
 
 

Comunicat premsa 
 
 

Institut Marquès planta un arbre per cada nen que 
ajuda a néixer 

 
La iniciativa del centre de reproducció assistida respon a la seva 

preocupació pels tòxics en relació amb la fertilitat 
 

Planta 1.500 arbres a Tarragona, una de les zones d’Espanya més 
afectades per l’impacte de la industrialització 

 
 
Institut Marquès, centre de referència internacional en reproducció assistida, està 
plantant 1.500 arbres a Mont-roig del Camp (Tarragona) per deixar un món millor 
als nens que ajuda a néixer amb els seus tractaments. Amb l’ajuda de la 
organització ecologista tarragonina L’Escurçó, ha posat en marxa el Bosc dels 
Embrions, un projecte de Responsabilitat Social Corporativa que demostra una 
vegada més el compromís d’Institut Marquès amb la preservació del medi 
ambient.  
 
El primer arbre del Bosc dels Embrions s’ha plantat en honor a Georgina, la nena 
britànica nascuda fa un any gràcies al programa d’adopció d’embrions d’Institut 
Marquès. Georgina va ser l’embrió número 1.000 d’aquest pioner programa creat 
per Institut Marquès.  
 
Han assistit a l’acte la Dra. Marisa López-Teijón, Directora d’Institut Marquès, 
Joan Manel Olivella, en representació de L’Escurçó, i membres de l’Ajuntament 
de Mont-Roig del Camp. Aquest Bosc dels Embrions servirà per reforestar una 
zona de la muntanya de la Mare de Déu de la Roca que va patir un important 
incendi en els anys 90. 
 
Una de les zones d’Espanya amb l’esperma de pitjor qualitat  
 
Els estudis duts a terme per Institut Marquès van revelar que Tarragona és una 
de les províncies on els homes presenten una pitjor qualitat del semen. Aquesta 
és una de les raons per les quals s’ha escollit Tarragona per plantar aquest bosc 
solidari.  
 

https://institutomarques.com/ca/
https://institutomarques.com/ca/coneix-nos/bosc-dels-embrions/
https://institutomarques.com/noticias/noticias-2017/georgina-bebe-numero-1000-del-programa-adopcion-embriones/
https://www.institutomarques.com/pdf/nota-estudio-tarragona.pdf


 
 

Ja fa anys que la trajectòria d’Institut Marquès està íntimament relacionada amb 
el medi ambient. Són diversos els estudis que, des de 2002, ha elaborat per 
conèixer millor la qualitat del semen i els efectes adversos que els tòxics 
mediambientals tenen sobre la fertilitat. De fet, Institut Marquès és l’únic que ha 
dut  a terme un estudi comparatiu sobre la qualitat del semen a Espanya. I, 
segons les seves investigacions, els tòxics (disruptors endocrins) i la 
contaminació ambiental estan directament relacionats amb l’augment de 
l’esterilitat en les zones més industrialitzades.  
 
Precisament després de demostrar l’impacte que la contaminació té en la salut i 
en la fertilitat, Institut Marquès ha decidit aportar el seu granet de sorra per lluitar 
en la mesura del possible contra aquesta tendència.  
 
Un bosc ple de vida 
 
Així ha nascut aquest projecte de RSC en col·laboració amb L’Escurçó. Una unió 
que ajudarà a plantar un arbre per cada nen que Institut Marquès ajudi a néixer.  
 
Aquest bosc, situat a la muntanya de la Mare de Déu de la Roca (Mont-roig del 
Camp), ofereix una segona oportunitat a la zona gràcies als arbres plantats per 
Institut Marquès, uns arbres que estaran identificats amb el nom de cada nen i 
la seva data de naixement.  
 
El Bosc dels Embrions és una mostra més del compromís d’Institut Marquès amb 
la defensa del medi ambient. Ja al 2011 va esponsoritzar la participació de Lluís 
Pallarès a la marató del Pol Nord. En aquesta carrera, Pallarès va córrer vestit 
d’espermatozoide per conscienciar sobre els efectes de la contaminació química 
en la fertilitat masculina.  
 
Actualment, Institut Marquès manté una línia d’investigació sobre els nivells 
d’ozó i la seva repercussió en la Fecundació In Vitro i la implantació embrionària.  
 
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 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 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.  
 
 

https://www.institutomarques.com/pdf/la-mala-calidad-de-semen-se-relaciona-con-la-transmision-de-toxicos-durante-el-embarazo.pdf
https://institutomarques.com/ca/reproduccio-assistida-2/lesterilitat/disruptors-endocrins/
https://institutomarques.com/wp-content/uploads/2017/11/EfectoCalidad-Aire-Atmosf%C3%A9rico.pdf
https://institutomarques.com/wp-content/uploads/2017/11/EfectoCalidad-Aire-Atmosf%C3%A9rico.pdf


 
 

Més informació a la web www.institutomarques.com  

Institut Marquès 93 285 82 16   

Mireia Folguera: mireia.folguera@institutomarques.com 649 90 14 94 
Ana Rodríguez: ana.rodriguez@institutomarques.com  
 

 

http://www.institutomarques.com/
mailto:mireia.folguera@institutomarques.com
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