
 

 

 

 

Nota de premsa 

 
 

Neix iNatal, la primera app personalitzada  
sobre l’embaràs que han dut a terme experts  

en medicina maternofetal 
 
 

• Àngel Font, director corporatiu de l’Àrea de Recerca i Estratègia de la 

Fundació Bancària ”la Caixa”, i Eduard Gratacós, director de BCNatal, 

han presentat avui al Palau Macaya de l’Obra Social ”la Caixa” iNatal, 

la primera app personalitzada per a embarassades que ha dut a terme 

un equip mèdic especialitzat en medicina maternofetal. 

 

• iNatal és l’única aplicació mòbil sobre l’embaràs que ofereix pautes de 

nutrició i benestar emocional que es basen en estudis científics per 

millorar la salut de la mare i del nadó, i que disposa del rigor i 

l’assessorament d’especialistes de gran prestigi internacional en 

medicina i recerca maternofetal.  

 

• La nova aplicació és fruit de la col·laboració entre la Fundació Bancària 
”la Caixa” i el grup de recerca de BCNatal (Hospital Clínic – Hospital 

Sant Joan de Déu – Universitat de Barcelona), centre pioner en pràctica 

clínica de medicina fetal que assisteix més de 6.500 parts l’any i és 

líder internacional en recerca mèdica maternofetal, al mateix nivell que 

centres de referència mundial com el Perinatology Research Branch 

del NIH Detroit Medical Center o la Fetal Medicine Foundation del 

King’s College Hospital de Londres. 
 

• L’app té en compte l’impacte de la dieta mediterrània i l’estrès matern 

en l’embaràs, i com tot plegat pot afectar la salut del fill. Els seus 

continguts es basen en els resultats d’estudis científics previs i en el 

projecte IMPACT BCN, assaig que BCNatal està fent a Barcelona amb 

mil embarassades, i que és fruit del treball interdisciplinari amb 

investigadors i nutricionistes de l’equip de risc cardiovascular, nutrició 

i envelliment d’IDIBAPS.  
 

 
 



 

 

 

Barcelona, 23 de març de 2018. Àngel Font, director corporatiu de l’Àrea de 

Recerca i Estratègia de la Fundació Bancària ”la Caixa”, i Eduard Gratacós, 

director de BCNatal, acompanyats per Fàtima Crispi, coordinadora de recerca de 
BCNatal, han presentat avui al Palau Macaya de l’Obra Social ”la Caixa” iNatal, la 

primera app rigorosa i personalitzable per a embarassades que ofereix pautes de 
nutrició i benestar que es basen en estudis científics per millorar la salut de la mare 
i del nadó, com també informació fàcil i intuïtiva sobre tot l’embaràs. Aquesta eina 

ofereix la possibilitat de fer consultes en fòrums moderats per especialistes en 
medicina fetal i permet conèixer tots els temes més importants sobre l’evolució del 
nadó i la mare al llarg de les 40 setmanes d’embaràs, i també resoldre la majoria de 

les consultes habituals d’una dona embarassada.  
 
iNatal, informació personalitzada i al minut del procés de gestació 

L’accés a informació entenedora però rigorosa sobre salut és una de les demandes 
de la societat i el fet de disposar d’una app interactiva i personalitzada cobrirà una 
necessitat molt important de les embarassades. iNatal ofereix informació sobre 

qualsevol aspecte que pugui ser d’interès sobre la salut de la mare i el fetus, des de 
les consultes més habituals fins a consells de salut i vacunes o com planificar un 
viatge mentre s’està embarassada i, per descomptat, amb apartats dedicats 

especialment a la cura de l’equilibri en l’alimentació i el benestar emocional. 
 

Nutrició i benestar emocional, dos factors clau per a la salut fetal 

L’alimentació i l’estrès no només són dos temes que amoïnen les futures mares, 
sinó que la recerca ha demostrat que poden ser factors clau en la salut del futur 
nadó.  
 

Investigacions recents de BCNatal han demostrat que, en els embarassos amb 
retard de creixement fetal, sovint hi ha problemes amb la nutrició o amb el nivell 
d’estrès matern. Això va dur a dissenyar l’IMPACT (Improving Mothers for a better 

PrenAtal Care Trial), un estudi pioner que intenta valorar com influeixen aquests 
aspectes no només en la qualitat de l’embaràs, sinó també en la salut del futur 

nadó.  
 
Aquesta investigació pretén confirmar que la nutrició i l’estrès de la mare tenen un 

impacte directe en la salut del nadó. El microbioma i l’epigenètica, com també el 
neurodesenvolupament i la salut cardiovascular del fetus i la mare, són alguns dels 
temes que s’estan estudiant a l’assaig clínic aleatoritzat IMPACT, que inclou més de 

mil embarassades i que s’està duent a terme a BCNatal.  
 
L’objectiu principal n’és avaluar l’impacte de programes d’intervenció que es basen 

en la dieta mediterrània i en les estratègies per reduir l’estrès matern sobre la salut 
de la mare i del fetus i futur infant, incloent-hi la valoració del microbioma, 
l’epigenètica, el neurodesenvolupament i la salut cardiovascular. 



 

 

 

 
Descripció en detall de l’app iNatal  

Aquesta aplicació és una eina personalitzada per a les dones embarassades que 
vulguin exercir un paper actiu durant els nou mesos de gestació. 

 
Nutrició. Un programa nutricional individualitzat segons la setmana de 

l’embaràs, que inclou: un menú amb els nutrients recomanats per a la mare i el 

fetus cada trimestre, els aliments aconsellats en l’embaràs, vídeos amb 
recomanacions nutricionals segons el trimestre, una calculadora que permet 
controlar quin és l’augment de pes saludable en cada mes de l’embaràs i 

receptes amb idees per fer-ho (hi ha receptes noves cada setmana). Aquest pla 
nutricional està dissenyat conjuntament per l’equip de recerca en medicina 
maternofetal Fetal Medicine Research Center i per investigadors i nutricionistes 

de l’equip de risc cardiovascular, nutrició i envelliment d’IDIBAPS. 
 

Benestar. Un programa d’introducció al mindfulness que, per mitjà de vídeos i 

àudios, permet fer un pla de deu sessions al llarg de deu setmanes i anar 
veient-ne la progressió. Aquest entrenament està dissenyat conjuntament per 
l’equip de recerca en medicina maternofetal Fetal Medicine Research Center i 

pels especialistes en programes que es basen en mindfulness de l’Instituto 
esMindfulness. En un elevat nombre d’estudis científics, el mindfulness i altres 
tècniques de reducció de l’estrès han demostrat que són beneficiosos no 

només en persones amb estrès, sinó també en persones amb problemes més 
greus com ara ansietat o depressió, o amb malalties cròniques o greus. 
Precisament el grup de BCNatal està avaluant de manera científica si, a més 

de millorar l’estat anímic de la futura mare, tenen beneficis per al nadó, en 
prevenir complicacions típiques de l’embaràs, com el retard del creixement 
intrauterí, que pot provocar problemes de salut després del naixement i en la 

vida adulta. 
 
Evolució del pes matern i del pes fetal. Durant l’embaràs, el sistema permet 

introduir-hi el pes de l’embarassada i del fetus (en un nombre il·limitat de 
vegades) i dibuixa una gràfica d’evolució que facilita el control de la progressió. 

 
La meva setmana. L’aplicació s’actualitza de forma automàtica cada nova 

setmana d’embaràs en funció de la data de l’última regla que s’ha introduït en 
el registre, i d’aquesta manera s’ofereix un seguiment del desenvolupament del 

nadó, l’evolució dels símptomes i les sensacions habituals de l’embaràs i les 
proves mèdiques pertinents. Inclou il·lustracions del fetus, imatges i vídeos que 
han estat elaborats especialment per iNatal. 

 
Agenda de contactes de l’embaràs. Permet enregistrar una llista dels 

contactes d’interès a fi que la usuària pugui disposar fàcilment dels telèfons de 



 

 

 

l’hospital (llevadora, ginecologia, urgències) i altres d’interès, i poder trucar-hi o 

escriure-hi directament. Inclou un apartat de notes perquè la gestant pugui 
preparar la següent consulta mèdica o amb la llevadora i afegir-hi les imatges i 
els dubtes que li vagin sorgint. Quan s’hi afegeix una visita, es crea una alarma 

d’avís en el dispositiu que es mostra el dia anterior i una hora abans de la 
visita.  
 
Diari de l’embaràs i xarxes socials. Permet introduir-hi moments memorables 

de l’embaràs tant en text com en imatges i, si es vol, compartir-los a les xarxes 
socials.  

 
L’accés a la informació sobre la salut durant l’embaràs, sempre rigorosa, útil i 
específica, es duu a terme a través de tres grans blocs: 

 
L’embaràs. Amb la informació de totes les setmanes de l’embaràs (anteriors i 

posteriors a la que apareix a La meva setmana), s’ofereix un repàs dels 

símptomes que acostumen a aparèixer durant la gestació explicats i 
contextualitzats, les consultes més habituals resoltes i una enciclopèdia on 
trobar definicions breus dels tecnicismes més usats. 

 
El part. Tot el que preocupa l’embarassada sobre part, postpart i lactància. 

 
Notícies i blog de l’editor. L’embarassada rebrà periòdicament al seu correu 

electrònic notícies, reportatges i articles d’opinió d’especialistes en medicina 
maternofetal d’interès sobre l’embaràs, de l’àmbit tant mèdic com científic i 

social. 
 
L’aplicació per a telèfons intel·ligents iNatal es converteix, d’aquesta manera, 

en la primera eina que pot personalitzar la mateixa embarassada, de gran 
utilitat com a acompanyament del seu embaràs i en què apareixen les dades 
més rellevants de la gestació. De la mateixa manera, poden tenir accés a l’app 

els futurs pares, com també altres membres de la família que ho vulguin, i 
aquelles dones que tinguin la intenció de quedar-se embarassades o que ja 
hagin estat mares. 

 
És important remarcar que aquesta aplicació no constitueix cap eina de 
diagnòstic i no substitueix en cap cas les recomanacions i els tractaments que 

defineixi el responsable mèdic de l’embaràs. L’aplicació és gratuïta i està 
disponible en castellà per a dispositius iOS i Android. Ja s’està treballant en la 
versió catalana, i també en una versió 2.0 amb un nombre més elevat de 

funcions.  
 

 



 

 

 

 

     Un referent amb prop de nou milions de visites l’any 

L’aplicació està basada en la web de referència sobre l’embaràs del mateix nom, 
inatal.org, una de les més consultades —amb gairebé nou milions de visites l’any— 

i més recomanades per la comunitat mèdica hispanoparlant per la seva fiabilitat, 
que ara es converteix també en una app per a dispositius mòbils. S’adapta així a 
l’experiència única que és cada embaràs sense perdre la qualitat i el rigor com a 

valors diferencials.  
 
Tanmateix, la versió app fa un pas més que la web, ja que ofereix una 

personalització més alta en permetre desar-hi informació d’interès o notes i 
personalitzar la informació que es rep segons la setmana d’embaràs, i també hi 
afegeix seccions noves que no hi ha a la web, en especial una secció per a la cura 

de la nutrició i el benestar emocional.  
 

Fitxa tècnica: 

- Enllaç de l’app: http://onelink.to/hngkvg 

- Vídeo introductori d’Eduard Gratacós: 

https://vimeo.com/259678716/ 
- Pantalles (captures de l’app): 

- Preu: gratuïta. 

- Dispositius: iOS i Android. 

 

 

 

Més informació:  

Departament de Comunicació de la Fundació Bancària ”la Caixa”  

Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.org 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
Sala de Premsa Multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial @FundlaCaixa @CosmoCaixa 

 
 
 


