Esther Farnós, professora de dret civil a la Universitat Pompeu Fabra i especialista en
drets reproductius i bioètica, és autora de nombroses publicacions en aquest camp,
entre les quals destaquen la seva tesi doctoral “Ruptura del projecte parental i
disposició dels preembrions” (IV Premi Extraordinari de Doctorat UPF, 2012) i la
monografia Consentimiento a la reproducción asistida. Crisis de pareja y disposición
de embriones (XIV Premi de recerca bioètica de la Fundació Víctor Grífols i Lucas,
2012). La Prof. Farnós ha publicat, junt amb el Prof. G. Cohen (Harvard University), el
llibre Derecho y tecnologías reproductivas, editat per la Fundación Coloquio Jurídico
Europeo (2014), a més de diversos treballs sobre la matèria, entre els quals destaquen
els comentaris als articles 235-20 a 235-29 CCCat i a la Disp. Transitòria 5a, en
matèria de filiació, a Egea Fernández, J. / Ferrer Riba, J. (Dirs.), Comentari al llibre
segon del Codi civil de Catalunya. Família i relacions convivencials d’ajuda mútua,
Barcelona, Atelier, 2014; els capítols de llibre “Reproducción asistida, género y
derecho: de la maternidad subrogada a los conflictos sobre los embriones”, a Casado,
M. / Royes, A. (Coords.), Sobre Bioética y Género, Navarra, Civitas, 2012; “Crisis de
pareja y conflictos sobre los embriones: propuestas de solución desde una perspectiva
de género”, a López de la Cruz, L. / Otero Crespo, M. (Coords.) - García Rubio, M.P. /
Valpuesta Fernández, M.R. (Dirs.), El levantamiento del velo: las mujeres en el
derecho privado, Valencia, Tirant lo blanch, 2011; els articles “Filiación derivada de
reproducción asistida: voluntad y biología”, Anuario de Derecho Civil, 2015, fasc. 1;
“Anonimat del donant o dret a conèixer els orígens?”, Butlletí del Comitè de Bioètica de
Catalunya, Núm. 15, Febrer 2015; “Surrogacy arrangements in a global world: the case
of Spain”, International Family Law, 1/2013; “Acceso a la reproducción asistida por
parejas del mismo sexo en España: estado de la cuestión, propuestas y retos”,
Derecho de Familia, Nº 49, 2011; i la recensió a Gestación por sustitución. Ni
maternidad subrogada ni alquiler de vientres, d’Eleonora Lamm, Publicacions i
Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 2013, a Derecho de Familia, 2014IV. La Prof. Farnós ha participat, a més, en fòrums com la trobada anual de l’European
Society of Human Reproduction and Embriology (2010) i ha impartit ponències sobre
dret i reproducció assistida, la realitat de la gestació per substitució, l’anonimat dels
donants de gàmetes, reproducció assistida i diversitat familiar, veritat biològica i vida
familiar a la Unió Europea o conflictes sobre embrions, a jornades organitzades pel
Poder Judicial de l’Estat de Tabasco (Mèxic, 2015), l’International Institute for the
Sociology of Law (Oñati, 2015), el CIIMU Institut d’Infància i Món Urbà (2015), la
Fundación Triángulo Extremadura (2014), la Fundació Víctor Grífols i Lucas (2014),
l’Associació espanyola de Famílies Lesbianes Gais Bisexuals i Transsexuals (2014), la
Fundación Coloquio Jurídico Europeo (2014), l’Europaeum Summer School (2013),
UPF – CGPJ – European Commission – MEC (2013) i el grup “Cornell Law Students
for Reproductive Justice” (2008, Cornell University, Ithaca, Nueva York). En l’àmbit de
la docència, i junt amb la Prof. Pilar Benavente (UAM), ha codirigit el curs d’estiu
Treinta años de reproducción asistida en España: una mirada interdisciplinaria a un
fenómeno global y actual, celebrat a Miraflores de la Sierra (Madrid), del 3 al 5 de
setembre de 2014, en el marc del qual la Prof. Farnós va presentar la ponència “La
reproducción asistida ante el TEDH: de la doctrina del margen de apreciación a la
necesidad de armonización”. Entre 2007 i 2012 va participar en el curs d’estiu sobre
gènere i dret, organitzat per la UPF, amb la sessió “Dona i tècniques de reproducció
assistida: autonomia o subjecció?” i el passat juliol participà al curs d’estiu de la UB
Trafiquem amb el cos humà? Reflexions des de la bioètica, amb la ponència “Ventres
de lloguer o gestació per substitució?”. Així mateix, ha impartit docència sobre
processos de filiació al Màster Universitari d’Advocacia de la UPF i sobre tècniques de
reproducció assistida, al Màster en Dret de Família de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Barcelona.

Entre les seves estades de recerca sobresurten les realitzades a l’Oxford Centre for
Family Law and Policy (2005-2006), la Universitat de Cornell (2007-2008) i la
Universitat Autònoma de Madrid (2013-2014).
Ha participat en diversos projectes de recerca competitius d’àmbit europeu, estatal i
autonòmic. En l’actualitat és membre del projecte d’I+D+i del MINECO “Libertad
reproductiva y formación de relaciones familiares” (DER2014-55573-R) i del projecte
de cooperació interuniversitària UAM-Santander amb Amèrica Llatina “Presente y
futuro de la Reproducción Asistida en el Derecho de Familia del siglo XXI en España y
América Latina (especial referencia a Argentina, Chile y México). Aspectos jurídicos,
sociales y éticos” (CEAL-AL/2015-02). Entre 2010 i 2011 va formar part del grup de
treball de la Comissió de Codificació de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, que
va assessorar en l’elaboració de la Llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya,
relatiu a la persona i la família. En l’actualitat és membre del grup de treball “El dret a
conèixer els orígens biològics i genètics de la persona”, del Comitè de Bioètica de
Catalunya. És avaluadora externa, entre d’altres, de la Revista de Bioética y Derecho,
de l’Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona.

