
	

	

 
 

 

Institut Marquès presenta al Congrés de la Societat Europea de Reproducció un estudi 
sobre la consideració social de l’esterilitat 

 

L´esterilitat a Europa és un tabú i 
continua creixent 

 
• A Espanya, el 52% de les persones amb problemes de fertilitat ho 

viu en un entorn de refús social. Fa cinc anys opinaven així el 35%. 
 

• Tot i que el 9% dels nens neixen gràcies a la reproducció assistida, 
aquests tractaments continuen encara sent un tema prohibit.  
 

• La percepció és diferent a cada país segons les seves llei i la seva 
tradició cultural i religiosa.   
 

En els últims cinc anys ha empitjorat clarament la percepció social de l’esterilitat a 
Espanya: si bé al 2014 un 35% de les persones amb problemes de fertilitat 
considerava que aquest tema encara era un tabú al nostre país, avui, aquest 
percentatge supera el 52%. Aquesta és una de les conclusions de un dels estudis que 
Institut Marquès ha presentat a la 36 edició del Congrés de la Societat Europea de 
Reproducció (ESHRE) que s’ha celebrat aquesta setmana de forma telemàtica.  

Aquest treball s’ha elaborat amb la participació de més de 1.700 persones de 10 
països diferents i permet veure l’evolució de les dades fent una comparativa amb 
l’estudi anterior que Institut Marquès va portar a terme el 2014. Així doncs, Espanya 
baixa al tercer lloc al ranking europeu pel que fa a la normalització de l’esterilitat, 
mentre que el 2014 era el país més tolerant i obert en aquest tema. Des del punt de 
vista europeu, la percepció del refús social ha crescut un 11%, passant del 52% fa cinc 
anys al 63% en l’actualitat.  

Segons la Dra. Marisa López-Teijón, Directora de l’Institut Marquès i autora principal 
de l’estudi, “l’esterilitat segueix sent tabú perquè encara s’associa la fertilitat masculina 
a la virilitat, perquè la maternitat es continua considerant prioritària com a part del rol 
social de la dona i perquè no poder tenir fills encara es veu com una vergonya més 
que com un problema mèdic.”  

 



	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La majoria dels espanyols i europeus opinen que l’esterilitat és tabú i la comparativa 
entre el 2014 i el 2019 revela que han augmentat els prejudicis en la majoria de 
països. A Espanya s’incrementa en 17 punts: Tot i que en el nostre país el 9% dels 
nens neixen gràcies a la reproducció assistida, aquests tractaments encara són un 
tema prohibit: “Aquests resultats ens permeten definir millor les necessitats 
psicològiques dels pacients infèrtils i veure com el context cultural del seu país pot 
afectar-los” explica la Dra. López-Teijón. “L’actitud de la societat envers la infertilitat 
pot condicionar la forma com es viu el tractament. En la pràctica clínica és útil saber-ho 
per ajudar al pacient a mantenir-se emocionalment positiu en tot moment” apunta la 
reconeguda ginecòloga que va ser escollida metge de l’any en Reproducció Assistida 
2019.  

Diferencies entre els països segons la seva legislació, cultura i religió 

Les dades contrasten amb l’increment de les taxes d’èxit dels tractaments de 
reproducció assistida i d’una major informació i difusió sobre aquests. Els resultats 
d’aquests estudis fan evident que la consideració social de l’esterilitat està lligada a la 
tradició cultural i religiosa de cada país, així com el seu marc legislatiu. A països amb 
lleis més restrictives com Itàlia o Alemanya, les parelles que necessiten un tractament 
de reproducció assistida ho viu amb més secretisme. A Espanya o Gran Bretanya, on 
les tècniques estan permeses per la llei i cobertes pel sistema públic, existeix en canvi 
una major visibilitat social.  
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Creus	que,	al	teu	país,	els	tractaments	de	Reproducció	Assistida	són	encara	tabú?	



	

	

Necessiten compartir-ho 

Tot i les diferències entre països, tots els pacients expressen una necessitat comú: la 
de compartir el seu problema amb el seu entorn més proper. Tot i que perceben que el 
tema continua sent refusat per la societat, en general, cada vegada més, les persones 
que porten a terme un tractament de reproducció assistida ho comparteixen amb els 
seus amics i familiars. El 87% han explicat la seva situació al seu cercle de confiança. 
Aquesta xifra ha crescut un 12% respecte a l’enquesta anterior. 

Compartir l’esterilitat ajuda als participants en l’enquesta a sentir-se millor, sempre que 
sigui a la intimitat. Un 55% està predisposat a explicar el seu cas als mitjans de 
comunicació o a xarxes socials però mantenint sempre l’anonimat “Nosaltres 
aconsellem als nostres pacients que diguin que estan fent un tractament però que 
decideixin ells quan i com. Que ho facin sense donar detalls i demanant només suport, 
discreció i respecte, sense judicis ni comentaris” conclou la Dra. Marisa López-Teijón.  

        
Sobre Institut Marquès 
 
Institut Marquès és un centre barceloní de referència internacional en Ginecologia, 
Obstetrícia i Reproducció Assistida amb presència a Barcelona, Londres, Irlanda 
(Dublín i Clane), Itàlia (Roma i Milà) i Kuwait. El centre, un dels més premiats en 
l’àmbit internaciona amb gran experiència en casos que presenten especial dificultat, 
ajuda a persones de més de 50 països a aconseguir el seu somni de ser pares. Institut 
Marquès ofereix les majors taxes d'èxit d'embaràs, amb un 91% per cicle en FIV amb 
donació d'òvuls. 
 
Líder en innovació, desenvolupa una important línia de recerca sobre els beneficis de 
la música en els inicis de la vida, l'estimulació fetal i el paper de l'home en els 
tractaments de Reproducció Assistida.  
 
Institut Marquès està implicat en la recerca de la relació entre els tòxics químics i la 
fertilitat. Participa en diverses iniciatives en defensa del medi ambient i l'any 2018 va 
engegar el seu projecte de Responsabilitat Social Corporativa, el “bosc d'embrions” en 
el qual planta un arbre per cada nen que ajuda a néixer amb els seus tractaments. 
Dona suport també el manifest de Citizens for Science in  Pesticida Regulation, 
coalició ciutadana formada per persones de la societat civil, institucions, científics i 
experts legals que reclama reformar l'ús dels pesticides a la Unió Europea 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

https://institutomarques.com/ca/area-cientifica/eshre-2020/	
https://www.elblogdelafertilidad.com/		
 
Més informació premsa i entrevistes: 

Mireia Folguera: mireia.folguera@institutomarques.com  649 901 494 


