
El massatge infantil és un art i una antiga tradició que s’ha practicat durant segles, i ha anat passant de mares a 

filles generació rere generació. Les cultures orientals ho practiquen gairebé a diari amb els seus fills i filles. Aquí a 

Occident és menys conegut o poc practicat donat que vivim amb presses i massa preocupacions, però no hem 

d’oblidar que les carícies i el contacte físic són vitals pel desenvolupament del bebè.  

El tacte és un dels sentits més importants pel desenvolupament fisiològic, psicològic i emocional del bebè i és el 

primer sentit que es desenvolupa al ventre matern. Fins als 7 anys és el sentit a través del qual els nostres infants 

integren més informació. 

De tots els mamífers, l’home és el més immadur al néixer i pertany al grup dels mamífers que carreguen les seves 

cries. Aquestes al néixer necessiten estar molt a prop de les mares, sinó no sobreviurien. El món occidental vol 

mamífers de refugi, que són aquells que es queden llargs períodes sols i estan molt quiets i sense fer soroll per no 

atraure depredadors. Volem saltar-nos un aspecte antropològic innat de l’home! 

QUAN ESPEREM EL NAIXEMENT D’UN BEBÈ HO PREPAREM TOT PER AL PART PERÒ, I DESPRÉS, QUÈ PASSA? 
Tenim un bebè en braços, totalment depenent de nosaltres, a qui hem de cuidar i alimentar, i tenim un munt de 

dubtes i preguntes. Moltes vegades ens sentim confuses o dubtem d’allò que hem de fer. En aquests moments és 

molt important guiar-te pel teus instints i pel que el cor et digui. Confiar en tu mateixa i en el bebè a qui, poc a 

poc, aniràs coneixent.  

EN QUÈ CONSISTEIX? 

El massatge infantil consisteix en una sèrie de tècniques de massatge que realitzem al cos del nen i que provenen de mètodes hindús i suecs, alguns 

exercicis de la reflexologia i del ioga. Aquests ens permet comunicar-nos d’una forma intensa amb el món corporal i emocional del nen, i reforçar 

aquest vincle que ja s’ha creat des de l’embaràs i que és tant important en els primers anys de la seva vida.  
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