
   

TROBADA DIGITAL. EMBARÀS, ESPORT I ACTIVITAT FÍSICA 

Dijous 19 de novembre de 2020 

 

Introducció de la moderadora Olga Praderas @opraderas 

Bona tarda a tothom,  

encantats de poder oferir-vos aquesta trobada que s’emmarca 

dins el projecte “Dona i Esport” de l’Ajuntament de Girona i 

que, malgrat la situació que ens trobem, el Servei d’Esports no 

deixa de treballar per l’esport, les entitats i clubs de la ciutat, 

buscant noves fórmules per continuar actius i oferint accions 

atractives per complementar l’activitat esportiva gironina. 

Amb aquest objectiu han organitzat dues trobades digitals, la 

primera la que té lloc avui, i la segona trobada que serà el 30 

de novembre amb el nom “Des de la Graderia”. 

Per cert que aprofito per presentar-me, em dic Olga Praderas i 

moderaré la trobada. 

 

En la trobada d’avui parlarem d’un tema molt interessant i que 

fa no molt era considerat una pràctica impensable. Parlarem 

d’EMBARÀS, ESPORT I ACTIVITAT FÍSICA des de l’experiència de 

l’Anna Comet i de la Maria Berenguel, a qui agraïm moltíssim la 

possibilitat d’escoltar i aprendre de les seves experiències.  

 

En els últims anys, la comunitat científica ha començat a valorar els beneficis de l’exercici d’intensitat 

moderada durant l’embaràs tant per la mare com per al fetus. No fa molts anys, i encara ara, les dones 

embarassades són vistes com a persones vulnerables, i fins i tot, en alguns casos com a malaltes, a les que 

se’ls hi prescriu repòs. Els especialistes ens diuen que aquestes són unes recomanacions sense base 

científica.  

Diferents estudis han analitzat que les principals fonts d’informació que rep una dona embarassada són la 

lectura d’articles o llibres divulgatius, i els consells d’amigues i familiars.  

Per altra banda defineixen la informació que els hi donen els professionals de la salut com a conservadora, 

confusa i inclús contradictòria.  

Actualment és difícil trobar directrius específiques clares sobre embaràs i activitat física i encara més amb la 

pràctica esportiva d’alt rendiment. Manca molta informació i davant d’aquest fet avui parlarem amb dues 

dones de referència. 

 


