
el abdomen i el sòl pelvià      
 
 
Recordo de petita tenir mal de panxa quan els meus pares s’ anaven de viatge. Tenim 

molèsties a l’abdomen per nervis o por i quan estem enamorats podem sentir-hi la felicitat en 

forma de papallones. Has sentit dir alguna vegada que la panxa és el nostre segon cervell? 

Aquesta comparació es fa perquè a l'intestí es produeixen composats neuroquímics que el 

cervell utilitza per a la memoria, l'aprenentatge i el comportament. A més a més, el 80% de la 

serotonina, la “hormona de la felicitat”, es sintetiza a l'intestí per les bactèries de la flora 

intestinal. El triptòfan, un aminoàcid que incorporem al nostre organisme amb l’alimentació 

(sèsam, plàtan, dàtils per exemple contenen molt de triptòfan), afavoreix la producció de la 

serotonina.  Quan tenim gana, disminueixen els nivells de triptòfan i ens posem de mal humor 

per falta de serotonina. 

Fem un massatge de la panxa (primera i ultima part del vídeo panxa/lleó). Tomba't en una zona 

còmoda. respira profunda i suaument i intenta relaxar-te durant el massatge. 

● Amb la punta dels dits fes-te un massatge al voltant del melic durant uns minuts. 

Amb això, relaxaràs l'estomac i milloraràs la digestió. 

● Seguidament, fes el mateix moviment per la resta de l'estómac evitant la zona del 

melic. 

● Finalment, motiva el moviment intestinal a través de massatges circulars en el 

sentit de les agulles del rellotge per estimular el recorregut del flux sanguini. No 

t’has de fer mal, però pots pressionar ben fort. Comença a la part inferior dreta 

prop del melic i fes moviments circulars al voltant d'ell en sentit de les agulles del 

rellotge. D'aquesta manera, aniràs pujant cap a la caixa toràcica i després 

tornaràs a baixar seguint amb el moviment circular. 

És important fortificar la faixa abdominal,  perquè és el sosten de tots els òrgans (intestí, 

estómac,...) que tenim en aquesta zona.  Un bon to muscular a la zona abdominal ajuda també 

a mantener sana la columna vertebral, treient tensió de les vèrtebres lumbars.  Els exercicis 

abdominals “clàssics” s’han complementat recentment amb una altre categoria d’exercicis, els 

abdominals  “hipopressius”. La gimnasia abdominal hipopresiva és un sistema de tonificació de 

la musculatura del sol pelvià.  

El sòl pelvià 

Les dones, sobretot si tenim fills, sabem que és important mantenir-ho en forma. Però sovint, 

no sabem ni on situar-lo. No se li presta massa atenció fins que sorgeixen les primers senyals 

de pèrdua de força en forma d’incontinència. Els homes, també tenen un sol pelvià i l’han de 

mantenir en bones condicions.  

És un conjunt de músculs, lligaments i teixits conjuntius i nerviosos situats a la part baixa de 

l’abdomen, a la zona perineal. El sol pelvià és un diafragma, un altre conjunt de músculs 

oblidat però molt  important. Es compara sovint amb una  hamaca, sosté i embolcalla la bufeta 

i el recte i en el cas de les dones també l’úter.  El conjunt de músculs del sòl pelvià no treballa 

de forma independent, sinó que està estretament relacionat amb la musculatura abdominal.  

https://youtu.be/IdyvPa-EQIY


 

 

 

A més de tenir una funció de sosteniment pels òrgans de la zona abdominal, estabilitza i dona 

suport a la columna vertebral. Tonificant la musculatura del sòl pelvià, millorem la salut de la 

nostra esquena, ja que protegim la zona lumbar fortificant la faixa abdominal.  

El sòl pelvià intervé en altres processos fisiològics com:  

● control sobre els esfínters: el sòl pelvià és necessari pel bon funcionament dels 

processos de micció i defecació. 

● (dones) part: en les dones, el moviment dels músculs del sòl pelvià és imprescindible 

per conduir el fetus cap a l’exterior. 

● relacions sexuals: una bona tonificació de la musculatura del sòl pelvià millora la 

qualitat de la vida sexual. En dones és necessari per la sensibilitat vaginal, mentre que 

als homes contribueix en el procés de l’ejaculació. 

Els exercicis del tipus Kegel així com els abdominals hipopressius són els mètodes més utilitzats 

per tonificar la musculatura del sòl pelvià.  

Exercicis Kegel: consisteix en efectuar uns moviments de contracció a la musculatura del sòl 

pelvià. És important identificar la musculatura que s’ha d’exercitar per poder fer-ho de manera 

correcta. Quan s’exercita el sòl pelvià el que se sent és una contracció que tanca i eleva cap 

endins i cap a dalt totes les obertures relacionades amb el sòl pelvià, és a dir, l’anus, la uretra, i 

la vagina en el cas de les dones. 

Abdominals hipopressius:  és una tècnica respiratòria procedent d’una tècnica mil·lenària de 

ioga, en la qual es treballa el control de la respiració i de la musculatura de l’abdomen. Els 

hipopressius generen, tal com el seu nom indica, una disminució de la pressió intra-abdominal. 

La tècnica de respiració per fer els exercicis hipopressius és una combinació de respiració 

diafragmàtica i apnea (suspensió transitòria de la respiració). És molt important fer-ho 

correctament per protegir les cervicals i els lumbars i recomanem aprendre-ho acompanyat 

per un professional. Aquí us proposem una tècnica de respiració per preparar el treball 

hipopressiu: la respiració del mirall (vídeo respiració mirall).  

https://youtu.be/-P9URM1nHPM


Exercici: identifiquem i tonifiquem la musculatura del sol pelvià  

Si fas els exercicis amb els ulls tancats serà més fàcil obtenir percepció de la zona perineal. 

Recomanem realitzar aquests exercicis havent orinat prèviament.  

1.Assegut a la cadira, intenta contraure els músculs del sol pelvià. Contrau els músculs com si 

volguessis aguantar l’orina, tirant-los cap amunt. Algú està a l’habitació? Pot notar el que estas 

fent? Si ho fas bé, ningú s’en adonarà. Si el teu cos s’eleva, estàs activant els glutis.  

2.Ara agafa aire pel nas i infla la panxa. Espira per la boca. Repeteix tres vegades aquesta 

respiració diafragmàtica (3x). La quarta vegada, inspira i no deixis anar l’aire, ara estreny amb 

força els glutis per a posar la pressió en la zona de l’anus. Reten l’aire durant 10 segons, 

mantenint la pressió en tot moment i, finalment, expulsa l’aire i relaxa. 

3.Si ets dona, repeteix el procediment però focalitzant ara l’atenció en la vagina. Intenta 

contraure els llavis vaginals amb força. 

4.Contrau els músculs com si volguéssim aguantar l’orina, tirant-los cap amunt.  Pots mantenir 

així fins a 5 segons? Llavors relaxa durant 10 segons. Intenta aguantar progressivament el 

temps de contracció i relaxació. No està recomanat fer-ho quan vas al lavabo. Ara intenta fer 

contraccions ràpides. Consisteixen en contraure i relaxar els músculs tan ràpid com puguis i 

tantes vegades com puguis en una mateixa respiració. 

 


