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             RESOLUCIÓ DEL COMITÈ NÚM. 3 

“La reproducció canviant de la humanitat” 

 

La fertilització in vitro han esdevingut una pràctica molt comuna i totalment acceptada 
socialment. Ara tenim la vitrificació per raó social. Se suposa que la conservació dels 
òvuls ha de garantir la compatibilitat de la carrera professional i la vida familiar. Com 
pot l’ésser humà manipular la seva pròpia reproducció i fer que realment funcioni? 
Quines possibilitats i riscos hi ha? 

 
Proposat per: Virginia Genís Roca (CCE Montessori Palau), Cristina Terns Muñoz 

(Col·legi VedrunaVall), Pol Álvarez i Viciana (Col·legi Vedruna Vall), 
Blanca Tocornal Garnica (Escola Llor), Òscar Michel González (INS 
Bisbe Sivilla), Neus Otero Fornés (INS Bisbe Sivilla), Flora Comas 
Casals (INS Pla de l’Estany), Alba Neher Mestre (Institut de l'Alt 
Foix), Amal Aboutarik (Institut Els Alfacs), Pilar Marí López (Institut 
JM Zafra), Àlex Bornay Romera (Institut la Llauna), Sergi Pérez 
(Institut Maria de Bell·lloc), Anna Torta Valmaña (Institut Ramon 
Berenguer IV),  Arnau Garcia Salmeron (Jesuïtes BellvitgeJoan XXIII), 
Arnau Barrabeig Capdevila (La Salle Reus), Laura Bareas Carrasco 
(La Salle Reus) i Albert Reverendo (cap de comitè). 

 

Considerem: 

a) Que la pèrdua de la fertilitat femenina als quaranta cinc anys dificulta la capacitat 
de gestació de l’embrió.  

b) Que l’elevat cost que tenen les tècniques de reproducció assistida les fan 
inassequibles a parts importants de la població. 

c) Que la subrogació uterina està prohibida a molts països i no regularitzada en 
molts altres.  

d) Que un gran nombre de dones es veuen afectades psicològicament abans i 
després de recórrer a la reproducció assistida. 

e) Que existeix la possibilitat de seleccionar embrions durant el procés de 
reproducció assistida. 

f) Que les subvencions de vitrificació per part d’empreses responen a interessos de 
rendiment econòmic i preserven desigualtat de gènere en condicions laborals. 

g) Que hi ha un ampli ventall de possibilitats que ofereixen els gàmetes fecundats in 
vitro però que queden inutilitzats.  
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Proposem: 

1. Que es faci seguiment mèdic i físic a totes les dones que vulguin sotmetre’s a 
fecundació assistida. 

2. Que es limiti la cobertura de la seguretat social sobre la reproducció assistida a 
criteris de salut física i mental. 
 

3. Que es legalitzi la subrogació uterina supervisada i regulada. 
 

4. Que hi hagi cobertura psicològica per part de la seguretat social en relació a la 
reproducció assistida. 
 

5. Que es determini el criteri de selecció d’embrions en donar preferència aquells 
que no presentin una malaltia, deixant de banda criteris estètics. 
 

6. Que es faci una crida als comitès de bioètica i gènere que estudiïn la desregulació 
sobre les subvencions privades del procés de vitrificació. 
 

7. Que es contemplin tres possibilitats per als embrions sobrants: 
 

a. Disponibilitat per a famílies sol·licitants 
b. Donació a la ciència 
c. Destrucció de l’embrió 


