
 
 

Programa d’adopció d’embrions d’Institut Marquès 

 
 

Dones de tot el món vénen a Espanya a 
adoptar embrions 

Ha nascut el nadó número mil gràcies al programa d’ Institut Marquès 

Es redueix el nombre d'adopcions internacionals de nens i augmenta el 
nombre d'adopcions internacionals d'embrions 

L'adopció d'embrions la va posar en marxa Institut Marquès Barcelona el 
2004 per donar una possibilitat de vida als embrions congelats 

 
31 de març 2017 
 
Institut Marquès presenta el naixement número 1.000 del seu programa internacional 
d'adopció d'embrions. Es tracta d'una nena, Georgina, que amb 3,500 kg. de pes va 
néixer a Essex (UK) el passat mes de febrer. La seva mare va recórrer a l'adopció d'un 
embrió a la clínica barcelonina d’ Institut Marquès després d'haver realitzat en altres 
centres diferents cicles de reproducció assistida sense èxit. Al mes de juny se li va 
implantar un embrió que portava anys congelat i que procedia del tractament d'una 
parella que no va respondre sobre el destí que volia donar-li i el va deixar sota 
custòdia de la clínica. 

Kerry Andersen, mare de la Georgina, és llevadora de professió. Soltera amb 45 anys 
d'edat creu que aquest tractament li ha proporcionat "el millor de la meva vida, que 
era l'esperança de ser mare. M'emociona pensar que la meva preciosa filla és 
aquí gràcies al programa d'adopció d'embrions, ja que sento que és una forma 
molt especial de gaudir la maternitat. Quan vaig conèixer aquest programa no 
vaig dubtar ni un moment en adoptar un embrió" 

Institut Marquès va ser pioner a nivell mundial posant en marxa aquesta iniciativa l'any 
2004. Els embrions que no són implantats queden sota la custòdia de la clínica quan 
els pares no volen decidir sobre el seu destí. Per això, el centre de Barcelona va 
decidir oferir-los en adopció als seus pacients. Seguint la llei espanyola, els embrions 
disponibles dins d'aquest programa procedeixen de pares sans, menors de 35 anys, 
que han realitzat amb èxit un tractament de Fecundació in vitro i que ja no volen tenir 
més fills. Durant els 12 anys de vida del programa, pacients de 124 nacionalitats 
diferents han acudit als centres de Institut Marquès. És la clínica del món en què es 
realitzen més adopcions d'embrions. A hores d'ara, 117 dones estan esperant un nadó 
gràcies a aquest programa. 

http://www.institutomarques.com/cat
http://institutomarques.com/ca/reproduccio-assistida-2/tractaments/adopcio-dembrions/
http://institutomarques.com/ca/reproduccio-assistida-2/tractaments/adopcio-dembrions/


 
 

La Dra. Marisa López-Teijón, directora de Institut Marquès, explica que "l'adopció 
d'embrions la vam posar en marxa el 2004 per donar una possibilitat de vida als 
embrions congelats al nostre centre. Des de l'inici la resposta ha estat 
emocionant per l'acceptació social, el suport ofert per diferents col·lectius i la 
il·lusió amb què arriben dones de tot el món per adoptar-los. Cada vegada hi ha 
menys adopcions internacionals de nens i més adopcions internacionals 
d'embrions. Darrere de cada cas hi ha una història especial o bé de molts 
fracassos en tractaments previs o bé d'haver abandonat la possibilitat de ser 
pares " 

Doble abandonament 

Els embrions que poden ser adoptats procedeixen de pacients que no contesten a les 
diferents cartes que la clínica envia durant un període de quatre anys perquè triïn el 
seu destí. Passat aquest temps, segons dicta la llei espanyola, si la parella no respon, 
els embrions passen a disposició del centre i aquest ha de decidir. 

Tot i oferir-los totes les opcions possibles, el 50% de les persones que tenen embrions 
congelats no responen. El 37% trien conservar-los, el 5% els destinen a destrucció, el 
4% donació a altres parelles i el 4% a recerca. 

Molts pacients no responen perquè el document els planteja en molts casos una 
situació difícil i que desencadena conflictes emocionals. El resultat és que molts 
embrions es queden a les clíniques, que tampoc prenen una decisió, i pateixen així un 
nou abandonament. 

Com viuen els embrions congelats 

La destinació que trien per als seus embrions segons el país dels pacients 

Segons les dades d’ Institut Marquès, per països, els alemanys són els que més 
responen per decidir sobre el futur dels seus embrions (63,6%) i els que pràcticament 
no contemplen l'opció de destruir-los o de donar-los per a investigació. 

En canvi, el 63% dels francesos i el 60% de pacients del Regne Unit prefereixen no 
decidir sobre el destí dels seus embrions. A Itàlia no contesten el 45% i són els que 
més opten per la conservació (43%). Els espanyols no solen donar els seus embrions 
a altres parelles, només ho fa un 3%, però són els que més destinen els seus 
embrions per a la investigació (6%). Finalment, els irlandesos conserven els seus 
embrions congelats en un 45% i són els que més donen a altres parelles amb un 7%. 

Perfil dels adoptants 

Segons un estudi d’ Institut Marquès, el 72% dels pacients que sol·liciten adopció 
d'embrions ho fan per problemes d'esterilitat (envelliment ovàric, infertilitat masculina 
severa o fallades prèvies en tècniques de reproducció). Són parelles que han intentat 
sense èxit altres tractaments, amb una mitjana de més de 4 anys desitjant tenir un 
nadó i amb 4,4 intents fallits. El 61% ja havia abandonat els tractaments i havien 
renunciat a ser pares. 

http://www.elblogdelafertilidad.com/embriones-congelados-%C2%BFcomo-viven/


 
El 18% dels adoptants són dones sense parella masculina que desitgen ser mares i un 
altre 10% són persones que acudeixen directament a l'adopció d'embrions en no 
plantejar-se tractaments d'esterilitat per raons ètiques o religioses. 

La tercera part de tots aquests pacients havien iniciat tràmits per a l'adopció d'un nen. 

Assignació, tractament i taxa d'èxit 

En Institut Marquès l'assignació dels embrions es realitza mitjançant un sistema 
informàtic que assegura que cada nen neixi en un país o en una comunitat autònoma 
diferents al dels altres embrions resultants del mateix tractament. Així s'eviten 
consanguinitats futures. Els adoptants accepten que es triï el seu embrió tenint en 
compte només la raça. 

El tractament mèdic per a l'adopció d'embrions és senzill i indolor. L'úter de la dona es 
prepara per rebre els embrions mitjançant uns pegats d'estrògens i uns comprimits 
vaginals de progesterona. Al cap de pocs dies, l'úter ja està preparat i es procedeix a 
la descongelació i transferència dels embrions, no requereix ingrés hospitalari. Passats 
14 dies es realitza la prova d'embaràs i a partir d'aquí evoluciona com una gestació 
normal. 

L'adopció d'embrions no requereix fer tràmits oficials d'adopció, sinó únicament signar 
un consentiment informat en el qual la parella o dona reconeixen explícitament el seu 
coneixement del procés. 

Al llarg d'aquests 12 anys la taxa de supervivència embrionària després de la 
descongelació ha anat millorant gràcies a la vitrificació. El nombre d'embrions 
transferits s'ha anat reduint d'una mitjana de 2,2 a 1,3. La taxa mitjana d'embaràs 
global, que és del 43% per cicle, també ha anat millorant cada any. Des del 2013 és 
superior al 50% per cicle. 

Sobre Institut Marquès 
Institut Marquès és un centre barceloní de referència internacional en Ginecologia, 
Obstetrícia i Reproducció Assistida amb seus a Barcelona, Londres, Irlanda (Dublin i 
Clane) i Milà. 

El centre, amb gran experiència en casos que presenten especial dificultat, ajuda a 
persones de més de 150 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. 

 

Méss informació a la web www.institutomarques.com i www.institutmarques.ie 

Institut Marquès 93 285 82 16   

Mireia Folguera: mireia.folguera@institutomarques.com 649 90 14 94 
 

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


 
Estefanía Redondo: estefania.redondo@institutomarques.com 661 20 83 85 
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