
www.diariandorra.ad

A3

Tema del dia

El projecte de llei qualificada de
tècniques de reproducció huma-
na assistida (RHA) que el Govern
traslladarà al Consell General
preveurà que els embrions ferti-
litzats “sobrants”, aquells que no
s’hagin utilitzat, es guardin crio-
conservats fins que la dona tingui
50 anys, moment en el qual per
raons mèdiques ja no se li podran
implantar. Segons el ministre de
Salut, Carles Álvarez Marfany,
aquests embrions “sobrants es
podran desestimar” o bé implan-
tar en una altra dona compatible,
però va avisar que la llei ja “inten-
ta que hi hagi el mínim nombre
de material genètic sobrant”, i que
tot i així “encaixa amb el respecte
a la vida que inclou la Constitu-
ció”. Tampoc es permetrà la in-
vestigació ni fer recerca amb els
embrions, una situació, però, a la
qual Álvarez treu importància, “ja
que ara ja no s’utilitzen com
abans. Fa uns anys es creia que
era crucial però avui en dia l’ús
amb aquesta finalitat és pràctica-
ment residual i amb les cèl·lules
mare ja s’obté la informació ne-
cessària”. Per tot plegat, no preveu
que el projecte de llei entri en
conflicte amb el Copríncep epis-
copal, ja que “la llei ha estat revi-
sada per advocats constituciona-
listes de prestigi i sabem que
encaixa amb el respecte a la vida
que professa la Carta Magna. A
més, és perfectament homologa-
ble amb la dels països veïns”.

La llei també regularà la dona-
ció de teixit reproductor i esta-
bleix que mai podrà ser de caràc-
ter lucratiu, i que només es
preveurà la possibilitat de “com-
pensar” les despeses de despla-
çament o laborals, però que mai
“es pagarà per elles”. A més, deter-
mina que les dones podran ser
donants entre els 18 i els 37 anys,
mentre que els homes, entre els
18 i els 45. 

DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA 

Un dels objectius que persegueix
el nou marc legal és que empre-
ses internacionals dedicades al
sector de la reproducció assistida
s’implantin al país i ajudin a di-
versificar l’economia. En aquest
sentit, el ministre de Salut es va
mostrar convençut que seran di-
verses les companyies que ho fa-

cin i va indicar que algunes, de
manera extraoficial, ja s’havien
posat en contacte amb ells però
“ens demanaven que creéssim la
llei”. És el cas de l’Institut Mar-
quès de Barcelona, un centre de
reconegut prestigi que va tempte-
jar la possibilitat d’instal·lar-se al
Principat però que sense la legis-
lació que s’aprovarà no podia
operar. Álvarez tampoc compar-
tia les crítiques que va fer la Cam-
bra de Comerç, que comentava
que les reformes que promovia
no ajudarien a culminar aquesta
diversificació. 

El titular de la cartera de Salut
va afirmar que la llei volia com-
plir les màximes garanties de se-
guretat per als usuaris i que les
tècniques sols s’aplicaran quan hi
hagi possibilitats raonables d’èxit
i que no suposin un risc greu per
a la salut de la persona ni la seva
descendència. Finalment, es cre-
arà una comissió d’experts per
vetllar pel compliment de la nor-
mativa i un registre detallat de les
intervencions que es facin.

ARNALD SANLLEHY
Andorra la Vella

ES CREARÀ UNA COMISSIÓ I UN REGISTRE PER CONTROLAR ELS CASOS

Embrions conservats fins als 50 anys
La llei de reproducció assistida obligarà a guardar el material genètic fins al final del període fèrtil de la mare i
no es permetrà fer recerca amb el “sobrant”SÁlvarez diu que el marc legal és respectuós amb el dret a la vida
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Álvarez va deixar molt clar que el
Govern no preveu cap mesura per
aprovar la maternitat subrogada,
però que la Constitució sempre
vetlla pels drets dels infants i, per
tant, seguiran reconeixent la pa-
ternitat dels pares que hagin optat
per aquesta tècnica en un país es-
tranger. “Aquí això està prohibit i
no canviarà ara per ara, però sem-
pre que algú que hagi viatjat a fo-
ra i hagi recorregut a aquesta tèc-
nica se li reconeixerà la paternitat
del fill.” “Nosaltres no anem en
contra dels interessos dels me-
nors”, va afegir el ministre. 

D’altra banda, Álvarez va defen-
sar el sistema del metge referent
que s’ha d’implantar en 15 dies,
sobre el qual hi ha hagut algunes
reaccions contràries. En aquest
sentit, va afirmar que “és un pro-

cés que requereix temps i ho sa-
bem, però el que és evident és
que aquest serà el camí que se-
guirem i que en un futur no gaire
llunyà les persones que recorrin al
metge referent tindran un copaga-
ment diferent dels que no ho fa-
cin”. El ministre de Salut va recor-
dar que els canvis no començaran
a aplicar-se fins al dia 17, quan
“les persones que s’hagin apuntat
i tinguin establert el seu metge
només hauran de fer front al ter-
cer pagador”. Els pròxims dies ja
estan confirmades reunions amb
metges i professionals del sector,
i començarà una campanya infor-
mativa. “Sabem que necessitarem
un procés d’aprenentatge però
creiem que el sistema és bo i que
no ens donarà cap problema”, va
manifestar Álvarez. 

Es reconeixeran els fills de la maternitat
subrogada però no se’n permet la tècnica

La llei de fertilitat només respo-
nia a la voluntat de l’Institut
Marquès d’instal·lar-se i pel pe-
rill dels serveis de reproducció
envers la protecció de la vida en
totes les seves fases. S’ha fet
una llei restrictiva i inútil perquè
Marquès ha descartat la inver-
sió, fart del catxondeo. Se’ls va
anar a buscar i després gairebé
eren culpables de voler acabar
amb el Coprincipat. Ahir van afir-
mar que la llei servirà perquè
vinguin operadors i em sembla
que no pretenia ser un acudit.
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