
 
 

Nota de premsa  
 

Vols que el teu fill s’assembli a tu? 
 

Una de les principals preocupacions de les persones que recorren a la 
donació d'òvuls o d'esperma per a ser pares és que el seu fill se'ls sembli 

en el seu físic però també en la seva personalitat 
Institut Marquès és la primera clínica de Reproducció Assistida que 

assigna a cada pacient el donant que més se li assembla gràcies al seu 
nou “matching de personalitat” 

 
Barcelona, 02 setembre de 2020.- Al voltant d'un terç dels tractaments de Reproducció 
Assistida que es fan a Espanya requereixen una donació de gàmetes, segons les 
estadístiques de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF). El retard de la maternitat 
ha suposat que la donació d'òvuls i d'espermatozoides a Espanya i a Europa sigui una 
necessitat. Al nostre país, on, més del 9% dels nens neixen gràcies a la Reproducció 
Assistida, és un tractament cada vegada més freqüent. 
Una de les principals preocupacions de les persones que han de recórrer a la donació 
d'òvuls o d'esperma per a tenir fills és aconseguir el major grau de semblança i 
d'afinitat amb el/la donant. 
La legislació espanyola dicta que la donació de gàmetes ha de ser anònima i altruista. 
És la clínica la que s'encarrega de l'assignació dels donants per a cada tractament. A 
Institut Marquès, centre internacional de Reproducció Assistida la seu principal del 
qual es troba a Barcelona, es personalitza al màxim aquest procés i és el propi metge 
qui realitza la selecció del donant. Respectant sempre la confidencialitat, tria 
personalment el més apropiat per als seus pacients tenint en compte les 
característiques físiques de tots dos i, a partir d'ara, també els trets hereditaris del seu 
temperament gràcies al seu nou “matching de personalitat”.  
 
Molt més que el color del cabell i dels ulls 
El “matching de personalitat” d’Institut Marquès és el primer programa creat per una 
clínica de Reproducció Assistida per a assignar els donants en els tractaments amb 
donació de gàmetes segons els trets hereditaris de la seva personalitat. Gràcies a 
aquest protocol, a més de les característiques físiques, per primera vegada, es tenen 
en compte d'una forma rigorosa els aspectes psicològics en la selecció de donants. 
Segons la Dra. Marisa López-Teijón, Directora de Institut Marquès, “la semblança 
entre pares i fills depèn tant del físic com de la personalitat. El temperament s'hereta i 
el caràcter es modula segons l'entorn i l'educació que rep el nen. Junts, el 
temperament i caràcter construiran el que anomenem personalitat. L'aspecte físic 
d'una persona té també un component hereditari molt important, encara que la 
genètica és capritxosa i es poden donar infinitat de combinacions: l'altura, el color de 
pèl i ulls, els trets facials… però, sens dubte, l'actitud i la personalitat influeixen 
moltíssim en l'aspecte de cada persona”.  

Que el seu fill se'ls assembli és una de les majors preocupacions dels futurs pares 



 
quan inicien el seu tractament amb donació de gàmetes. La Dra. López-Teijón 
assegura que els metges són molt conscients d'aquesta inquietud: “assignar un/a 
donant és un acte de gran importància i el vivim amb un sentiment de responsabilitat i 
d'honor per la confiança que els pacients han dipositat en nosaltres”. Ara, gràcies al 
“matching de personalitat”, aquesta tasca resultarà encara més precisa.  
 
Un mètode únic 
El “matching de personalitat” consisteix en un test que analitza aquelles 
característiques hereditàries que, en l'àmbit clínic, es coneixen com a “temperament”.  
En Institut Marquès responen a aquest test psicològic tots els donants de semen i les 
donants d'òvuls. Els resultats es compararan amb els de la futura mare en el cas dels 
tractaments de Fecundació In vitro (FIV) amb donació d'òvuls o bé amb els del futur 
pare en el cas dels tractaments d'Inseminació Artificial o FIV amb donació de semen.  
Aquest qüestionari, elaborat per Institut Marquès, es basa en els estudis de Buss i 
Plomin i en el test Myers-Briggs (MBTI). Els resultats defineixen l'actitud (introversió o 
extraversió), la manera d'analitzar o de percebre la informació de cadascun (sensorial 
o intuïtiva) la manera de prendre les decisions (lògic o emocional) i com s'interactua 
amb el món exterior (percepció o judici).  
Les conclusions s'obtenen a través de 20 preguntes per a definir les fortaleses i 20 per 
a definir les febleses.  D'aquesta manera es classifica cada individu en un de quatre 
grans grups de temperament: sensible-creatiu, tranquil-pràctic, enèrgic-impacient i 
proactiu-impulsiu. 
 
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 internacional 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 
 
 
 
 
 



 
 
Links de interès: 
 
Fer el test 
 
Nota de premsa, fotos i vídeos: https://bit.ly/3bqT6y7 
 
https://institutomarques.com/ca/reproduccio-assistida-2/tractaments/donacio-dovuls-
semen-i-embrions/matching-de-personalitat/ 
 
https://www.elblogdelafertilidad.com/ 
 
 
Més informació premsa i entrevistes: 
 
Institut Marquès Barcelona +34 93 285 82 16   
Mireia Folguera: mireia.folguera@institutomarques.com 649 90 14 94 
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