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?
Considerem:
1. Els embrions sobrants poden ser destruïts però també es poden donar a la ciència
o a altres persones, ja que no perden la seva utilitat amb el temps.
2. Les tècniques de reproducció assistida no tenen una eficiència del 100%.
3. La societat té poc coneixement sobre la vitrificació.
4. Actualment, a Espanya no existeix cap llei que reguli l’edat màxima de la
reproducció assistida
5. El tractament té un cost molt elevat i només es pot accedir per clíniques privades.
6. La vitrificació d’òvuls és una possibilitat per garantir la compatibilitat entre el món
laboral i la vida familiar.
7. La vitrificació no respon a causes d’infertilitat, sinó a motius socials i econòmics.
8. Hi ha una manca d’ajudes per part dels governs i empreses en l’àmbit de la
maternitat, com ara, la falta d’incentius econòmics (com ara “el xec-bebè”) les
empreses discriminen les dones per tenir fills.
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Proposem:
1. Que els especialistes en l’àmbit reproductiu transmetin informació sobre la
necessitat de planificar la maternitat (assistida, natural…).
2. Que un comitè ètic i científic faci una proposta sobre l’edat màxima per ser
progenitors mitjançant tècniques de reproducció assistida.
3. Que hi hagi una llei que obligui a les empreses a posar un cost màxim, excepte
totes aquelles persones que tenen malalties com ara el càncer i que en aquest cas
sí que queden subvencionades per l’Estat.
4. Com que la vitrificació es fa per un motiu social, el govern i les empreses haurien
de posar ajudes per poder conciliar una vida laboral i familiar. (Com ara: llar
d’infants gratuïtes a les empreses, millor regulació de les baixes de maternitat i
paternitat).
5. Que es promogui una educació que acabi amb la pressió social que senten les
dones per tenir fills, i que s’expliqui que no només serveixen per això.
6. Que les empreses que es dediquen a la reproducció assistida hagin d’invertir part
dels seus beneficis en la investigació.
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