
                       

 

 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ 2020 

FLG-Associació́ de Famílies LGTBI i Institut Marquès 

 
Institut Marquès és un centre barcelonès de referència internacional en Ginecologia, Obstetrícia 
i Reproducció Assistida. Amb gairebé un segle de trajectòria creant famílies en més de 50 països 
de tot el món, Institut Marquès ajuda les persones i parelles LGTBI a aconseguir el seu somni 
de ser mares i pares, oferint-los una experiència personalitzada i les millors taxes d’èxit 
d’embaràs. Les seves clíniques compten amb equips professionals amb gran experiència en 
casos que presenten especial dificultat. 

 
Les tècniques de reproducció assistida més habituals per a les dones, parelles lesbianes i homes 
trans són la Inseminació Artificial amb semen de donant i la Fecundació In vitro amb donació 
de semen. Aquestes tècniques les realitzem diàriament a l´Institut Marquès juntament amb la 
FIV amb donació d'òvuls i semen, i l'adopció d'embrions. Precisament, gràcies al nostre 
programa pioner d’adopció d’embrions ja han nascut més d’un miler d’infants arreu del món.  

El mètode ROPA s'ha convertit en una elecció cada vegada més popular entre les parelles 
lesbianes. La principal característica d'aquesta tècnica és que el tractament de FIV es comparteix 
entre ambdues dones: una es sotmet a l'estimulació ovàrica per aportar els ovòcits, i la seva 
parella porta a terme l'embaràs i dona a llum.  

En qualsevol d’aquests tractaments, Institut Marquès ofereix a les pacients la possibilitat 
d’escollir si volen que el donant d’esperma sigui anònim o conegut. Mentre que a Espanya la llei 
no permet la donació no anònima, a Irlanda sí que existeix aquesta possibilitat. Així doncs, les 
persones que desitgen un donant d’esperma NO anònim poden fer el seu tractament al centre 
d’Institut Marquès a Irlanda.  

Institut Marquès és un centre d’excel·lència i transparència perquè és l’únic on les pacients 
veuen realment com són els seus embrions, gràcies a l’Embryomobile, una aplicació que permet 
a les pacients veure a través del telèfon mòbil l’evolució dels seus embrions en temps real i 
durant les 24 hores. Aquest seguiment es pot realitzar des de casa o des de qualsevol altre lloc, 
tal com ho fan els propis embriòlegs, des del moment de la fecundació i fins a la seva 
transferència a l’úter cinc dies després. Això ajuda a les pacients a reduir l’estrès durant l’espera 
un cop iniciat el tractament, ja que les implica més directament en tot el procés.  

Líder en innovació, Institut Marquès desenvolupa una important línia d’investigació sobre els 
beneficis de la música en l’inici de la vida i l'estimulació fetal. Després de demostrar també 
l’impacte que té la contaminació en la salut i la fertilitat, Institut Marquès ha decidit aportar el 
seu granet de sorra i plantar un arbre per cada infant que ajuda a néixer.  

  



Si sou membres de FLG-Associació de Famílies LGTBI, Institut Marquès oferirà els següents 
beneficis a les seves persones sòcies:  

• 1a visita gratuïta.  

• 10% de descompte en les tècniques de reproducció assistida per a parelles de dones, 
dones soles lesbianes i homes trans: Inseminació Artificial (IAD), Fecundació in Vitro 
(FIV), Mètode ROPA i Adopció d’Embrions.  

• Condicions avantatjoses per l’embryoscope i l’embryomobile. 

Per gaudir d’aquests avantatges, caldrà la correcta identificació com a membre de la FLG-
Associació de Famílies LGTBI, i informar-ho en el moment de sol·licitar la primera visita al centre. 
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