
                       

 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ 2021 

FLG-Associació́ de Famílies LGTBI i Institut Marquès-Rainbow Fertility 

Barcelona 

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 ha posat en marxa un nou projecte: Rainbow Fertility 
Barcelona. Una plataforma des d’on continuar ajudant encara més les persones LGTBIQ+, 
lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals, així com la resta de diversitats sexuals i de 
gènere, a aconseguir el seu somni de formar una família. 

L’objectiu de Rainbow Fertility Barcelona és garantir les bones pràctiques i inclusió de la 
diversitat sexual, de gènere i familiar en l’assistència als seus pacients. Pretén crear un espai 
respectuós i agradable per tal que la comunitat LGTBIQ+ se senti reivindicada i acollida durant 
el seu tractament. També es proposa visibilitzar i normalitzar encara més la presència de les 
persones LGTBI+ en tots els àmbits, eliminant prejudicis i estereotips. 

La Medicina Reproductiva ofereix diferents mètodes per tal d’ajudar les persones LGTBIQ+ a 
tenir infants. Les tècniques de reproducció assistida més habituals són la lnseminació Artificial 
amb semen de donant i la Fecundació In Vitro amb donació de semen. Aquestes tècniques es 
realitzen diàriament a lnstitut Marquès juntament amb la FIV amb donació d'òvuls i semen, el 
mètode ROPA i l’adopció d’embrions. Precisament, gràcies al programa d’adopció d’embrions 
ja han nascut més de 2.000 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 se sotmet a l’estimulació ovàrica per aportar els ovòcits, i la seva 
parella porta a terme l’embaràs i dona a llum. 

Ara, gràcies a Rainbow Fertility Barcelona, s’ofereix una experiència encara més personalitzada. 
Amb la millor tecnologia i l’ús de tècniques complementàries, Institut Marquès ha aconseguit 
els millors resultats en Reproducció Assistida. Els pacients d’Institut Marquès i de Rainbow 
Fertility Barcelona poden veure com són realment els seus embrions gràcies a l’Embryomobile, 
una aplicació que els permet veure a través del telèfon mòbil o l’ordinador 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 
professionals de l’embriologia, des del moment de la fecundació i fins a la seva transferència a 
l’úter cinc dies després. Aquesta iniciativa és un exemple de transparència i ajuda les pacients a 
reduir l’estrès durant l’espera un cop iniciat el tractament, ja que les implica més directament 
en tot el procés.  

Finalment, cal destacar la línia d’investigació d’Institut Marquès sobre els beneficis de la música 
en l’inici de la vida i l’estimulació fetal. A més, després de demostrar l’impacte que tenen els 
tòxics ambientals en la salut i la fertilitat, Institut Marquès ha posat en marxa un programa 
anomenat El Bosc dels Embrions, gràcies al qual planta un arbre per cada infant que ajuda a 
néixer. 

https://www.rainbowfertilitybarcelona.cat/
https://www.rainbowfertilitybarcelona.cat/


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

• 1a visita gratuïta.  

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

• Condicions avantatjoses (10% de descompte) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

INSTITUT MARQUÈS                                                                                  FLG- ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES LGTBI 
Av/ Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona  C/ Comte Borrell, 22, 08015 Barcelona 
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