Institut Marquès omple de vida la Diagonal de
Barcelona
El centre de referència internacional en Ginecologia i Reproducció
Assistida ofereix un còctel d’inauguració a la seva seu barcelonina
El periodista Albert Castillón va presentar l’esdeveniment en el qual
va actuar el cantant Antonio Orozco
Divendres 2 de Març de 2018.- La història d’Institut Marquès està profundament lligada a
l’evolució de Barcelona com a ciutat emprenedora i cosmopolita. Amb 95 anys d’història, Institut
Marquès s’ha obert al món transformant-se en un centre de Ginecologia i Reproducció Assistida
de referència internacional. Amb centres a Irlanda, Itàlia i Gran Bretanya, la seva seu principal
es troba des dels seus inicis a Barcelona.
Per presentar les seves instal·lacions, que es troben en un emblemàtic edifici situat en el número
662 de l’Avinguda Diagonal, va oferir ahir dijous un còctel amb més de cent convidats. Albert
Castillón i Antonio Orozco, amics personals de la direcció del centre, van voler participar a
l’esdeveniment. El periodista va presentar l’acte mentre que el cantant va interpretar tres dels
seus temes més coneguts.
La Dra. Marisa López-Teijón i el Dr. Leonardo Marquès van ser els encarregats de donar la
benvinguda als convidats entre els que destacaven reconeguts membres de la comunitat mèdica
i de la societat barcelonina.
Seguint la filosofia del centre, la festa va tenir la música i la natura com a eixos principals ja que
Institut Marquès es reconegut per les seves investigacions científiques sobre la música a l’inici
de la vida i pels seus estudis sobre els tòxics i la seva relació amb l’esterilitat masculina. És per
això que es va presentar un dels seus nous projectes de Responsabilitat Social Corporativa, el
Bosc dels Embrions, amb el qual pretén deixar un món millor plantant un arbre per cada nen
que ajuda a néixer amb els seus tractaments de Reproducció Assistida.
El disseny de la clínica està orientat a la filosofia d’Institut Marquès: l’excel·lència, la innovació,
la qualitat, la seguretat i la transparència. Valors patents en tots els detalls.

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) i Itàlia (Roma i Milà).

El centre, amb gran experiència en casos que presenten especial dificultat, ajuda 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 89% per cicle en FIV amb donació d’òvuls.
Líder en innovació, desenvolupa una important línia d’investigació sobre els beneficis de la música en els
inicis de la vida i l’estimulació fetal.
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