Nota de premsa

Més de 500 arbres plantats al Bosc dels
Embrions a Mont-Roig del Camp
•

•
•
•

Institut Marquès i l’associació ecologista l’Escurçó renoven el seu
acord per a seguir reforestant la muntanya de la Mare de Déu de la
Roca a Mont-roig del Camp.
Centre de referència internacional en reproducció assistida, l’Institut
Marquès planta un arbre per a cada nen que ajuda a néixer.
800 famílies de més de 25 nacionalitats han demanat plantar ja el seu
arbre en aquesta zona protegida de Tarragona.
Aquest projecte demostra el compromís de l’Institut Marquès amb la
conservació del medi ambient i incideix en la relació entre els tòxics
químics i la fertilitat.

Deixar un món millor als nens que ajuda a néixer amb els seus tractaments és
l’objectiu que va motivar al reconegut centre de reproducció assistida Institut
Marquès a iniciar, de la mà de l’associació ecologista l’Escurçó, un projecte molt
especial, el “bosc dels embrions”. Gràcies a aquesta col·laboració, ja creixen més
de 500 arbres a la muntanya de la Mare de Déu de la Roca, a Mont-roig del
Camp (Tarragona). Cada alzina correspon a un nen nascut gràcies a l’Institut
Marquès, en el darrer any més de 800 famílies de més de 25 nacionalitats ja han
sol·licitat que es planti un arbre en nom del seu fill. Aquests, s’identifiquen amb
una petita placa amb el nom de pila del nadó i la data de naixement.
Per tal que les famílies puguin visitar-lo quan vulguin, l’Institut Marquès els envia
la foto i la geolocalització del seu arbre, una proposta que ha atret visitants de tot
el món a la zona. Al “bosc dels embrions” s’han plantat arbres en el nom de nens
de països de tots els continents: espanyols, italians, britànics, irlandesos,
suïssos, noruecs, i també d’Austràlia, Estats Units, Canadà, Brasil, Estònia,
Aràbia Saudita, Singapur o Nova Caledònia, entre d’altres.

Renovació de l’acord
El Bosc dels embrions va començar a créixer fa un any. Amb el suport de les
institucions de Mont-roig del Camp, l’Institut Marquès i l’Escurçó han renovat el
seu acord per a plantar 1.000 arbres més en aquesta muntanya que va patir un
important incendi als anys 90.

Una de les zones d’Espanya amb l’esperma de pitjor qualitat
Els estudis duts a terme per l’Institut Marquès sobre la qualitat del semen a
Espanya 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 que
s’ha escollit aquesta província per a crear “el bosc dels embrions”. Segons les
investigacions del centre, els tòxics químics (disruptors endocrins) i la
contaminació ambiental estan directament relacionats amb l’augment de
l’esterilitat en zones industrialitzades com aquesta.
Els Bosc dels Embrions és una mostra més del compromís d’Institut Marquès
amb la defensa del medi ambient. Ja al 2010 va patrocinar la participació del
Lluís Pallarès a la marató del Pol Nord. A aquesta carrera, aquest atleta va córrer
vestit d’espermatozou per conscienciar sobre els efectes de la contaminació
química en la fertilitat masculina.

Actualment, l’Institut Marquès manté la seva línia d’investigació sobre la qualitat
de l’esperma i està duent a terme nous estudis a Itàlia i Irlanda, països en els
que compta amb diversos centres. A més a més, dóna suport al manifest de
Citizens for Science in Pesticide Regulation, coalició ciutadana formada per a
persones de la societat civil, institucions, científics i experts legals que reclama
per l’ús dels pesticides a la Unió Europea.

Sobre Institut Marquès
Institut Marquès és un centre barceloní de referència internacional en Ginecologia, Obstetrícia i
Reproducció Assistida amb seus a Barcelona, Londres, Irlanda (Dublín i Clane), Itàlia (Roma i
Milà) i Kuwait.
El centre, amb gran experiència en casos que presenten especial dificultat, ajuda a persones de
tot el món 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 de recerca sobre els beneficis de la música
en els inicis de la vida i l'estimulació fetal i sobre el paper de l’home en els tractaments de
Reproducció Assistida.
Institut Marquès també està implicat en la investigació de la relació entre els tòxics químics i la
fertilitat. Participa en diverses iniciatives de defensa del medi ambient i a l’any 2918 va posar en
marxa el seu projecte de Responsabilitat Social Corporativa, el “bosc des embrions” on planta un
arbre per cada nen que ajuda a néixer amb els seus tractaments. Dóna suport també al manifest
de Citizens for Science in Pesticide 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.

Links d’interès:
https://institutomarques.com/
https://institutomarques.com/conocenos/bosque-los-embriones/
https://institutomarques.com/estudio-semen/
https://www.elblogdelafertilidad.com/calidad-del-semen-y-toxicos-quimicos/

Par a més informació premsa i entrevistes:
Institut Marquès Barcelona +34 93 285 82 16
Mireia Folguera: mireia.folguera@institutomarques.com 649 90 14 94

