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GESTACIÓ SUBROGADA:  

DRET O EXPLOTACIÓ REPRODUCTIVA 
 
 

 
 
 
 
Data: 18 de juny de 2019 
Hora: 17:00 h 
Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa 
C/ Sant Joan Baptista La Salle, 4 3r. 



 
 

 

Quina dona gestaria un fill per algú altre? Per què no ho 
pot fer si vol?  
 
En el nostre dret, els contractes de gestació subrogada es 
consideren nuls, però és possible inscriure les criatures 
nascudes sota aquesta tècnica sempre que un dels dos 
progenitors tingui la nacionalitat espanyola i que hagin 
portat a terme la gestació en un país on aquesta pràctica 
està regulada i existeixi una resolució judicial que 
garanteixi els drets de la dona gestant i la garantia que en 
el moment que la dona gestant renuncia a l’infant està en 
ple ús de les seves facultats. 
 
Hi ha qui al·lega que una legislació adequada és ètica i 
possible perquè hi ha dones que volen ser gestants per 
ajudar, però també hi ha qui diu que s’explota el cos de la 
dona i es converteixen els nadons en un producte. 
 
Coneixerem què hi ha darrera d’aquesta pràctica a través 
d’experts que l’han estudiat i de persones que han viscut 
l’experiència. Un debat jurídic, ètic, mèdic i social que no 
et pots perdre. 
 
 
 
 
 

PROGRAMA: 
 
17:00 h: Benvinguda i presentació de la Jornada. 
Il·lm. Sr. Abel Pié Lacueva 
Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa. 
 
17:10h–17:35h: Arguments a favor i en contra de la gestació per 
substitució. 
Dra. Noèlia Igareda Gonzalez. Doctora en Dret per la UAB, Professora de 
Filosofia del Dret a la UAB i Investigadora del Grup de Recerca Antígona 
de la UAB. 
  
17:35h–18:00h: La gestació subrogada, experiència personal d’un metge. 
Dr. August Huertas. Metge especialista en Medicina Familiar i 
Comunitària del CAP Sant Martí de Provençals – Barcelona. 
 
18:00h–18:25h: Aspectes penals de la gestació subrogada: tràfic de 
dones i de nens. 
Sr. Jesús Alonso Burgos, Advocat penalista. 
 
18:25 h: Pausa-cafè. 
 
18:45h–19:10 h:  Desafiaments jurídics de la gestació subrogada: una 
mirada bioètica i de dret. 
Sr. José Javier Ordóñez Echevarría. Advocat, llicenciat en filosofia i 
col·laborador de l’Institut Borja de Bioètica de la Universitat Ramon Llull. 
 
19:10h–20:00h: Una vivència personal “Jo sé què és la gestació 
subrogada”.  
Entrevista al Sr. Pere Rovira Cuesta i al Dr. August Huertas. 
 
Moderadors de la jornada: 
Sr. Víctor Deosdad Crespo, advocat Comissió Drets Humans ICAManresa.  
Dra. Núria Grané, metgessa espec. en Ginecologia i Obstetrícia d’Althaia. 
 
20:00h – 20:30h: Col·loqui. 



INSCRIPCIONS: 
 
-Per correu electrònic a eva@icam.net 
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