitats. 

El nostre laboratori està equipat amb un modern utillatge i està preparat 

per realitzar qualsevol tècnica de reproducció assistida. Està integrat per 

un equip de biologia amb àmplia experiència en el camp i un elevat 

nivell de formació que també és sensible a les necessitats de cada cas.  

Si us heu d’estar unes hores al nostre centre, us trobareu amb un 

ambient acollidor i confortable, és a dir, gairebé com a casa. A més, 

disposem de servei propi d’anàlisis clíniques que us evitarà incòmodes 

desplaçaments.  

I tot això, amb uns preus immillorables a l’abast de tothom i amb 

possibilitats de finançament. 

Si sou membres de FLG Associació de Famílies LGTBI, FERTTY a més us 

ofereix :  

• Una 1a visita gratuïta i un tracte personalitzat des del 

començament (telèfon d’infermera de l’equip les 24 hores per a 

urgències o dubtes del tractament) 

• Un 10% de descompte en els tractaments de:  FIV, FIV-ROPA i 

ovodonació 

• Cicles de IAD amb preus especials i possibilitat d’escollir modalitat 

de tractament  

• Preus especials en totes les analítiques que s’hagin de realitzar 

abans o durant el tractament i rapidesa de resultats 

Veniu a FERTTY, visiteu sense cap compromís les nostres instal·lacions i 

parleu amb nosaltres. Us estem esperant.  

 

(Per gaudir d’aquests beneficis, caldrà presentar carnet de soci expedit 

per la FLG- Associació de Famílies Lesbianes i Gais, i informar-ho en el 

moment de demanar una primera visita al centre.) 


