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L’activitat i l’exercici físic és necessari per a un embaràs saludable 

Pol Nieto Geli - pol_nieto@hotmail.com 

Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport - Col·legiat 53475. Especialista en exercici físic i 
terapèutic en l’embaràs i postpart, i Especialista en Psiconeuroimmunologia Clínica 

Durant l'embaràs no només es crea el codi genètic d'una nova vida, també es programa a 
través de l'epigenètica, i l'exercici físic té un paper important. El que faci o no la mare en 
molts aspectes (hàbits nutricionals, gestió de l’estrès, exercici, etc.) durant aquests mesos 
influirà en l'expressió genètica del nadó, per tota la vida.  

Puc entrenar estant embarassada? 

Si ens centrem en l’exercici, cada vegada hi ha més estudis que avalen el que ja ens deia el 
sentit comú i anys d'evolució. Les embarassades no és que puguin entrenar, han d’entrenar! 
I També força! Algun animal està en repòs quan està embarassada? Una mama lloba o lleona 
es mou fins a l'últim dia! En absència de contraindicacions mèdiques absolutes, s'ha de 
promoure la pràctica de l'exercici físic durant l'embaràs. Sempre amb un seguiment mèdic i 
adaptació dels exercicis segons característiques personals, antecedents esportius, estat físic, 
setmana gestació, etc. Com veurem a continuació hi ha diverses guies oficials de diferents 
col·lectius mèdics de diversos països que podem utilitzar com a referència, però haurem 
d’adaptar a cada cas.   

Resum de les guies oficials d'aquí i d'altres països més actualitzats  

- Exercise as a therapeutic intervention to optimize fetal. Authors: Laura M. Reyes, Margie H. 

Davenport 

- Prenatal exercise for the prevention of gestational diabetes mellitus and hypertensive disorders of 

pregnancy: a systematic review and meta-analysis. Authors: Margie H Davenport, Stephanie-May 

Ruchat, Veronica J Poitras, Alejandra Jaramillo Garcia, Casey E Gray, Nick Barrowman, Rachel J Skow, 

Victoria L Meah, Laurel Riske, Frances Sobierajski, Marina James, Amariah J Kathol, Megan Nuspl, 

Andree-Anne Marchand, Taniya S Nagpal, Linda G Slater, Ashley Weeks, Kristi B Adamo, Gregory A 

Davies, Ruben Barakat, Michelle F Mottola. 

- 2019 Canadian Guideline for Physical Activity throughout Pregnancy  

https://web.girona.cat/documents/20147/147330/1-Exercise-as-a-therapeutic-intervention-to-optimize-fetal-Reyes2018.pdf
https://web.girona.cat/documents/20147/147330/2-Prenatal-exercise-for-the-prevention-of-gestational_Davenport2018.pdf
https://web.girona.cat/documents/20147/147330/2-Prenatal-exercise-for-the-prevention-of-gestational_Davenport2018.pdf
https://web.girona.cat/documents/20147/147330/3-2019-Canadian-Guideline-for-Physical-Activity-throughout-Pregnancy.pdf
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- 2019 Canadian guideline for physical activity throughout pregnancy. Authors: Michelle F Mottola, 

Margie H Davenport, Stephanie-May Ruchat, Gregory A Davies, Veronica J Poitras, Casey E Gray, 

Alejandra Jaramillo Garcia, Nick Barrowman, Kristi B Adamo, Mary Duggan, Ruben Barakat, Phil 

Chilibeck, Karen Fleming, Milena Forte, Jillian Korolnek, Taniya Nagpal, Linda G Slater, Deanna 

Stirling, Lori Zehr. 

 

Totes, sostingudes per estudis, coincideixen a recomanar exercici aeròbic diari i entrenament 
de força 2-4 vegades a la setmana de 30 minuts. Seria el més òptim per a un correcte 
embaràs, amb molts beneficis per a la mare i el nadó.  

 

Hem de tenir en compte algunes consideracions especials per a adaptar el pla d'exercici: 

- Context social / familiar 

- Adaptar els exercicis segons el trimestre 

- Valorar i controlar la diàstasis  

- Estat sòl pelvià (abans i durant) 

- No és el moment de fer rècords, ni activitats de risc 

- Expirar en l'esforç 

- No passar 90% FCMàx. 

https://web.girona.cat/documents/20147/147330/4-2019-Canadian-guideline-for-physical-activity.pdf
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- Escala Borg 12-14  

 

-INDIVIDUALITZACIÓ!  

Beneficis per a la mare: 

- Millora i evita el dolor lumbar 

- Millora les capacitats metabòliques i cardiovasculars (afavoreix els processos del part) 

- Millora la condició física i postural 

- Control de pes òptim  

 

- Control de l’ansietat i la depressió 

- Millora de la imatge corporal 

- Menor risc d'hipertensió, diabetis gestacional, dispnea i preeclàmpsia 

 

Beneficis fetus i nadó: 

- Desenvolupament psicomotor del fetus superior 

- Millor maduració nerviosa 
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- Disminució FC fetal en repòs 

- Millor viabilitat de la placenta 

- Més nivells de líquid amniòtic 

- Millor puntuació en control motor escala Brazelton, més capacitat de calmar-se i major 
desenvolupament neurològic 

L’assessorament i la planificació d’un pla d’entrenament personalitzat fet per un professional 
de la salut amb bagatge esportiu i formació específica en exercici físic i terapèutic en 
l’embaràs (normalment educadors/es físics, entrenadors/es, fisioterapeutes o llevadores), 
seria la millor opció. I sí, hauria de ser un servei bàsic, públic i accessible per a totes (com 
tants altres...).  Però recordem que és una inversió en salut, tant com per la mare com pel 
nen o nena, i que el sedentarisme és més perillós en la gran majoria dels casos.  

 

 
 

 


