
                       

 

 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ 2021 

FLG-Associació́ de Famílies LGTBI i Gravida, Fertilitat Avançada 

Gravida és el teu  millor camí per crear una família, perquè posa a la teva disposició la tecnologia 
més avançada i un equip humà de referència perquè facis realitat el projecte més gran de la 
teva vida. 
 
Sota l’empara d’Assistència Sanitària, capdavantera en el sector de les assegurances sanitàries, 
CENTRE INTERNACIONAL DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA EN BARCELONA, SL -CIRHAB- 
va néixer el 2010, creant GRAVIDA, Fertilitat Avançada com un centre especialitzat en l’estudi 
de l’esterilitat i en l’aplicació dels tractaments més evolucionats per resoldre els problemes de 
fertilitat. 
 
Ens trobem a l’Hospital de Barcelona, on disposem d’un laboratori d’avantguarda i 
d’experimentats professionals de la ginecologia, l’embriologia, l’andrologia, la genètica i la 
psicologia, que ens permeten tractar cada cas amb un enfocament pluridisciplinari i integrador. 
 
A GRAVIDA, els valors de serietat, professionalitat i ètica que guien el nostre treball 
s’acompanyen sempre d’un tracte humà exquisit. Des dels nostres inicis hem facilitat l’accés a 
la maternitat/paternitat de les persones LGTBI, essent un referent internacional. 
 
Disposem d’un equip altament qualificat, amb molts anys d’experiència, que garanteix una 
informació clara i fiable. Apostem per la formació continuada dels nostres professionals per tal 
d’oferir sempre els procediments més actualitzats. 
 
Dissenyem un tractament personalitzat, l’única manera d’establir una relació de confiança amb 
les pacients, som un centre no massificat, oferim sempre un tracte proper, utilitzant les 
tècniques més adequades per a cada cas, i per obtenir el millor rendiment, en aquest sentit, ens 
avalen els excel·lents resultats. 
 
El nostre laboratori compta amb una tecnologia nova en reproducció assistida. L’excel·lent 
qualitat de l’aire al nostre laboratori afavoreix el desenvolupament embrionari fins a l’estadi de 
blastòcit. 
 
Pots fer el tractament complet al mateix centre i amb el mateix professional. Els índexs de 
resultats que hem obtingut ens situen com un centre de referència en el sector. Els nostres 
preus són competitius i t’oferim la possibilitat de finançar el 100% del teu tractament, sense 
interessos.  
 
Sentiràs sempre el nostre acompanyament gràcies al telèfon d’atenció continuada que tindràs 
a la teva disposició les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any, així com la possibilitat de rebre 
suport psicològic abans i durant el tractament, i d’un servei de nutrició i acupuntura. 
 
Comptem amb una excel·lent ubicació, a l’Hospital de Barcelona, on trobaràs el suport adequat 
en totes les especialitats (hematologia, cardiologia, medicina interna, etc.), quan es precisi. 



Si sou membres de FLG-Associació de Famílies LGTBI, la Clínica Gravida oferirà els següents 

beneficis a les seves persones sòcies:  

• Estudi de fertilitat gratuït. 

• Descompte en les analítiques i màxima agilitat. 

• Descompte d’un 10% en les tècniques de reproducció assistida en persones i parelles 
LGTBIQ+. 

• Preus especials en les proves necessàries. 

• Atenció continuada les 24 hores els 365 dies de l’any. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIRHAB i el seu centre GRAVIDA es troben totalment adaptats al Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel 
que fa al tractament de les seves dades personals i la seva lliure circulació. Davant de qualsevol 
dubte es pot consultar l’avís legal que es troba al seu WEB www.gravida.com  
 
 
 
 
 
GRAVIDA, FERTILITAT AVANÇADA                                                         FLG- ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES LGTBI 
Av/ Diagonal, 660, planta 16, 08034 Barcelona  C/ Comte Borrell, 22, 08015 Barcelona 
Edifici Hospital de BCN                          familieslg@familieslg.org | 645318860 
www.gravidabcn.com | 93 206 64 89   

http://www.gravida.com/
mailto:familieslg@familieslg.org
http://www.gravidabcn.com/

