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“El nostre cicle és com el cicle d’una planta. Existeix un temps indicat 

per plantar les llavors, per créixer i desenvolupar branques, per deixar 

anar les llavors i per tornar a les nostres arrels”.  

Annie Shaw 
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0. Introducció 

 

Antigament la menstruació representava un do per a totes les dones, a partir del qual 

generaven vida tant física com psíquica. El vincle que s’establia entre el cicle femení i 

l’òrbita de la Lluna al voltant de la Terra evidenciava la sintonia que uneix la 

menstruació amb els grans cicles de la vida i l’Univers. Aquesta unió de la natura amb 

el cicle de les dones feia que la menstruació i el cos femení fossin sagrats. No obstant 

això, en la nostra societat, l’aspecte sagrat de la menstruació es viu amb una certa 

incomprensió i infravaloració.  

Quan una mestra de l’escola va treure el tema dels estats emocionals durant el cicle 

menstrual en una classe, no vaig tenir dubte que aquest havia de ser el meu treball de 

recerca. En primer lloc, pel fet de ser dona, que fa que se senti afecte per tot el que és 

saviesa femenina. La segona motivació és l’interès per l’autoconeixement així com el 

desenvolupament i l’orientació personal. En tercer lloc, perquè la menstruació en la 

nostra societat representa un tabú, el qual condiciona les noies des de ben joves. Un 

altre punt a destacar del present treball és la part de recerca que requereix, ja que des 

d’un primer moment no volia fer un treball únicament bibliogràfic, sinó el contrari, que 

el treball de camp hi tingués un pes destacat.  

Els objectius que es pretenen assolir amb aquest treball de recerca són:  

 Observar si la dona és estable i lineal al llarg del cicle menstrual.  

 Conèixer les habilitats que el cicle menstrual posa a la disposició de totes les 

dones.  

 Recollir les actituds de la societat envers la menstruació des de diferents 

indrets i punts de vista culturals.  

 Aprofundir en el coneixement de la menstruació, tot creant un grup de treball 

amb dones de diferents edats i organitzant trobades periòdiques per tal de 

compartir vivències sobre el cicle menstrual i el món femení. 

 Fer visible la figura de la dona dins la societat i alimentar la importància de la 

menstruació en ella.  

La major part de la informació utilitzada per elaborar el treball prové de llibres d’autores 

que han realitzat tallers i estudis sobre el cicle menstrual, sobretot de Miranda Gray. 
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Bona part de la informació, també, prové de fonts orals, principalment de les trobades 

amb les noies, en les quals s’han tractat diferents temes sobre el cicle menstrual. 

L’altra font indispensable per a l’elaboració del treball són les enquestes. Algunes 

s’han contestat durant els tallers organitzats, mentre que d’altres han estat 

contestades, també, per altres dones.  Cal dir que, malgrat la predisposició de totes les 

noies que han participat en les trobades, és complicat lligar els horaris i organitzar 

totes les trobades, un total de sis.  

El present treball té un títol inspirat en el documental La luna en ti, un secreto 

demasiado bien guardado1. El treball en qüestió es divideix en dos apartats bàsics. Per 

una banda, la part més teòrica i per l’altra, el treball de camp que correspon a un 

resum de les trobades que s’han dut a terme i les activitats que s’han fet durant 

aquestes. Dintre del primer bloc, que configura l’estructura principal del treball, s’hi 

troben sis apartats. El primer introdueix les etapes de la sexualitat de la dona i al llarg 

del treball es seguirà l’ordre que aquestes etapes precisen, fent que s’expliqui 

primerament la menarquia i la menopausa en l’últim apartat. Dintre d’aquests grans 

blocs, s’hi troben altres apartats més específics relacionats amb les emocions o les 

consideracions culturals del cicle menstrual.  

Es tanca el treball amb l’altre gran bloc que recull les activitats que s’han portat a 

terme durant la realització del treball, així com els resultats d’enquestes o el model 

d’aquestes. Apareixen dibuixos, manualitats i fotografies per deixar constància 

d’aquestes trobades que tenen un pes destacat en el treball. Com que ha estat un 

treball de camp creatiu, hem considerat interessant realitzar aquest apartat en un 

format diferent. Per aquest motiu, l’apartat set titulat “Trobades pel cicle menstrual 

conscient”, que correspon al treball més pràctic, disposa d’una portada específica, així 

com format de pàgines diferent de la resta del treball.  

Així doncs, amb aquest treball es pretén estudiar de més a prop la menstruació, 

mitjançant  testimonis com ho són les dones mateixes i amb el suport indispensable 

d’autores que ja han estudiat la menstruació molt més a fons. D’aquesta manera, es 

vol donar una altra visió a la menstruació, fins ara desconeguda per a molta gent.  

 

                                                
1 Documental La luna en ti. de Diana FABIÉNOVÁ; Espanya, Eslovàquia, França; 2009. 
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1. Les etapes de la sexualitat de la dona 

 

Existeixen tres etapes vitals per a dividir la sexualitat de la dona. Aquestes són la 

infància, l’etapa fèrtil i la maduresa. En la primera i en l’última etapa les hormones 

segueixen un cicle lineal, encara que amb variacions puntuals. Per altra banda, l’etapa 

fèrtil, que té lloc des de la primera regla (menarquia) fins a la última (menopausa), 

està regida per dos cicles: el Cicle Menstrual i el cicle de reproducció. 

 

  

 

 

 

 

 

El Cicle Menstrual només s’interromp per causes excepcionals. Aquestes causes 

poden ser: malalties, intervencions quirúrgiques, fàrmacs, estrès, canvis nutritius, 

viatges...S’anomena cicle de reproducció a la concepció, l’embaràs,  el part i el 

puerperi2.    

Tal i com es veu en la taula 1, entre una etapa i l’altra hi ha els períodes de transició. 

Aquests corresponen a l’adolescència i la menopausa. En aquests períodes el cos 

està regit per les hormones sexuals. Són moments de fort moviment en el que es 

passa d’un estat lineal a un de cíclic o bé a l’inrevés.  

                                                
2
 El puerperi és el període que transcorre des del final del part fins a la recuperació dels òrgans genitals i a 

la reaparició de la menstruació. Sol durar entre sis i vuit setmanes i es divideix en tres etapes: el puerperi 
immediat, el puerperi clínic i el puerperi tardà.  

INFÀNCIA ETAPA FÈRTIL MADURESA 

Lineal Cíclica: 

Cicle Menstrual 

Cicle Reproducció 

Lineal 

Taula 1. Les  tres etapes de la sexualitat de la dona. Font: SALVIA, Anna. Viaje al 

ciclo menstrual. Barcelona, 2012. 

Adolescència Menopausa 
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El pas d’una etapa a l’altra actualment és gairebé ignorat. D’aquesta manera les dones 

es senten perdudes, sense entendre les emocions revolucionades del cos, el qual es 

troba en transformació. 
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2. La Menarquia 

 

La menarquia és la primera aparició de la menstruació. Aquesta indica la suficient 

maduresa dels ovaris per a produir un òvul. La menstruació sol aparèixer entre els 11 i 

15 anys i normalment precedida del creixement físic dels adolescents. Les primeres 

regles poden ser irregulars així com doloroses.  

 

L’edat de la primera menstruació en una dona en concret és el resultat d’una 

combinació de múltiples variables. Aquestes poden ser genètiques, nutritives, activitats 

físiques entre d’altres.  Malgrat això, les millores de les condicions sanitàries i 

alimentàries que s’han produït en les últimes generacions són una de les principals 

explicacions de la baixada significativa de l’edat d’aparició.  

L’edat de la menarquia al nostre país i en altres amb característiques similars ha anat 

descendint al llarg de les dècades.  Fa aproximadament un segle i mig, aquesta edat 

es situava entre els 16 i 17 anys. En canvi, actualment la mitjana d’edat és de 12, 5 

anys amb una variació normal entre els 9 i 15 anys.   

Es poden distingir diferents factors que modifiquen la data d’aparició d’aquesta primera 

menstruació. Un d’aquests factors és la genètica familiar, ja que en una mateixa 

família la majoria de les dones tenen la menarquia en edats similars. També hi 

intervenen factors alimentaris, causats per un dèficit de 

nutrients (mala alimentació per raons econòmiques o de 

tipus voluntària com és l’anorèxia nerviosa). Altres 

aspectes determinants són les diferències racials, viure a 

diferents altures en relació al nivell del mar, la zona 

geogràfica ( en climes càlids l’edat de la menarquia sol 

ser inferior), problemes de tipus emocional, qualitat de 

vida o la pràctica d’una activitat esportiva intensa.  

Es pot tenir una menstruació dolorosa, i aquesta és 

anomenada dismenorrea 3. La intensitat i la durada del 

dolor són molt variables. Les causes d’aquests dolors són 

els moviments espàstics produïts per l’ úter.  

                                                
3
 La dismenorrea és un trastorn menstrual que es caracteritza per dolors intensos a la zona pelviana i 

abdominal que apareixen abans o durant la menstruació.  

Imatge 1. Celebració de la 
primera menstruació d’una 
nena apatxe. 
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La menarquia representa un pas molt important en la vida com a dona. Un aspecte 

mor per a que un altre neixi. La cultura patriarcal nega ritus de passatge d’una etapa a 

una altra. Els minimitza i intenta anul·lar-los, evitant la connexió de cada dona amb el 

propi temps sagrat i interior. A partir de la menarquia, la vida es mostra des dels propis 

cicles femenins, amb l’art de morir i renéixer, de reciclar i renovar l’energia 

permanentment. Malgrat això, hi ha tribus que celebren la primera menstruació d’una 

forma especial, al voltant del poble o bé de les dones que l’envolten.  

Antigament, en  les societats matriarcals la primera menstruació o menarquia era vista 

com un senyal de fertilitat, i un canvi en que la nena passava a ser dona. Aquest fet, 

comportava una gran benedicció per part del poble.  

Per tant, el valor que es dóna  a la primera menstruació està relacionat amb el valor 

que s’assigna com a dona i constitueix un record que influirà de gran manera sobre 

l’autoestima i salut d’aquesta.  

2.1 Tribu Aiary, Brasil  

 

A la tribu Aiary, la qual està situada a Brasil, celebren la primera menstruació. En 

anunciar l’arribada de la sang, s’aplega tota la 

família i amics. La mare de la nena que rep la 

primera menstruació  li talla simbòlicament les 

trenes i tots demanen un cabell per a la bona 

sort.  

Durant un mes, la nena només pot menjar pa i 

peix, per tal de purificar el seu cos i ment. Quan li 

arriba la segona menstruació, el pare es lleva al 

matí i canta una cançó especial. Es convida a tot 

el poble a una festa on finalment, es  permet a la 

nena menjar tot allò que ella desitgi. 

 

 

 

 

Imatge 2 .Dibuix d’una nena de la tribu Aiary, 
situada al Brasil.  
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2.2 Els apatxe 

 

Els apatxe són una tribu que actualment ocupen les reserves Fort Apache, Fort Mac 

Dowell, San Carlos, Camp Verde i part de Gila 

River a Arizona, i les de Jicarilla i Mescalero a Nou 

Mèxic.  

Les nenes d’aquesta tribu, el dia en que comencen 

a menstruar es senten molt orgulloses. Saben que 

tot el poble ho celebrarà amb elles.  

Van a la cabanya de la seva padrina amb una 

ploma d’àguila per a donar-li la notícia. La padrina 

ensenya a la nena tot allò que necessita saber per 

tal de convertir-se en una dona.  

Primer van a una cabanya especial on es queden 

soles durant un temps. Allà es realitza un dejuni 

per purificar el cos. Quan estan preparades, la padrina explica a la nena que ja té la 

menstruació perquè ara és fèrtil i podrà tenir els seus propis fills. Ella també és 

l’encarregada d’explicar moltes coses sobre la menstruació, la fertilitat, la sexualitat, la 

contracepció i els ritus femenins.  

Mentre la nena va aprenent allò que la padrina li explica, les dones li fan un vestit 

especial. La padrina prepara la cerimònia mentre ensenya un ball especial per a 

aquesta festa.  

Finalment, hi ha una gran celebració amb tota la comunitat. En aquest ritus,  es fan 

regals i benediccions i per acabar, la nena fa les seves benediccions a la tribu  com a 

senyal de “donadora de vida”. 

2.3 La tribu Tiv, Nigèria  

 

A la tribu Tiv de Nigèria, la comunitat adora a la nena que rep la primera menstruació. 

La veuen com a donadora de fertilitat i també com a portadora de bona sort. Passegen 

a la nena que rep la sang sobre als camps del poble, tot beneint el terra i propiciant 

una gran collita.  

Imatge 3. Dibuix d’una nena de la tribu dels 

apatxe.  
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Posteriorment, es fa una cerimònia on la nena rep un tatuatge de fertilitat situat a sota 

al melic. A partir de llavors, aquest tatuatge es converteix amb senyal de dona i fertilitat 

per  a tota la comunitat. 

 

 

 

2.4 Sri Lanka  

 

A Sri Lanka, es fa un bany especial el dia de la primera menstruació. D’aquesta 

manera, deixes de ser una nena i surts del bany com una dona jove. Les joves porten 

un vestit blanc, el qual correspon al color de la iniciació. La família prepara una 

celebració amb la qual hi ha molts regals i desitjos 

per una vida feliç i sana.  

 

 

 

 

 

2.5 Recull de dibuixos sobre la menstruació  

 

Com ja hem dit anteriorment, el valor que es dóna a la primera menstruació va 

relacionat amb el valor que s’assigna com a dona. Aquest tema sobre la visió de la 

menstruació també apareix al documental titulat “La luna en ti”. Per a demostrar la 

visió que en tenen les nenes i els nens, es desplacen fins una escola i demanen a la 

classe que dibuixin què és la menstruació per a ells. Aquesta activitat ens va inspirar i 

vam creure que seria interessant fer el mateix. Les conclusions que en van treure en el 

documental foren que els nens i les nenes veuen la menstruació com alguna cosa 

Imatge 4. Dibuix d’una nena de la tribu Tiv de 
Nigèria.  

Imatge 5. Dibuix d’una nena de Sri Lanka.  
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negativa, que no permet seguir amb les activitats de la vida diària, ja que dibuixaren 

una sèrie de restriccions que segons ells es donen quan la dona menstrua. Algunes 

d’aquestes restriccions van ser no mantenir relacions sexuals ni tampoc anar a la 

piscina.  

Així doncs, vam desplaçar-nos fins a una escola de Manlleu, de la qual mantenim 

l’anonimat. L’activitat la vam realitzar amb nenes de 6è de primària, és a dir d’uns 11 i 

12 anys i l’objectiu era veure la visió que aquestes nenes tenien envers la menstruació 

i es faria a través de dibuixos. Vam demanar que representessin què significava per a 

elles la menstruació. Vam demanar, també, que els dibuixos es fessin amb colors. De 

les nenes, en vam mantenir l’anonimat. Els dibuixos que es van obtenir foren els que 

apareixen seguidament.  
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En observar els dibuixos s’evidencia la visió negativa que tenen les nenes sobre la 

menstruació. La majoria de nenes acompanyen els dibuixos amb llàgrimes o cares 

tristes. Algunes han inclòs paraules o frases relacionades amb la menstruació i quasi 

totes les expressions fan referència a aspectes negatius de la menstruació, com per 

exemple: molèstia, mal de panxa, mal de cap, sensibilitat... Algunes de les nenes han 

representat situacions, com és el dibuix que mostra un llit amb una taca de sang o una 

taca de sang aparent als pantalons. D’altres veuen  la menstruació com el pas de nena 

a dona, amb tots els canvis que aquest pas requereix. Totes les nenes associen la 

regla amb la urgència de comprar compreses i tampons.  

En fer l’activitat es va mostrar la necessitat d’una nova visió de la menstruació per part 

de nenes de 12 anys, moment en que algunes ja tenen la regla i d’altres encara no. És 

a dir, es va evidenciar la necessitat de veure la menstruació d’una manera més 

positiva.  
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3. Consideracions culturals de la menstruació 

 

En general i des del punt de vista etnogràfic, es pot dir que la menstruació és 

considerada malèfica. La sang menstrual també és valorada com a impura, això fa que 

moltes dones de diferents cultures es separin del clan durant la menstruació. Els 

exemples d’aïllament femení durant les menstruacions són múltiples.  

Els falasha d’Etiòpia, coneguts com els 

Jueus Negres, disposen en els seus 

poblats d’unes cases especials per a 

retirar-se anomenades “cases de la sang”. 

Els indis mondurucus del Brasil, retiraven 

a la dona durant uns dies en una 

habitació especial, dins d’una cabanya 

menstrual. Allà hi assistia tot el poble per 

arrencar-li un pèl de la seva cabellera. 

Algunes tribus del Camerún pintaven a la dona de vermell durant la seva regla. La 

tancaven lluny del poblat i a les fosques, donant-li de beure i menjar a través d’un tub 

fet amb l’os d’una àguila i tractant-les com si tinguessin una malaltia contagiosa. Tribus 

de l’Heche, a Tanganica, mantenien aïllades a les dones que menstruaven durant cinc 

dies.  

Les dones dels Andes bolivians, havien d’estar durant un any de purificació tancades a 

les seves cases, però a més a més, havien d’estar en un racó fosc, de cara a la paret i 

sense parlar amb ningú. Tot i això, aquest no és el període de purificació més llarg que 

existeix. Els ot-danoms de Borneo mantenen tancada a la noia que ha tingut la seva 

primera regla durant set anys. Després de ser alliberada de la cabanya, es considera a 

la dona com una recent nascuda i purificada, tornant-se més digne com a esposa pels 

homes rics del poblat.  

Altres ètnies opten per no tancar a les dones durant la menstruació, però d’una forma 

o una altra se les considera impures. Els aparesh, de les zones muntanyoses de Nova 

Guinea obligaven a les dones menstruant a anar fora del poble, amb la prohibició de 

beure o fumar. A més, els hi passaven ortigues per la pell, i fins i tot elles s’introduïen 

un grapat d’ortigues a la vagina com a acte purificador.  

Imatge 6. Caverna dels indis mondurucus, 
Brasil.  
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En el llibre Sagrat de la Bíblia , a l’Antic Testament,  es considerava impura la dona 

durant el seu període menstrual. Fins i tot es denominaven impurs els objectes i llits on 

ella s’aplegava a descansar.  

Aquestes consideracions, han marcat el concepte de menstruació que té la societat 

d’avui. Parlar de menstruació, doncs, sempre s’ha considerat poc elegant i no ha 

merescut mai el mínim prestigi.  

«Quan una dona tingui fluix de sang, si es tracta de la seva menstruació, restarà set 

dies en la impuresa i qualsevol qui la toqui quedarà impur fins al vespre. Tot allò sobre 

què jegui durant la seva menstruació serà impur, i tot allò sobre què segui serà impur. 

Qualsevol qui toqui el seu llit es rentarà els vestits, i ell mateix es rentarà amb aigua; i 

quedarà impur fins al vespre. Qui toqui qualsevol moble on ella hagi segut es rentarà 

els vestits, i ell mateix es rentarà amb aigua; i quedarà impur fins al vespre. Si algú 

toca allò que hi ha damunt el llit o damunt el moble on ella ha segut, quedarà impur 

fins al vespre. Si un home jau amb ella, recaurà en ell la seva contaminació i quedarà 

impur durant set dies; i qualsevol llit on ell jegui quedarà impur. Quan una dona pateixi 

pèrdues de sang durant molts dies, fora del temps de la seva menstruació, o quan es 

perllongui el seu període, quedarà impura mentre duri la seva pèrdua de sang; com en 

els dies de la regla, és impura. Tot llit on jegui mentre dura la seva pèrdua serà per a 

ella impur, com el llit de la seva menstruació; i qualsevol moble sobre el qual segui 

quedarà impur, com en la impuresa de les seves regles. Qui toqui aquelles coses 

quedarà impur, i es rentarà els vestits, i ell mateix es rentarà amb aigua; i quedarà 

impur fins al vespre. Quan les seves pèrdues s’hagin aturat, es reservarà set dies i 

després serà neta. El dia vuitè es proveirà de dues tórtores o dos colomins, es 

presentarà davant el Senyor, a l’entrada del Tabernacle de Reunió»4. 

Avui en dia, la dona en edat fèrtil viu en una societat que s’orienta a allò masculí. Això 

fa que modifiqui la seva percepció del món, així com la d’ ella mateixa. Tot això 

conclou amb que milions de dones estiguin connectades amb els fàrmacs i deixin apart 

la seva  vertadera essència femenina.  

Per altra banda, des de molt de temps la menstruació ha tingut un paper important a la 

societat. Un bon exemple és l’aparició de la menstruació en contes com són el de la 

Blancaneus o la Caputxeta Vermella.  

                                                
4
 Fragment extret de la Bíblia. Levític 15, 16-33.  



Treball de Recerca Un secret massa ben guardat, la menstruació 

2n Batxillerat                                                      19                                  Curs 2012-2013 

“Una vegada, en ple hivern, quan els borrallons de neu queien com si fossin plomissol, 

hi havia una reina que es trobava cosint asseguda al costat d’un finestral que tenia el 

marc de caoba negra. I mentre cosia i mirava com queia la neu, amb l’agulla es va 

punxar al dit i tres gotes de sang van caure a la neu. Com que el color vermell li feia 

tan bonic sobre la blancor de la neu, va pensar: «Tant de bo tingués una filla tan 

blanca com la neu, tan vermella com la sang i tan negra com la fusta del marc del 

finestral!». Al cap de poc va tenir una filla tan blanca com la neu, tan vermella com la 

sang i amb els cabells tan negres com la caoba...”5.  

Així és com comença el conte de Blancaneus dels germans Grimm. En aquest conte, 

s’introdueix la idea subliminal de que la sang (menstruació i més tard la ruptura de 

l’himen) és necessària per a tenir un fill.  

Un altre conte infantil, també dels germans Grimm, titulat La Bella Dorment s’ha 

considerat com una faula menstrual, quan les tretze fades la visiten i una d’elles la 

maleeix de mort posteriorment suavitzada. Després de la pèrdua de sang , aquesta 

hauria de restar en una fase d’espera (sexual) fins a ser despertada pel seu futur 

espòs.  

Insistint en els relats infantils es veu que en el 

conte de Charles Perrault, La Caputxeta Vermella, 

també s’ha interpretat com una representació 

simbòlica de la menstruació i una advertència 

sobre els perills de la pubertat, on la nena ha 

passat a ser dona al menstruar (tot representat 

amb la caputxeta de color vermell).  

Així doncs, la menstruació té un paper important en 

la societat i en la cultura. Malgrat això, es sol viure 

amb vergonya i és infravalorada.  

 

 

 

                                                
5
 Fragment extret de GRIMM, Jacob i Wilhelm. Les millors rondalles dels germans Grimm. Barcelona, 

Editorial Combel, 2007.  

Imatge 7. Representació del relat 
infantil La Caputxeta vermella.  
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4. El cicle menstrual  

 

El Cicle Menstrual és l’etapa que comença amb la menarquia i acaba amb la 

menopausa. És el període que va des de l’inici de la menstruació fins el dia abans de 

la següent menstruació.  

La duració mitjana del Cicle és de 29, 5 dies, com el mes lunar, però per a simplificar-

ho es sol parlar de 28 dies. La majoria de les dones, però, oscil·len entre 24 i 35 dies.  

La longitud d’aquest cicle varia segons la dona, depenent de l’etapa vital en que es 

troba o les vivències que tinguin lloc durant aquest temps (ansietat, estrès, 

alimentació, fàrmacs, exposició  lluminosa...) .  

Podem subdividir el Cicle Menstrual de diferents maneres, però la divisió basada en 

els fets principals és: l’ovulació i la menstruació. D’aquesta manera, el Cicle està 

compost per la fase Menstrual, la fase Preovulatòria, la fase Ovulatòria i la fase 

Premenstrual.  

  1  14  28 

 

La fase Preovulatòria pot allargar-se o escurçar-se en funció de les vivències tant 

internes com externes. El que succeeix és que s’avança o es retarda l’ovulació. 

D’aquesta manera quan té lloc la següent menstruació es pot endevinar el dia 

aproximat en que va haver-hi la última ovulació, tot restant-li 14 dies al primer dia de la 

menstruació.  

En l’antiguitat els primers conceptes de mesura i temps feien referència al cicle lunar i 

el seu paral·lelisme amb el cicle menstrual. La paraula menarquia, per exemple, prové 

del grec i significa “primera lluna”. En llatí s’utilitza la mateixa paraula (mensis) per els 

termes “mes” i “lluna”, d’aquí deriva menstruació.  

Fase Menstrual 
Fase 

Preovulatòria 
Fase Ovulatòria 

Fase 

Premenstrual 

    

Taula 2. Divisió del cicle menstrual basada en l’ovulació i la menstruació. Es distingeix la 
fase Menstrual,  la fase Preovulatòria, la fase Ovulatòria i la fase Premenstrual. Font: 
SALVIA, Anna. Viaje al ciclo menstrual. Barcelona, 2012. 
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A la menstruació ( que ve de menstruo, derivat del llatí menstruumus i el seu origen es 

troba en mensis, mes) se la coneix més popularment amb el nom de la regla o el 

període a causa de la seva rítmica aparició. També se l’ha denominat de forma més 

poètica com “el plor de la Naturalesa sobre l’òvul no fecundat”, encara que altres 

opinen que en realitat seria “el tribut que es paga mensualment per l’alegria de la no 

fecundació”.  

Moltes cultures mesuraven el temps en nits i mesos 

lunar, fins i tot avui en dia la Setmana Santa cristiana es 

celebra després de la primera lluna plena, després de 

l’equinocci de primavera (els ous de Pasqua són símbols 

de l’úter femení). Altres festes islàmiques o jueves també 

depenen de la lluna plena.  

 

Els cicles de la naturalesa com són les marres, els canvis 

d’estació i les fases lunars es mostren a menor escala en 

el cicle menstrual del cos femení. El cicle biològic i 

psíquic de la dona és paral·lel a les fases de la Lluna.  

 

Quan les dones viuen en ambients naturals, la seva 

ovulació tendeix a tenir lloc durant la lluna plena; la menstruació i la fase de reflexió en 

la fase fosca de la lluna. A més a més, els estudis han demostrat que, fins i tot, en les 

nostres societats no naturals, els índexs  més elevats de concepció i probablement 

d’ovulació es produeixen durant la lluna plena o el dia anterior. Segons la doctora 

Northrup, hi ha dades científiques de que la lluna i les marees interaccionen amb el 

camp electromagnètic del nostre cos. La lluna regeix el flux dels líquids (tant de les 

marees com els del cos) i influeix en l’inconscient i en els somnis.  

Quant a la influència de la llum, viure sota llum artificial gran part del temps pot afectar 

a la regularitat del cicle menstrual i al sorgiment de símptomes premenstruals. En un 

estudi realitzat a 2000 dones amb cicles menstruals irregulars, la meitat van 

aconseguir la regularització d’aquest a 29 dies dormint amb llum propera al llit els tres 

dies abans de l’ovulació. En moltes dones la Síndrome Premenstrual (SPM)6 empitjora 

                                                
6
 La SPM és una exageració dels trastorns que es produeixen abans de la menstruació. Va ser definida 

com a síndrome mèdica per primera vegada l’any 1931, pel doctor Robert Frank. Es coneixen més d’un 
centenar de símptomes físics i emocionals associats a aquesta síndrome. Els més comuns són: ansietat, 
depressió, irritabilitat, canvis d’humor, molèsties abdominals, inflamació i dolor als pits, mal de cap, 
insomni i retenció de líquids.  

Imatge 8. Fases de la lluna 
relacionades amb el cicle 
menstrual.  
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a la tardor quan els dies s’escurcen. De fet, molts dels símptomes de la Síndrome 

Premenstrual són els mateixos que el trastorn afectiu estacional (TAE) 7. 

El Cicle Menstrual és un fenomen que afecta a tot el cos i per tant té un paper 

fonamental en la salut i el benestar. Les fluctuacions en els nivells d’hormones sexuals 

provoquen canvis en el cos de les dones. Alguns d’aquests poden ser: canvis en el 

metabolisme, la temperatura, la retenció de líquids, les necessitats nutritives, el ritme 

cardíac, la capacitat pulmonar, el sistema immunitari, la pell, l’orina, la necessitat de 

dormir, la vitalitat, els sentits, els pits, el coll de l’úter, el desig i la resposta sexual i 

moltes d’altres.  

S’afirma que a l’acostar-se la menstruació moltes dones se senten més cansades, no 

aguanten tant el dolor, surten grans a la cara i els cabells es tornen més grassos. En 

canvi, durant  l’ovulació, la pell i el cabell es veuen lluminosos, el sistema immunitari es 

troba fort i es troba un nivell d’energia molt més gran que en la fase anterior.  

L’òvul és el gàmeta o cèl·lula sexual femenina. Tots els òvuls es formen als ovaris i al 

néixer es tenen uns 500.000 òvuls, que a la pubertat es redueixen a uns 200.000. De 

tots aquests, només una centena aconseguiran la maduresa definitiva.  Els ovaris són 

dos òrgans que s’encarreguen de produir gàmetes femenins i a més a més secreten 

hormones sexuals com els estrògens i la progesterona.  

 En cada Cicle Menstrual madura un òvul. Cada vegada madura un òvul en un ovari 

diferent. Si aquest òvul és fecundat donaria lloc a un possible embaràs. En alguns 

casos es poden alliberar dos o més òvuls, que en ser fecundats donarien lloc a un 

embaràs múltiple.  

El Cicle comença amb la maduració durant la menstruació de 10 a 20 fol·licles  en els 

ovaris. Quatre dies abans de l’ovulació un dels fol·licles són escollits per acabar la 

maduració entrant en la meiosis8. Quan el fol·licle està madur s’enganxa a la paret de 

l’ovari i allibera l’òvul, que és absorbit per les trompes de Fal·lopi.  

L’ovulació, doncs, és el procés que va des de que l’òvul és alliberat del fol·licle fins que 

mor a les trompes. El temps de vida de l’òvul és d’unes 24 hores. Si no hi ha 

fecundació, el fol·licle que ha quedat dintre l’ovari passa a anomenar-se cos luti i 

comença a segregar progesterona. Quan el cos luti finalitza la seva funció és eliminat 

                                                
7
 El Trastorn afectiu estacional (TAE) és una forma de depressió que apareix a la mateixa època cada 

any. Típicament amb el TAE, una persona pateix símptomes de depressió a mesura que s’acosta l’hivern. 

8
 La meiosis és el procés en que en una primera etapa se separen els cromosomes homòlegs i en una 

segona etapa les seves cromàtides per tal de produir gàmetes haploides.  
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deixant lloc a una cicatriu blanca a la paret de l’ovari. La seva desaparició dóna lloc a 

una disminució de progesterona que provoca el despreniment de l’endometri , la 

menstruació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christiane Northrup és ginecòloga i tocòloga. Ha 

sigut pionera en la compaginació de la medicina 

tradicional amb l’alternativa. Defensa la profunda 

relació que existeix entre la malaltia i les emocions, a 

la vegada que considera la malaltia com un 

catalitzador cap al creixement personal. Apareix en 

freqüència en els mitjans de comunicació d’Estats 

Units i els seus llibres han estat recomanats en 

programes de televisió. És mare de dues filles.  

 

 

Imatge 9. Procés des de la formació de l’òvul fins que aquest és expulsat. 
En la primera imatge es veu la formació de l’òvul, en la segona l’ovulació, 
en la tercera l’òvul recorre les trompes de Fal·lopi, en la següent es veu 
més esponjosa la mucosa, finalment en la cinquena es veu l’expulsió de 
l’òvul i per tant la formació d’un altre nou òvul.  

 

Imatge 10.La ginecòloga i tocòloga 
Christiane Northrup, pionera en la 
compaginació de medicina 

tradicional amb l’alternativa.  
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Segons Northrup, aquestes són les fases i característiques del cicle menstrual:  

1. La fase fol·licular. Aquesta etapa té lloc des del començament de la 

menstruació fins l’ovulació. Durant aquest període està madurant un òvul i de 

forma simbòlica la pròpia dona s’està preparant per a crear un altre ésser. 

L’ovulació que apareix a la meitat del cicle ve acompanyada per un notable 

augment de l’hormona fol·liculoestimulant i l’hormona luteïnitzant. L’augment 

del nivell d’estrògens que acompanya aquest fet s’ha relacionat amb un 

augment de l’activitat de l’hemisferi esquerre del cervell i una disminució del 

dret. Quant a iniciativa i idees, aquesta fase és una molt bona època per 

començar nous projectes perquè la creativitat es troba en el seu estat màxim. 

Moltes dones troben en aquest període la cima d’expressió amb el món 

exterior. S’és fèrtil en tots els sentits.  

2. Fase Lútia. Aquesta va des de l’ovulació fins al començament de la 

menstruació. Les setmanes següents a l’ovulació que condueixen a la 

menstruació són períodes de reflexió en que es contempla el que s’ha creat i 

els aspectes negatius o difícils de la vida que es necessiten canviar. Aquesta 

fase es caracteritza per la introversió. Es necessita temps per a descansar i 

allunyar-se de totes les activitats del dia a dia. La ment i el cos són més lents i 

es replega l’energia cap a dins per efecte de diferents hormones, sobretot la 

progesterona, que prepara l’úter per dintre per tal de rebre l’òvul fecundat. 

Aquest augment de progesterona fa que la temperatura corporal pugi un grau. 

No s’ha de tenir por a aquest període de foscor en el qual la força vital i l’ànim 

disminueixen. En aquesta fase és el moment en que les dones estan més 

sintonitzades amb el saber interior, amb el que no funciona de la pròpia vida i 

de la capacitat de transformar-ho. Està demostrat que els somnis són més 

freqüents i més gràfics durant la fase premenstrual i menstrual perquè hi ha 

més accés a l’inconscient. També existeixen evidències científiques de que 

abans de la menstruació s’activa més l’hemisferi dret del cervell, relacionat amb 

la intuïció.  
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5. Canvis emocionals durant el cicle menstrual 

 

El cicle menstrual és un enorme recurs personal i laboral que no es sap valorar. 

Generalment, és interpretat més com un inconvenient que com un avantatge. En els 

àmbits empresarials i laborals s’ha ignorat completament una veritat fonamental sobre 

les dones: les nostres habilitats canvien al llarg del mes. En un món en el que totes les 

empreses necessiten esforços per mantenir-se en el mercat, el fet d’aprofitar les 

aptituds que ofereixen les dones podria convertir-se en una eina inspiradora per situar-

se per davant dels competidors.  

Així com la menstruació resulta òbvia a totes les dones, poques dones són conscients 

dels canvis durant la fase preovulatòria i l’ovulació. El fet de no notar-les crea la falsa 

impressió de que la menstruació és un fenomen individual que es repeteix mes a mes, 

en lloc d’una fase d’un cicle de canvis mensuals.  

 

 

 

 

  

5.1 Estudi de les emocions al llarg del cicle menstrual  

 

Un objectiu del treball de recerca era descobrir si la dona és lineal i estable al llarg del 

cicle menstrual. Per a fer-ho vam creure convenient passar unes enquestes, però unes 

enquestes que s’havien d’omplir dia a dia, per valorar tot el cicle menstrual.  

L’enquesta consistia en numerar del 0 (gens) al 5 (molt) les emocions que apareixien 

en aquesta. Les emocions que vam considerar interessants de numerar foren les 

quatre emocions bàsiques (alegria, tristesa, por i ràbia) i tres que vam afegir 

(generositat, solitud i satisfacció amb una mateixa). A l’enquesta hi havia un requadre 

on apareixien tots els dies del cicle, que el vam fer durar fins el dia 32. El primer dia 

Imatge 11. La ciclicitat del cicle 
menstrual. 
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corresponia al dia en que baixava la sang de la menstruació. Com que en molts casos 

es feia difícil valorar les emocions, al final de l’enquesta vam fer aparèixer una petita 

descripció de les emocions que vam donar per valorar. Les descripcions presents a 

l’enquesta foren:  

Alegria. És un estat interior fresc i lluminós, generador de benestar general amb alts 

nivells d’energia.  

Tristesa. És una emoció que serveix per generar empatia, és una manera de demanar 

acompanyament, comunicació i ajuda. Afavoreix la reflexió interior. No s’ha de 

confondre amb depressió.  

Ràbia. La ràbia és l’emoció més passional. Pot ser causada de diverses maneres, 

però el principal motiu n’és el control, ja sigui físic o psicològic. La ràbia també pot ser 

activada per la frustració que produeix la interrupció de la conducta dirigida cap a un 

objectiu.  

Por. La por és una emoció que serveix per avisar d’un possible perill. Aquesta permet 

preparar-nos per reaccionar en situacions adverses amb més rapidesa.  

Generositat. És l’hàbit de donar i entendre als altres. La generositat és un acte 

d’altruisme.  

Solitud. La solitud és l’estat d’estar sol o gairebé sol.  

Satisfacció amb una mateixa.  L’acceptació de les pròpies emocions i dels propis 

actes, sense crítica per part d’una mateixa.  

Els objectius que perseguia l’enquesta eren:  

 Observar si la dona és lineal i estable al llarg del cicle menstrual.  

 Veure les variacions de les diferents emocions presents a l’enquesta durant el 

cicle menstrual i en cada fase que constitueix el cicle.  

L’enquesta va ser contestada per 16 dones. Algunes d’elles havien participat en les 

trobades realitzades durant el treball i d’altres no. Cal tenir present que les dones eren 

d’edats diferents. Es va demanar posar el nom (si la dona hi estava d’acord) o un 

pseudònim, d’aquesta manera es podia dur un seguiment de la dona. Algunes de les 

dones que ha contestat l’enquesta utilitza fàrmacs com a mètodes anticonceptius, cosa 

que fa que es sigui més estable al llarg del cicle. Algunes de les noies han contestat 

només un cicle, mentre que d’altres n’han contestat fins a quatre. Hi ha dies en que 
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algunes noies tenen requadres incomplerts, en aquests casos vam demanar que 

sobretot no s’inventessin els nombres, ja que d’aquesta manera no es podrien obtenir 

uns resultats fiables. Els dies que no estan contestats, doncs, es troben en blanc i per 

tant, no s’han tingut en compte a l’hora de calcular-ne la mitjana.  

Les mitjanes de cada estat emocional s’han fet a partir del nombre de cicles 

menstruals que s’han obtingut a través de les dones que l’han contestat i no per dones 

que han participat en contestar l’enquesta. Per establir les diferents fases del cicle 

menstrual hem delimitat els dies que hem considerat més adients i fiables a l’hora de 

treure’n unes conclusions, ja que cada autora en fixa uns de diferents per acotar les 

fases que componen el cicle menstrual. Així doncs s’han agafat els primers cinc dies 

per a la fase de la menstruació, del dia vuit al tretze per a la preovulació, del dia 15 al 

20 per a l’ovulació i del dia 23 al 28 per a la fase de la premenstruació.  

D’aquesta manera, es va realitzar l’estudi amb totes les dades obtingudes. Les dades 

les vam ordenar segons l’estat d’ànim, és a dir teníem un document per estudiar 

l’alegria, un altre per la tristesa i així amb totes les emocions que apareixien a 

l’enquesta. Per tant, els resultats també s’expressaran de manera individual per a cada 

estat emocional i separats per les diferents fases que componen el cicle menstrual.  

Com ja hem dit, l’enquesta va ser contestada per 16 noies, i en total disposàvem de 32 

cicles menstruals, sobre els quals n’hem calculat la mitjana. L’estudi s’ha realitzat 

individualment per a cada emoció, així se n’han pogut treure conclusions més 

específiques.  

5.1.1 Estudi de l’alegria 

Un com vam obtenir les mitjanes que corresponien a l’estat d’alegria de cada fase vam 

poder-ne treure unes conclusions i realitzar-ne un gràfic. Cal tenir present que el valor 

que es donava a les diferents emocions anava del 0 fins al 5. Per tant, les mitjanes 

obtingudes són sobre 5. Les mitjanes obtingudes (dividides en cada fase i 

expressades amb dos decimals) foren les següents:  

MITJANA D’ALEGRIA DURANT LA  MENSTRUACIÓ (dies 1-5) 2,82 

  

MITJANA D’ALEGRIA DURANT LA PREOVULACIÓ (dies 8-13) 3,17 

  

MITJANA D’ALEGRIA DURANT L’OVULACIÓ (dies 15-20) 3,16 

  

MITJANA D’ALEGRIA DURANT LA PREMENSTRUACIÓ (dies 23-28)  3,21 
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En observar les mitjanes ja podíem apreciar que la fase amb un nivell d’alegria 

superior és la premenstruació, la mitjana és d’un 3,21. La segueix l’etapa de la 

preovulació que té una mitja de 3,17 quant a alegria i es troba molt igualada amb la 

mitjana de l’ovulació que té una mitjana de 3,17. Per últim, l’alegria troba el punt més 

baix en l’etapa de la menstruació amb un 2,82.  

  

El gràfic ens mostra el recorregut que segueix l’estat emocional de l’alegria al llarg de 

les quatre fases del cicle menstrual. El gràfic mostra doncs l’augment notable de 

l’alegria al passar de la fase de la menstruació a l’etapa de la preovulació. Llavors hi 

ha una estabilitat durant el pas de la fase preovulatòria i l’ovulació, però en passar a la 

fase de la premenstruació hi ha un augment de l’alegria.  

5.1.2 Estudi de la tristesa  

Un cop vam obtenir les dades de tristesa, vam realitzar el mateix per a poder-ne treure 

conclusions. Les mitjanes obtingudes d’aquest estat emocional foren:  

   

MITJANA DE TRISTESA DURANT LA  MENSTRUACIÓ (dies 1-5) 1,87 

  

MITJANA DE TRISTESA DURANT LA PREOVULACIÓ (dies 8-13) 1,48 

  

MITJANA DE TRISTESA DURANT L’OVULACIÓ (dies 15-20) 1,56 

  

MITJANA DE TRISTESA DURANT LA PREMENSTRUACIÓ (dies 23-28)  1,98 
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En aquest cas el punt més alt de tristesa es troba en la fase premenstrual, encara que 

està  bastant igualat amb la mitjana de tristesa de la fase menstrual. Igual que amb els 

altres estats emocionals n’hem elaborat un gràfic per poder-ne treure conclusions d’una 

manera més visual, així com estudiar-ne la trajectòria.    
 

   
 

  

    
El gràfic mostra el recorregut que segueix la tristesa al llarg del cicle menstrual. Aquest 

té una forma clara, i fa evidents els nivells més alts de tristesa a la fase de la 

menstruació i sobretot a la fase de la premenstruació. Durant la preovulació i ovulació 

es manté força estable i constant, encara que hi ha un cert augment fins a la mitjana 

de l’ovulació que és d’un 1,56.  

5.1.3 Estudi de la ràbia  

Vam seguir el mateix mètode per a estudiar la ràbia. Un cop obtingudes les dades vam 

calcular-ne la mitjana de cada fase i les mitjanes foren les següents:  

MITJANA DE RÀBIA DURANT LA  MENSTRUACIÓ (dies 1-5) 1,40 

  

MITJANA DE RÀBIA DURANT LA PREOVULACIÓ (dies 8-13) 1,47 

  

MITJANA DE RÀBIA DURANT L’OVULACIÓ (dies 15-20) 1,06 

  

MITJANA DE RÀBIA DURANT LA PREMENSTRUACIÓ (dies 23-28)  1,24 
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En el cas de la ràbia el punt més alt hem obtingut que es troba en la fase de la 

preovulació. El punt més baix, en canvi, durant l’ovulació. Amb aquestes mitjanes vam 

elaborar-ne el gràfic per treure’n conclusions i veure la trajectòria que seguia aquesta 

emoció bàsica com és la ràbia al llarg del cicle menstrual.  

 

El gràfic mostra la trajectòria que segueix la ràbia al llarg del cicle segons les 16 noies 

que han contestat l’enquesta. Es pot veure que el punt més alt es troba clarament a la 

fase de la preovulació, és a dir durant els dies compresos entre el  vuitè i tretzè dia del 

cicle. En canvi, el nivell més baix de ràbia es troba durant l’ovulació, que correspon a 

una mitjana d’1,06.  

5.1.4 Estudi de la por 

Pel que fa a la por, la darrera emoció bàsica, vam realitzar el mateix seguint la 

metodologia emprada en les emocions estudiades anteriorment. Les mitjanes de por 

que vam obtenir van ser les següents:  

MITJANA DE POR DURANT LA  MENSTRUACIÓ (dies 1-5) 1,03 

  

MITJANA DE POR DURANT LA PREOVULACIÓ (dies 8-13) 0,78 

  

MITJANA DE POR DURANT L’OVULACIÓ (dies 15-20) 0,68 
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MITJANA DE POR DURANT LA PREMENSTRUACIÓ (dies 23-28)  0,85 

 

En el cas de la por, les mitjanes obtingudes van resultar ser un nombre petit en 

comparació les mitjanes d’altres emocions. En gran part és perquè la por és una 

emoció allunyada del tema de la menstruació però que en molts casos es pot donar 

per altres circumstàncies. Vam realitzar-ne el gràfic i ens va permetre treure’n 

conclusions.  

 

El gràfic mostra la trajectòria de la por en cada fase del cicle menstrual. Aquesta 

emoció troba els seus nivells més alts a la fase de la menstruació, entre els dies 1 i 5. 

La mitjana en aquesta fase és d’1,03 i és l’única mitjana de la por que arriba a la unitat. 

La por va disminuint a mesura que avança al cicle fins aconseguir el punt més baix a 

l’etapa de l’ovulació amb 0,68 de mitjana. Després de l’ovulació hi ha un augment de la 

por fins arribar el 0,85 que correspon al nivell de por de la fase premenstrual. 

5.1.5 Estudi de la generositat 

La generositat vam considerar que era un aspecte que també calia valorar, i com ja 

s’ha dit abans el vam definir com un acte d’altruisme. Les mitjanes que es van obtenir 

de generositat al llarg del cicle menstrual per part de les noies que contestaren 

l’enquesta van ser:  
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MITJANA DE GENEROSITAT DURANT LA  MENSTRUACIÓ (dies 1-5) 2,65 

  

MITJANA DE GENEROSITAT DURANT LA PREOVULACIÓ (dies 8-13) 2,72 

  

MITJANA DE GENEROSITAT DURANT L’OVULACIÓ (dies 15-20) 2,86 

  

MITJANA DE GENEROSITAT DURANT LA PREMENSTRUACIÓ (dies 23-28)  2,90 

 

En aquest cas, podem veure que les mitjanes de cada fase del cicle menstrual són 

bastant semblants i no són nombres dispersos sinó més aviat propers entre ells. 

Malgrat això, distingim el nivell més alt de generositat durant la fase premenstrual, amb 

un 2,9. Segueix aquesta fase, la mitjana de generositat durant l’ovulació que és d’un 

2,86. La mitjana més baixa es troba durant la menstruació amb un 2,65.  

 

El gràfic mostra els nivells de generositat al llarg del cicle menstrual. En aquest cas és 

fàcil veure la trajectòria que segueix la generositat per part de les setze noies. 

Observem un recorregut ascendent. Aquest augment va des de la primera fase que 

correspon a la menstruació amb una mitjana de 2,65 fins al punt més alt que correspon 

a la premenstruació amb una mitjana de 2,90. Durant la preovulació i ovulació 

l’augment també és notable amb unes mitjanes de 2,72 i 2,86 respectivament.  

5.1.6 Estudi de la solitud  

La solitud la vam definir com l’estat d’estar sol o gairebé sol, però traslladat a aquesta 

enquesta sobre el cicle menstrual podríem dir que faria referència a les ganes d’estar 
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sol. Les mitjanes que es van obtenir de solitud van ser les que apareixen a 

continuació.  

MITJANA DE SOLITUD  DURANT LA  MENSTRUACIÓ (dies 1-5) 1,76 

  

MITJANA DE SOLITUD DURANT LA PREOVULACIÓ (dies 8-13) 1,62 

  

MITJANA DE SOLITUD  DURANT L’OVULACIÓ (dies 15-20) 1,38 

  

MITJANA DE SOLITUD DURANT LA PREMENSTRUACIÓ (dies 23-28)  1,43 

 

Quant a solitud, el nivell més alt correspon a la fase la menstruació. La mitjana durant 

els cinc primers dies del cicle és d’1,76. Aquesta mitjana va seguida d’un 1,62 que 

correspon a la mitjana de solitud durant la fase preovulatòria. Llavors la fase 

premenstrual amb un 1,43 de solitud i finalment, el grau més baix de solitud es troba a 

la fase de l’ovulació amb un 1,38.  

 

En el gràfic es veuen representades les mitjanes que s’han comentat anteriorment, 

referents a la solitud. Podem observar aquest descens de solitud. Com ja hem dit, el 

punt més alt de solitud el trobem en el període de la menstruació amb un 1,76.  

5.1.7 Estudi de la satisfacció amb una mateixa  

Finalment vam estudiar la satisfacció amb una mateixa. Amb aquest estat emocional 

volíem valorar l’acceptació dels propis actes i en general la pròpia acceptació. Les 

mitjanes obtingudes de la satisfacció amb una mateixa a través de les enquestes van 

ser les següents:  
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La mitjana més alta que correspon a la satisfacció amb una mateixa es dóna durant la 

fase de l’ovulació. La mitjana que correspon en aquesta etapa és d’un 3,25. La fase 

amb menys satisfacció és la de la premenstruació amb un 3,04.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gràfic mostra la trajectòria de la satisfacció amb una mateixa al llarg de les quatre 

fases que formen el cicle menstrual. El que més destaca del recorregut que segueix és 

la davallada en passar de l’ovulació (amb la mitjana màxim de 3,25) a la fase de la 

premenstruació amb una mitjana de 3,04. La mitjana de satisfacció amb una mateixa 

durant la menstruació és de 3,19 i del vuitè al tretzè dia correspon una mitjana de 3,17.  

 

 

MITJANA DE SATISFACCIÓ AMB UNA MATEIXA  DURANT LA  

MENSTRUACIÓ (dies 1-5) 
3,19 

 
 

MITJANA DE SATISFACCIÓ AMB UNA MATEIXA DURANT LA 

PREOVULACIÓ (dies 8-13) 
3,17 

 
 

MITJANA DE SATISFACCIÓ AMB UNA MATEIXA  DURANT L’OVULACIÓ 

(dies 15-20) 
3,25 

 
 

MITJANA DE SATISFACCIÓ AMB UNA MATEIXA DURANT LA 

PREMENSTRUACIÓ (dies 23-28)  
3,04 
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5.2 El moments òptims del cicle de Miranda Gray 

 

Miranda Gray és dissenyadora, escriptora, professora de teràpies alternatives i també 

mestra de reiki. És autora de diverses obres relacionades amb la tradició popular i 

l’espiritualitat. Un dels seus llibres és Luna Roja i ha estat traduït a nombrosos 

idiomes, i té més de cent mil exemplars venuts.  

El seu coneixement de la tradició artúrica així com celta, l’han portat a adquirir una 

profunda comprensió de la creativitat femenina i de la relació que guarda amb el cicle 

menstrual. Sent un gran afecte per la naturalesa, la mitologia, el folklore i 

l’espiritualitat.  

Li encanta explorar diferents idees i noves formes d’experimentar el món. Li agrada 

compartir i ensenyar els seus coneixements, per això organitza tallers en diferents 

parts del món. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 

CREATIVA 

Premenstruació  

Dies 21-28 aprox. 

 

 FASE 

REFLEXIVA 

Menstruació  

Dies 1-6  aprox. 

 

 

 

 

 

FASE 

DINÀMICA  

Preovulació 

Dies 7-13 
aprox. 

 

 

FASE 

EXPRESSIVA 

Ovulació 

Dies 14-20  aprox. 

 

 

Taula 3. Fases del cicle menstrual segons Miranda Gray. Font: GRAY, Miranda. Momentos óptimos 
de la mujer. Regne Unit, Editorial O Books, 2009. 
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El cicle menstrual està format per quatre moments òptims. Aquests, són dies en que 

es potencien les nostres habilitats mentals,  qualitats emocionals, consciència intuïtiva 

i aptituds físiques.  

Al llarg del mes la majoria de les dones experimentem diferents fases, a les que 

Miranda Gray anomena: Dinàmica, Expressiva, Creativa i Reflexiva.   

La fase dinàmica té lloc després de la menstruació i abans de l’ovulació. Aquest, pot 

ser un moment òptim per la focalització mental, la concentració, l’aprenentatge, la 

investigació, el pensament estructural, la independència i l’energia física.  

La fase expressiva s’inicia aproximadament en el moment de l’ovulació, i pot ser un 

moment òptim per la comunicació, l’empatia, la productivitat, el treball en equip i el 

recolzament d’altres persones.  

La fase creativa és coneguda com a fase premenstrual, pot ser un moment òptim per 

la creativitat, la inspiració, el pensament original, la identificació de problemes i les 

seves solucions.  

La fase reflexiva  es tracta de la fase menstrual en si mateixa, la qual pot ser un 

moment òptim per el processament interior, l’anàlisi creatiu, la intenció d’arribar al nucli 

de les coses, la reestructuració, les noves idees, el descans i la renovació.  

Per tant, podem afirmar que el cicle menstrual ens ofereix un procés natural 

d’orientació personal.  

Les fases, en realitat són el pas gradual des d’un 

conjunt d’energies, habilitats i percepcions cap a 

unes altres. En analitzar el nostre cicle, es pot 

observar que dues fases semblen ser més 

centrades en l’acció i la realització, mentre que les 

altres dues resulten més passives i en sintonia 

amb la nostra persona. També percebem que 

dues de les fases es relacionen més amb el món 

exterior i el raonament i que les altres tenen a 

veure amb el món subconscient i la intuïció. 

Imatge 12. Les fases del cicle menstrual són el pas 
gradual d’un conjunt d’habilitats cap a unes altres.  
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En els cicles menstruals és possible distingir que dos períodes giren entorn a l’acció: la 

fase Dinàmica (preovulació) i la Creativa (premenstruació).  En la primera es pot notar 

energia física renovada després de la menstruació, a més de l’impuls, la voluntat i 

l’automotivació. També s’experimenta una intensa necessitat o desig d’introduir canvis 

i entrar en acció, però a mesura que s’acosta  la fase Expressiva aquesta necessitat 

comença a manifestar-se i s’accepten més situacions.   

D’una forma similar, en la fase Creativa experimentem ganes d’activitat física i una 

gran necessitat de crear . Aquest estat de voler entrar en acció, sol anar acompanyat 

d’una frustració que va augmentant a mesura que la nostra resistència física comença 

a disminuir a l’acostar-se la fase Reflexiva.  

Una manera d’entendre el cicle menstrual és imaginar-lo com una sèrie de marees. La 

fase Expressiva és la marea alta mentre que la Reflexiva és la baixa i les fases 

Dinàmica i Creativa són les corrents d’acció de les marees entrants i sortints.  

FASE 

EXPRESSIVA 

Ovulació 

 

 

FASE 

REFLEXIVA 

Menstruació  

 

 

 

 

 

FASE 

CREATIVA 

Premenstruació  

 

 

FASE 

DINÀMICA  

Preovulació 

 

 

Passiva i oberta a l’exterior 

Activa Activa 

Passiva i introspectiva 

Taula 4. Model actiu passiu del cicle. Font:  GRAY, Miranda. Momentos óptimos de la 
mujer. Regne Unit, Editorial O Books, 2009. 
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Les fases Expressiva i Reflexiva, igual que les marees alta i baixa respectivament, són 

més passives. Els manca la urgència de provocar l’acció, però aporten una perspectiva 

carregada de tranquil·litat, acceptació, paciència i recolzament.  La fase Expressiva 

ofereix descans, lluny de l’intens poder de la nostra voluntat i ego.  Igual que la marea 

alta, la fase Expressiva bull de plenitud i una gran energia, la qual ens permet recolzar 

a altres persones, establir relacions i connectar amb el món exterior des d’una posició 

de fortalesa.  

La fase Reflexiva és la nostra marea baixa, un moment en que tant l’energia física com 

l’impuls i l’ego es retiren. Però només gràcies als corrents d’aigües durant aquesta 

fase es crea espai suficient per la pròxima marea entrant. És el període de descans, 

despreocupació per el món i acumulació d’energia.  

En analitzar el cicle menstrual, es percep aquest model en la vida quotidiana i de quina 

manera podem treure profit dels nostres Moments Òptims.  

5.2.1 Fase Reflexiva 

Aquesta fase té lloc aproximadament del dia 1 al 6, durant el període de la 

menstruació. La menstruació és una etapa en la que la nostra energia descendeix, per 

tant, podem notar menys resistència física, més necessitat de descans i menys 

capacitat mental per a concentrar-nos i recordar.  També és possible que ens notem 

incapaces d’afrontar les nostres activitats, o que necessitem més força de voluntat i 

esforç per entrar en acció.  

A vegades, podem notar-nos més capaces d’acceptar, tolerar i de deixar enrere els 

nostres desitjos i necessitats.  

Aquesta fase passiva és el Moment Òptim per reduir la velocitat, nodrir el nostre cos i 

proporcionar-li espai per descansar i renovar-se. És també un període per a 

despreocupar-nos, ser creatives i connectar amb allò que és important per a nosaltres. 

Com ja hem dit, la fase Reflexiva comença aproximadament quan s’inicia la 

menstruació i la seva durada oscil·la de dos dies a una setmana. De forma natural 

s’experimenta un retirament del món social i es necessita tranquil·litat i deixar les 

responsabilitats, exigències i tasques pendents per més tard.  

En aquesta fase no tan sols disminueix la nostra energia i velocitat física sinó que 

també mental i emocional. La consciència es volca més cap a l’interior i creixen els 
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pensaments i sentiments intuïtius mentre que la connexió amb el subconscient es 

troba al punt màxim.  

L’aspecte físic al començament de la menstruació pot resultar difícil, però el canvi 

hormonal porta una nova perspectiva i forma de pensar sobre el món i sobre una 

mateixa. La fase Reflexiva és potser la fase més profunda que tenim per tal de canviar 

accions i objectius, modificar les relacions amb els altres així com amb nosaltres 

mateixes. Per a moltes dones, els símptomes físics i les pressions laborals poden 

convertir aquests dies en una etapa problemàtica del mes. Malgrat això, no s’ha 

d’oblidar que aquesta fase inclou una sèrie d’habilitats i Moments Òptims que podem 

aprofitar per potenciar el nostre benestar.  

La fase Reflexiva ens permet la possibilitat 

d’oblidar-nos de les preocupacions, ja que no es 

disposa de l’energia per a fer-ho. Aquest estat de 

tranquil·litat és necessari i essencial. Quan 

intentem passar aquesta etapa amb força de 

voluntat, es reacciona amb exigències 

quotidianes, amb irritabilitat i ira.  

Aquesta etapa, doncs, es podria descriure com 

una meditació. Aquesta meditació no és alguna 

cosa que hem de fer, sinó el que som durant 

aquesta fase.  

Durant la Fase Reflexiva també és el Moment 

Òptim per fer un repàs de la vida que s’està 

portant, dels objectius i comprovar si encara es 

manté una relació amb qui som i amb el què 

volem aconseguir. La observació en aquesta fase es converteix en un procés intuïtiu, 

basat en els sentiments de cadascú. S’aconsegueix identificar i reconèixer millor les 

necessitats sense crítiques.  

Per tant, podem dir que aquesta etapa és la més idònia per connectar amb l’autèntic 

interior. Tanmateix, descobrir tot allò que s’amaga sota els nostres patrons emocionals 

i mentals.  

Cada mes, quan s’intenta seguir endavant, s’està negant el descans que el cos, ment i 

cicle demanen per tal de renovar-se. D’aquesta manera s’aconsegueix un allunyament 

respecte les habilitats que aquesta fase ens posa a la disposició, com és la inspiració.  

Imatge 13. La fase reflexiva és un 
període pel descans,  la creativitat i per 
la connexió amb una mateixa.  
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L’informe titulat Biological Gender Differences Absenteesim and the Earning Gap9, 

assegura que el cicle menstrual incrementa l’absentisme femení. Afirma que les baixes 

produïdes durant el cicle de 28 dies expliquen la diferència existent de l’absentisme 

entre homes i dones. També calcula la relació de preu i guanys associada a la 

menstruació, i observa que l’elevat nombre d’absències de les dones pel cicle de 28 

dies explica l’11,8% del diferencial d’ingressos entre els dos gèneres.  

Per tant, a l’hora de demostrar el que val un treballador i calcular el seu sou, el món 

empresarial es centra més en l’assistència en el lloc de treball que no pas en la 

productivitat. Segons aquest punt de vista es podria afirmar que la fase Reflexiva és 

perjudicial per la vida laboral de la dona.  

En canvi, el món laboral es podria fixar més en la productivitat, fent així que les dones 

disposessin d’uns tres dies de baixa al voltant de la menstruació tot exigint més hores 

de treball posteriorment. Les dones quan retornarien al treball ja haurien recuperat la 

seva energia i podrien superar les expectatives empresarials i convertir-se en un 

recurs de creativitat i d’inspiració per el negoci en qüestió.  

És evident que seria idoni que el món empresarial estigués disposat a utilitzar el gran 

potencial de creativitat i inspiració que la dona pot arribar a oferir.  

La fase reflexiva és un període de descans en que tot sembla requerir més esforç. Des 

de la sociabilitat amb els altres fins a activitats més físiques com ho seria caminar. Per 

el contrari, si s’obliga a mantenir-se activa durant aquesta etapa, s’acabarà 

reaccionant amb frustració i estrès.  

Un dels trets més importants de la fase Reflexiva és el desig d’estar a soles i retirar-se 

emocionalment de tot allò social. Es pot sentir indiferència davant les necessitats i 

preocupacions externes. Aquest desig de soledat, però, pot tenir una mala 

interpretació per part dels  companys de feina o gent de l’entorn. Per tant, en comptes 

de donar aquesta impressió s’ha d’organitzar la disponibilitat i assegurar-se de que 

l’esforç i el temps que el projecte requereix arribarà en un futur proper. El 

comportament fingit es pot detectar fàcilment, i es recomana deixar aquelles tasques 

relacionades amb altres persones per la Fase Expressiva.  

Un altre tret important d’aquest període és un actitud passiva i desgana davant de 

situacions i activitats. Això fa que aquesta etapa es converteixi en un Moment Òptim 

per establir prioritats en la nostra vida, perquè es dóna poca importància a tot allò del 
                                                
9
  Informe d’Andrea Ichino i Enrico Moretti (NBER Working Paper n.º 12669, juliol 2006).  
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voltant. Si alguna cosa és realment important mereixerà la pena fer l’esforç de superar 

d’inèrcia natural, i de seguida es pot observar quines accions són obligatòries i quines 

tan sols són opcionals. Aquesta actitud passiva esmentada, no sempre ha de ser 

considerada negativa ja que podria convertir-se en una eina de consecució d’objectius. 

Tot utilitzant les habilitats que proporciona es pot analitzar la pròpia vida i preguntar-se 

si és realment necessari mantenir els patrons de comportament i pensament duts a 

terme fins aleshores.  

La fase Reflexiva obliga a la relaxació així com a fer una pausa. En canvi, les altres 

fases representen un impuls per aconseguir les expectatives i desitjos, una necessitat 

de moviment que mostren allò que una val. La Reflexiva, anul·la aquest impuls 

esmentat i fa que s’oblidin les pors i ansietats.  

El Moment Òptim de la fase Reflexiva és l’acceptació d’una mateixa, tal i com s’és. 

Acceptar-se és el camí per autovalorar-se i estimar-se, i només s’aconseguirà si 

mentalment cedim a la fase i no intentem dirigir-la mitjançant una força de voluntat o 

estimulants. Quan permetem el pas d’aquesta fase s’experimenta una profunda 

sensació d’interconnexió amb l’univers, de pau interior i també d’amor. Cedir a aquesta 

fase facilitarà distanciar-se de les emocions i pensaments. Aquesta fase també ofereix 

una forma exclusivament femenina de viure des d’una perspectiva distant, que fa 

evadir-se de l’estrès quotidià.  

Un altre Moment Òptim d’aquesta fase és reflexionar i mirar cap a dintre, en una 

mateixa. És el moment idoni per analitzar esdeveniments i sentiments dels mesos 

anteriors, projectes i objectius per tal de comprometre’s a canviar. A mesura que la 

fase Reflexiva es va allunyant es podrà centrar l’atenció en analitzar, sentir i imaginar. 

És el moment per a fer-se una sèrie de preguntes:  

― “Què considero que he de fer d’una altra manera?”  

― “Què em sembla que he de canviar? Com?”  

― “Quin seria el resultat? Com em sentiria?”  

― “Em sento compromesa amb aquest canvi?”  

Aquesta és la fase per visualitzar diferents situacions i analitzar com s’estaria en 

cadascuna d’aquestes. Cal trobar solucions als problemes laborals, pensar en canvis 

en curt termini i concebre noves idees per projectes.  
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La importància de reflexionar durant aquest període recau en la transició cap a la fase 

Dinàmica. Ja es sabrà allò que s’ha d’aconseguir canviar, s’hauran analitzat 

prèviament situacions i ja es contarà amb energia per tal de posar en pràctica aquest 

canvi (fase Dinàmica).  

La fase Reflexiva no només brinda l’oportunitat de recrear el que som tots els mesos, 

sinó també l’habilitat de saber què crear. I quan ens concedim espai i temps per 

centrar l’atenció en el nostre interior es converteix en un moment transformador. 

Aquesta fase presenta habilitats que han de ser aplicables el món laboral, per convertir 

allò que en un principi són inconvenients en avantatges, per tal d’augmentar la 

productivitat i capacitat creadora a nivell laboral.  

Algunes de les habilitats durant aquesta etapa són:  

 Capacitat per oblidar, així com perdonar.  

 Reflexió interior.  

 Accés a les idees i informació que provenen del subconscient.  

 Possibilitat d’efectuar canvis i comprometre’s.  

 Recuperació física i d’energia.  

 Comprensió intuïtiva de les necessitats dels projectes, tasques o persones.  

 Acceptació de tot tal i com és.  

 Satisfacció amb allò que es té.  

 Creació de solucions. 

 Imaginació creativa.  

 Amabilitat amb una mateixa i acceptar-se.  

 Acció centrada en satisfer únicament les necessitats bàsiques.  

 Estat de meditació de forma natural.  

 Visualització positiva de diferents futurs.  

En aquesta fase, però, hi ha alguns aspectes que no funcionen gaire bé:  

 Treballar i relacionar-se amb altres persones, en definitiva la interacció social.  
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 Realitzar activitat física.  

 Aprendre o aplicar el pensament lògic.  

 Iniciar nous projectes o treballar fins molt tard.  

Al mateix temps, una ha de tenir cura de:  

 Introspecció, sensació de desconnexió o falta d’interès.  

 Falta de motivació.  

 Necessitat de recolzament.  

 Dedicar més temps al descans.  

 Crear objectius i expectatives poc realistes per aquesta fase.  

 Esperar a que altres persones sàpiguen què succeeix en l’interior d’una mateixa.  

 Impuls de deixar-ho tot, fins i tot allò més important.  

 Una reducció dels aliments que es consumeixen normalment.  

Algunes de les estratègies tant a nivell físic, emocional o laboral són:  

 Deixar el gimnàs durant un parell de dies.  

 Fer migdiada.  

 Meditar o descansar en silenci.  

 Reduir la velocitat. 

 Evitar prendre decisions importants.  

 No sentir-se culpable per no treballar tan durament com es sol fer.  

 Visualitzar projectes, tasques i problemes.  

 Confiar en la intuïció.  

 Continuar buscant idees i solucions creatives en el subconscient.  

 Evitar esdeveniments socials.  

 Simplificar, és a dir no assumir gaires tasques al mateix temps.  
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 Comprendre que forçar a fer coses durant aquesta fase estressarà.  

5.2.2 Fase Dinàmica 

Del dia 7 al 13 aproximadament té lloc aquesta fase. El nostre cos ja no es mostra tan 

cansat i consta de molta més energia i resistència que en la fase anterior. Un cop més, 

ens sentim motivades a entrar en acció tant des del punt de vista físic com mental.  

En aquesta fase activa hi ha facilitat per a portar a terme les tasques que no podíem 

afrontar durant el període de la menstruació. També es mostra una gran capacitat per 

prendre decisions lògiques.  

Possiblement es sent un gran impuls per realitzar canvis en el món per satisfer la 

nostra necessitat d’acció, impacte, resultats i control perquè les coses succeeixin tal i 

com les desitgem.  

Aquesta fase és el Moment Òptim per començar nous plans de vida, introduir canvis a 

la nostra forma de viure i treballar, iniciar nous projectes i entrar en acció.  

Aquesta fase representa el principi d’un nou Cicle i per tant, d’un altre mes de 

planificació. Es tracta d’una fase realment estimulant on la dona es troba revitalitzada 

des del punt de vista físic, mental i emocional i llestes per enfrontar-se a tot allò que 

una desitgi. Durant la Fase Dinàmica es produeix un augment de l’energia i seguretat i 

s’està preparat per començar nous projectes, recuperar tasques que s’havien deixat el 

mes anterior i inventar allò que encara està per venir.  

Durant la fase Dinàmica la memòria millora, el pensament es va aclarint i és més fàcil 

aconseguir nivells més elevats de concentració i aconseguir prestar atenció en 

aspectes generals, però també ens els més subtils.  

La fase Dinàmica és un Moment Òptim tan extraordinari per aconseguir objectius i 

avançar que moltes dones es queixen de la poca durada d’aquesta fase. Es tracta de 

la fase més productiva del cicle. Aquestes forces per entrar en acció s’originen de la 

sensació de seguretat personal, independència i gran energia física. Com ja hem dit, 

des del punt de vista físic l’energia augmenta al mateix temps que disminueix la 

necessitat de descans, ja que es disposa de més capacitat per mantenir-se actives 

durant un període més prolongat.  

La seguretat accentuada durant aquesta fase fa que augmenti la sociabilitat. Aquesta, 

juntament amb la convicció natural provoca el sentiment de que no hi ha res que no ho 

pugui fer una mateixa.  



Treball de Recerca Un secret massa ben guardat, la menstruació 

2n Batxillerat                                                      45                                  Curs 2012-2013 

A nivell del subconscient, la fase Dinàmica es caracteritza per una desconnexió del 

món intuïtiu per apropar-se a aspectes més racionals i dirigits cap a l’exterior. Fins i tot 

el subconscient podria convertir-se en un impacte negatiu sobre aquesta fase si durant 

la fase Creativa o Reflexiva no s’hi ha dedicat el temps necessari per a treballar amb 

ell. Una altra característica a destacar d’aquesta fase és la menor sensibilitat 

emocional o vulnerabilitat durant la fase Dinàmica. En aquesta etapa poden revelar-se 

trets menys apàtics, per tant, és preferible deixar apart qüestions emocionals 

relacionades amb altres persones. 

La fase Dinàmica es centra molt en una mateixa, en els propis somnis, necessitats i 

desitjos. També és propi d’aquesta fase un cert sentiment d’egocentrisme amb una 

certa manca de compassió i paciència. Aquest període, doncs, pot convertir-se en un 

Moment idoni per aconseguir objectius, triomfar i avançar.  

Aquesta etapa ofereix l’oportunitat de gaudir d’un tipus d’energia i percepció més del 

tipus masculina. Aquesta fase podria convertir-se en un avantatge pel món laboral de 

l’actualitat, on la consecució d’objectius i l’èxit es troben molt valorats.  

Una forta confiança positiva arriba en el moment que s’inicia la fase Dinàmica. No tan 

sols s’és optimista sobre el futur sinó també sobre una mateixa, la qual es sol veure 

capaç de realitzar qualsevol cosa, de tot. L’entusiasme d’aquesta etapa es pot veure 

reflectida en la tendència d’emfatitzar exageradament i crear afirmacions que 

s’adapten als objectius i projectes que s’estan realitzant.  

Durant aquesta etapa l’èxit i els resultat adquireixen molta importància. Això pot 

provocar una exigència per part d’una mateixa més emfatitzada. Per aquesta raó, es 

necessita treballar sobre diferents projectes i objectius al mateix temps, per poder 

alternar la concentració i atenció. Totes aquestes aptituds fan que aquesta fase es 

converteixi en el Moment Òptim per posar-se el dia, no només amb aquelles tasques 

que s’han deixat de costat durant la fase Reflexiva, sinó també amb les que solen ser 

menys prioritàries i que per tant, sempre queden pendents. És un altre Moment Òptim 

per analitzar de forma realista allò que s’ha aconseguit i el que no. En reconèixer el 

fracàs s’intensificarà la motivació per a tornar-ho a intentar. 

La fase Dinàmica es converteix en un Moment Òptim per investigar temes i detalls, 

apuntar-se a cursos... Això es deu a la major capacitat per processar informació i la 

gran memòria emocional. Tanmateix, l’ intel·lecte i aptituds de raonament d’aquesta 

etapa fan disminuir la sensibilitat i la vulnerabilitat d’una mateixa. Però al mateix temps 

més capaces d’analitzar situacions de forma pragmàtica.  
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Per tant, no tan sols es disposa d’energia per enfrontar-se a situacions, sinó que 

també per analitzar-les i decidir la forma adequada d’actuar davant d’aquestes. 

Augmenta la capacitat de pensar i fins i tot realitzar canvis radicals, investigar i 

aconseguir informació que es necessiti, sospesar conseqüències i riscos i crear 

estratègies a llarg i curt termini.  

La seguretat en una mateixa tan accentuada d’aquesta etapa fa que sigui el Moment 

Òptim per avançar en les carreres, fer els passos necessaris per fer canvis de 

professió, fer entrevistes de treball...  

On s’aprecia millor l’efecte de la fase Dinàmica és en la planificació d’objectius. Els 

cicles menstruals són mètodes naturals d’orientació personal, i durant aquest període 

es comencen a planificar les metes per el mes entrant. La tècnica d’orientació personal 

clàssica consisteix en determinar primer uns objectius generals i una data per a fer-ho 

realitat. A continuació formular un pla d’acció per a objectius menors amb dates de 

consecució. Les dates de revisió tenen com a objectiu ajudar a portar un control de tot 

allò que s’ha aconseguit i d’allò que encara queda pendent. A vegades, la part més 

difícil de començar el pla és no saber ben bé el que una vol. La diferència entre 

desitjar alguna cosa i voler-la és que en l’últim cas s’està disposat a entrar en acció.  

El cicles menstruals, doncs, s’han d’utilitzar per a descobrir què és important per a una 

mateixa, què es vol fer en la vida i quins seran els objectius en ella. Aquesta fase és la 

idònia per a ajudar a investigar aquestes idees inicials. Durant aquesta etapa, a més, 

s’estarà compromès a fer els primers passos per aconseguir el canvi que es pretén 

establir en la pròpia vida.  

Algunes de les habilitats que la fase Dinàmica posa a disposició de les dones són:  

 Creació d’estructures i sistemes.  

 Inici de nous projectes.  

 Seguretat i pensament positiu.  

 Elaboració de llistes.  

 Voluntat d’assumir riscos 

 Resolució de problemes i raonament lògic.  

 Prendre decisions.  
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 Excel·lència en habilitats mentals.  

 Concentració i memorització.  

Altres aspectes que no funcionen tant bé són:  

 Projectes en grup. 

 Creativitat i idees abstractes.  

 Donar poder i responsabilitat a terceres persones.  

 Deixar-se portar.  

 Recolzar a altres persones a nivell emocional. 

Al mateix temps, s’ha de tenir cura de:  

 La frustració quan la resta no et segueix el ritme. 

 Més probabilitats de prendre decisions i assumir riscos sense consultar-ho als 

altres.  

 Creure que tens la raó amb tot.  

 Semblar freda i insensible.  

 Falta de paciència i comprensió emocional.  

 Ser sociable però centrada en les pròpies necessitats.  

 Frustració degut a la falta d’acció, resultats o moviments d’avanç.  

Algunes estratègies físiques, emocionals i laborals són:  

 Reiniciar dietes o plans d’exercici.  

 Practicar exercici físic.  

 Desafiar a la ment i cos aprenent una nova activitat física.  

 Començar amb una alimentació sana.  

 Deixar de fumar o interrompre hàbits perjudicials.  

 Dormir menys.  
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 Alterar rutines.  

 Sortir més.  

 Creure en tots els pensaments positius que es tinguin sobre una mateixa.  

 Gaudir posant-se al dia i fent tot el que es pugui.  

 Posposar les converses profundes per a la Fase Expressiva.  

 Posar-se al dia amb projectes i treballs que havien quedat pendents a la Fase 

Reflexiva.  

 Fer vàries tasques al mateix temps per rendir més.  

 Tornar a contactar amb la gent després del període d’hibernació de la Fase 

Reflexiva.  

 Inscriure’s a cursos i aprendre nous conceptes. 

  Analitzar informes i xifres; fer càlculs.  

 Intentar no semblar massa exigent o dictatorial amb les comunicacions.  

 Escollir projectes que permetin expressar entusiasme i motivació.  

 Motivar a companys de feina.  

 Planificar reunions i tasques a llarg termini.  

 Formalitzar objectius i plans. 

5.2.3 Fase Expressiva 

En acostar-nos al moment de l’ovulació, és a dir aproximadament del dia 14 al 20, els 

nostres nivells de força de voluntat i resistència física comencen a variar lentament. 

Ens sentim menys enèrgiques i demostrem menys determinació per acabar els nostres 

projectes així com satisfer les necessitats personals. És probable, també, que siguem 

més amables, i conscients d’allò que necessiten  els demés . Mostrem més capacitat 

per connectar amb ells i ajudar-los.   

En aquesta fase, conservem un bon nivell d’energia física, però les nostres emocions i 

relacions emocionals adquireixen més rellevància.  És el Moment òptim per recolzar 
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projectes enlloc de carregar-los personalment, per establir connexions i produir 

resultats en equip.  

En algunes cultures, les habilitats i energies d’aquesta fase són les que defineixen el 

que significa ser dona.  

La fase expressiva s’associa a l’ovulació. Es percep aquesta fase a través dels canvis 

físics que poden tenir lloc després de l’alliberació de l’òvul. Aquest període, a vegades, 

pot resultar difícil d’identificar ja que per a moltes dones les habilitats i actituds pròpies 

de la fase són l’arquetip de la condició femenina, i per tant, haurien de sentir-se així 

permanentment.  

La Fase Expressiva està repleta de sentiments d’alegria, creativitat i expressió 

personal, seguretat i satisfacció, altruisme i amor. Es tracta d’una fase que es centra 

en els sentiments, però a diferència de la major introspecció que es nota durant la fase 

Creativa, aquests sentiments són positius per naturalesa i estan vinculats a les 

relacions, a la creació del món que ens envolta i de la connexió amb ell.  

Les habilitats d’aquest període es potencien aproximadament en el període d’ovulació i 

generalment es fan notar alguns dies abans i després. Igual que a la fase Reflexiva, 

aquesta etapa resulta clau en el nostre cicle, caracteritzat per un debilitament de la 

força impulsora de l’ego.  

Aquesta etapa, tal i com indica el nom, resulta ideal per expressar-se com a persones i 

manifestar els sentiments i energies al món. A més, durant aquest període les 

necessitats i sentiments dels companys de treball i clients adquireixen major prioritat 

que els propis projectes. També predomina una disposició de deixar-se portar i 

permetre que les coses succeeixin amb el temps. La emocions sensates de la fase 

Dinàmica es converteixen en forces emocionals durant l’Expressiva. A més, es 

combina amb paciència i acceptació, que permet demanar i legitimar l’opinió de les 

altres persones. L’actitud protectora juntament amb la capacitat d’escolta i de 

comunicació indiquen que aquest és el Moment òptim per a recolzar reunions sèries, 

treballs en equip i compromisos de mediació.  

Durant aquesta fase, la sensació de benestar personal està directament relacionada 

amb l’expressió dels propis sentiments d’amor, gratitud... Fets com ho són cuidar de la 

família o socialitzar amb amics sustenten aquest període. A més, la força interior 

permet involucrar-se en la vida d’altres persones. Quan es pensa en aquesta fase des 

del punt de vista de la naturalesa s’ha de tenir en compte que el cos s’està preparant 

per a ser mares, per a cuidar d’un bebè i per crear connexions socials.  
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La fase Expressiva és un Moment Òptim per sortir al món i establir connexions que es 

necessiten per a triomfar en la carrera i aconseguir objectius partint d’un focus natural 

que pot resultar molt femení. En aquesta etapa, es tendeix a buscar un tipus de 

relacions més centrat, el contrari de la fase Dinàmica.  

Aquest període, ofereix una força emocional interior i una inclinació a l’extraversió que 

permet expressar i donar a conèixer les habilitats. Utilitzar tot el potencial d’aquesta 

fase pot causar un impacte positiu sobre les carreres i objectius que es persegueixen, i 

per suposat també sobre les amistats i família.  

El cicle menstrual és un cicle d’energia creativa femenina expressada en totes les 

seves formes. La creativitat és acció més que resultats. S’expressa en la inspiració, la 

capacitat de comprensió, la resolució de problemes, el pensament que sorgeix 

inesperadament, la planificació i la imaginació. Aquesta pot ser aplicada en tot tipus 

d’oficis, a l’hora de crear publicitat, d’ensenyar, presentar, dirigir i formar equips. A més 

a més, tota la creativitat es manifesta en àrees que normalment es tendeix a associar-

les amb les paraula com art i disseny, escriptura i representació i en altres tasques 

considerades més “femenines” com cuidar, alimentar, curar, cuinar i criar els fills.  La 

fase Expressiva serà idònia per a mostrar les habilitats per el tracte amb altres 

persones i per a la comunicació.  

Durant aquesta fase, els companys de feina poden convertir-se en un grup per a 

preocupar-s’hi i prestar-hi atenció, com si fossin la pròpia família. Per aquest motiu, 

s’haurien d’aprofitar aquestes virtuts per tal d’aprofundir amb les relacions i formes de 

comunicació. Per això, aquesta etapa es converteix en un Moment òptim per parlar i 

establir contacte amb els altres. Serà menys probable, també, sentir-se molesta o 

criticades. Això permet demanar lliurement l’opinió sobre inicis de projectes o treballs. 

A més a més, es tracta d’un període que es caracteritza per més predisposició de 

dedicació a altres persones, i això fa que sigui una oportunitat ideal per a restablir 

relacions amb amics o familiars que durant les fases Reflexiva i Dinàmica s’han trobat 

més distants a nosaltres.  

La capacitat d’escolta també destaca en aquesta etapa. Al mateix temps, hi ha 

capacitat per a validar opinions externes sense sentir que la pròpia posició està 

resultant amenaçada. Per tant, aquesta fase pot esdevenir útil per avaluar el treball 

d’algun treballador, ja que hi ha més interès pels seus assumptes i oferir recolzament 

pràctic. Per suposat, que es poden senyalar aspectes negatius i defectes, però 

sempre es farà d’una manera més comprensiva tot motivant a corregir aquests errors 

que s’han identificat.  
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Per a les líders de grups, aquest és el Moment Òptim per reforçar les relacions dins del 

grup. Es poden analitzar els punts de vista de cada membre, solucionar conflictes, 

recolzant el pla de treball i fent que cada persona senti que la seva contribució al grup 

és valorada. Aquest procés també és aplicable dins del grup familiar.   

La Fase Expressiva concedeix l’habilitat d’enfortir les relacions que a la vegada fan 

més fortes a les pròpies dones. A més, ajuda a comunicar-se d’una manera que fa que 

s’obtingui el millor de cada relació. Es disposa de suficient energia i sociabilitat per 

interactuar amb les persones de forma directa i oferir la pròpia atenció a cadascuna 

d’aquestes. S’aconsegueix, també, que la gent recolzi els propis projectes i que 

aquests confiïn en la pròpia capacitat i al mateix temps que animen i motiven per 

seguir el camí del treball en qüestió.  

L’etapa Expressiva no només millora les aptituds de comunicació i la força interior, 

sinó que també la consciència i la paciència per aconseguir allò que es desitja.  Durant 

aquest període  s’és molt més capaç de seguir una tàctica per tal de perseguir els 

objectius i amb la gran disposició d’energia i paciència es té la capacitat de convèncer 

a les persones del voltant sobre els avantatges dels propis punts de vista. També és el 

Moment òptim per a vendre’s una mateixa, el propi treball i producte. Es disposa d’una 

gran seguretat juntament amb les aptituds comunicatives esmentades anteriors que 

permeten realitzar reunió i assistir a esdeveniments amb èxit. Per tant, es converteix 

en un bon moment per a posar-se en contacte amb clients i suggerir nous productes o 

serveis, demanar la seva opinió o fins i tot anticipar-se a les seves necessitats.  

Entre les característiques més importants de l’etapa Expressiva hi ha el descens del 

dinamisme i la reducció de les pors o ansietats creades pel subconscient. Això 

significa que s’és capaç de mantenir certa distància emocional amb persones 

agressives i situacions conflictives per tractar-les des d’un punt de vista imparcial i 

obert.  

La Fase Expressiva té a veure amb divertir-se i celebrar la vida. Els sentiments de 

gratitud solen augmentar durant aquest període i això fa sentir-se bé, feliç. Molts llibres 

de desenvolupament personal indiquen que per a ser feliços cal apreciar més allò que 

es té enlloc de lluitar per nous objectius materials, laborals i personals.  

Tal i com succeeix en la resta d’etapes del cicle, si no s’interactua amb el Moment 

Òptim existent es desaprofiten les oportunitats de donar un ús positiu a totes les 

habilitats. Ignorar el Moment Òptim significa perdre la ocasió d’experimentar gratitud i 

també d’expressar aquests sentiments. La força i el poder de cadascú no neixen d’una 
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sola fase, sinó del fluir permanent de totes elles mentre es sostenen i donen forma a la 

dona que s’és.  

La fase Expressiva és també un període important per a connectar amb la pròpia 

seguretat i autoestima amb la finalitat de desenvolupar-la encara més. La confiança en 

una mateixa sorgeix de saber qui s’és i què pot realitzar una mateixa. En aquesta fase 

s’és naturalment apreciativa. I això permetrà sentir sensacions d’èxits que establirà un 

nivell de seguretat personal i autoestima que durarà tot el mes. Per tant, com més es 

sentin els èxits més creixeran aquests paràmetres.  

Durant l’etapa Expressiva els propis sentiments són fonamentals per expressar i 

interactuar amb el món del voltant. Quan s’ignora aquesta fase i no es concedeix 

temps per sentir els objectius aconseguits es desaprofita l’oportunitat d’incorporar els 

èxits al nucli emocional i de desenvolupament de seguretat personal.  

És possible que en finalitzar la fase Expressiva es percebi un descens de les energies 

exteriors i que creixen les experiències emocionalment sensibles i inspiradores de la 

Fase Creativa.  

La fase Expressiva ofereix un ampli ventall d’habilitats i destreses que es poden aplicar 

eficaçment a la vida quotidiana. Només cal prendre consciència de les habilitats que 

aquesta disposa i aplicar-les a les accions suggerides.  

Algunes de les habilitats destacades d’aquesta fase són:  

 Creació de connexions i relacions sustentadores.  

 Aptitud per a la comunicació amb altres persones.  

 Capacitat per gaudir de la vida.  

 Recolzament.  

 Paciència i amabilitat.  

 Habilitat per persuadir, guiar i ensenyar.  

 Capacitat per escoltar.  

 Comprensió dels sentiments i la motivació d’altres persones.  

 Habilitat per sentir l’èxit.  
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 Capacitat per cuidar diàriament d’altres persones i de l’entorn.  

 Habilitat per acceptar situacions i persones tal i com són . 

Altres aspectes no funcionen tan bé. Alguns d’aquests són: 

 Esperar una actitud dinàmica i agressiva.  

 Pensament original.  

 Passar temps fora de casa.  

 Anàlisis de detalls.  

 Actuar de manera independent.  

 Portar treball a casa o fer hores extra.  

 Motivació per aconseguir objectius materials.  

 Intentar semblar masculina.  

Al mateix temps s’ha d’intentar tenir cura de:  

 Assumir massa responsabilitats per ajudar a altres persones.  

 No dedicar temps a una mateixa.  

 Parlar massa a les reunions o trobades.  

 No actuar amb excessiva rapidesa.  

 No satisfer les pròpies necessitats.  

 Esperar ser així sempre.  

 Un menor nivell de vigor pot ser interpretat com a falta d’interès.  

Algunes de les estratègies tant a nivell físic, emocional o laboral són:  

 Mantenir converses sinceres.  

 Aconsellar a persones.  

 Recolzar a altres persones.  

 Analitzar com millorar les relacions i posar les idees en acció.  
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 Regalar abraçades.  

 Dedicar certs moments del dia a la teva parella i a jugar amb els fills.  

 Oferir ensenyament, ja que es destaca en l’àmbit de la comunicació.  

 Apropament a les persones i projectes amb la voluntat de desenvolupar-los.  

 Parlar amb la gent i escoltar-la.  

 Apreciar totes les coses que s’aprenen.  

 Aprofitar les aptituds comunicatives que es presenten en aquesta fase per vendre 

les pròpies idees.  

5.2.4 Fase Creativa 

Durant els dies compresos entre el 21 i 28 aproximadament té lloc l’etapa 

premenstrual. Tal i com succeeix a la fase Dinàmica, ens orientem més cap a 

nosaltres mateixes, al mateix temps que experimentem un gran desig per a fer coses. 

Per altra banda, en alguns casos es pot notar un descens d’energia alternada amb 

intenses emocions i passions.  

En aquesta fase, la nostra habilitat de crear no es basarà únicament en la creació 

material sinó que també en la mental. Tot i això, hem de tenir present que els nostres 

pensaments poden descontrolar-se fàcilment, cosa que ens farà sentir ansioses i 

temoroses.  

El Moment Òptim d’aquesta fase és potser el més poderós. És una fase ideal per 

aplicar l’eliminació de brossa mental, emocional o física. Un gran nombre de dones 

dediquen els dies abans de la menstruació a netejar i ordenar.   

A més a mes, és un moment per dedicar als descobriments o als pensaments 

originals, així com les idees inspirades.  

Finalment, en arribar a la menstruació, reduïm el nostre ritme físic, mental i emocional 

per renovar-nos.    

Comencem amb la fase premenstrual, la qual anomenem fase Creativa. Aquesta es 

tracta de la més difícil per la majoria de les dones, sobretot per aquelles que pateixen 

dolors premenstruals.  Es pot definir aquesta etapa com la fase que té més 

conseqüències en la vida laboral, les relacions i  la manera de percebre qui som i què 

fem.   
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Com ja s’ha esmentat, la fase Creativa segueix a l’Expressiva amb un descens dels 

nivells d’energia física, resistència i capacitat de concentració. És possible també 

experimentar un fort impuls d’entrar en acció, de fer canvis i ordenar les coses així 

com crear.  

A mesura que les energies físiques es redueixen, disminueixen també les possibilitats 

d’actuar eficaçment en relació els impulsos citats anteriorment. Per aquesta raó se sol 

sentir ira, irritació i frustració. En aquesta fase augmenta la capacitat d’intuir i idear 

coses.  Una de les habilitats més sorprenents que sorgeixen en aquesta fase és la de 

meditar, que aporten una gran relaxació restauradora.   

La fase Creativa, rep aquest nom per certs motius. El subconscient disposa d’una 

poderosa capacitat d’imaginar i crear. Es pot mostrar el futur projectat a partir d’una 

idea o pensament, així com demanar la creació de diverses formes per a aconseguir 

un objectiu.  

Durant aquesta fase augmenten les habilitats per accedir de forma immediata a la 

informació que és processada fora del conscient. Això provoca que es pugui 

experimentar canvis de percepció i comprensió.  

També es pot avançar més amb les habilitats que potencien la fase Creativa i utilitzar-

les per a crear tot allò que es desitgi.  El nostre subconscient afecta al nostre 

pensament quotidià, i fa que tingui una gran influència sobre els nostres pensaments, 

emocions, estats d’ànim i comportament, així com capacitat per aconseguir l’èxit i 

eficàcia laboral que es desitja.   

No és estrany que en aquesta fase certes circumstàncies es tornin intolerables mentre 

que a la resta del mes no ho són. Això indica que hi ha algun aspecte d’una mateixa 

que necessita ser elaborat. És exclusivament aspecte d’una mateixa ja que tot el que 

succeeix en aquesta fase té a veure amb una mateixa, s’ha de mirar cap a dintre i 

descobrir les causes de les nostres reaccions per tal de començar a ser sinceres i 

canviar allò que ens desagrada.  

La fase Creativa no és el moment idoni per prendre decisions importants. Malgrat això, 

no hem d’ignorar el missatge amagat de la nostra reacció. Abans de prendre la decisió 

cal analitzar la situació durant la fase Reflexiva i si és necessari entrar en acció durant 

la fase Dinàmica.   

Aquesta fase ens ofereix una gran quantitat d’habilitats que poden ajudar a millorar la 

vida i impulsar-nos a aconseguir els objectius que cadascú es planteja. Per estar segur 
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de que s’està utilitzant aquesta fase de forma productiva es necessiten crear 

estratègies i desenvolupar tàctiques per tirar endavant tasques que no es duen a 

terme amb tanta habilitat.  

Així doncs algunes de les habilitats durant la fase Creativa són:  

 Desenvolupament de nous conceptes a partir de poca informació, i treball de 

brainstorming10. 

 Detecció de problemes i ineficàcies.  

 Neteja per crear ordre i espai.  

 Reconeixement de les oportunitats ocultes.  

 Comprensió intuïtiva a partir de teories complexes.   

En canvi, hi ha aspectes que no funcionen tan bé. Alguns d’aquests són:  

 Empatia amb els altres.   

 Treballar en equip.  

 Iniciar nous projectes o estils de vida. 

 Intentar corregir alguna cosa personal o de les pròpies relacions.  

 Comprendre qüestions lògiques o pensar de manera racional. 

 Analitzar problemes amb altres persones.  

Al mateix temps, una mateixa ha de tenir cura de:  

 Els canvis d’humor. 

 L’excessiva sensibilitat a les crítiques. 

 La necessitat d’estar en allò cert i que els altres t’ho confirmin.  

 La mala memòria.  

 Els episodis d’irritabilitat i intolerància.  

                                                
10

 El brainstorming  (pluja d’idees) és una tècnica de producció d’idees molt emprada en els processos 
creatius vinculats, sobretot, al món de la publicitat, màrqueting i la indústria. 
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 La falta de paciència i tolerància.  

I algunes estratègies tant físiques com emocionals són:  

 Fer exercici físic, d’aquesta manera s’allibera la frustració i l’estrès físic.   

 Gaudir de la major coordinació intuïtiva i destacar en l’esport que es prefereixi.  

 Apuntar les emocions, somnis i desitjos.  

 Acceptar les emocions i els pensaments com missatges del subconscient i no com 

la realitat.  

 Evitar prendre decisions importants. 

 Evitar discussions.  

 Ocupar-se de les pròpies necessitats.  

 No sentir-se culpable per no està treballant tan durament com fan els altres.  

 Deixar la socialització i els contactes per a les fases Dinàmica i Expressiva 
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6. La menopausa 

 

La paraula menopausa prové del mot grec mens, que significa mensualment i pausi 

que significa cessament. Menopausa, doncs, es defineix com el cessament permanent 

de la menstruació i té correlacions fisiològiques, amb la declinació de la secreció 

d’estrògens per la pèrdua de la funció fol·licular. La mitjana d’edat d’una dona que està 

tenint la seva última menstruació és de 51, 4 anys. Es considera menopausa precoç 

quan es produeix abans dels 45 anys i tardana si apareix després dels 55.  

Es tracta d’una etapa més en la vida de qualsevol dona. Una fase per la qual passen 

totes les dones. Pot ser l’origen de certs canvis i, possiblement, d’alguns trastorns. La 

menopausa no és una malaltia ni significa vellesa ni tampoc pèrdua de feminitat. La 

menopausa és un moment de grans canvis per als ovaris, ja que abandonen la seva 

funció reproductiva i hormonal.  

 

La menopausa és el final de l’etapa fèrtil, la conseqüència de l’envelliment natural dels 

ovaris i del cessament de la seva funció reproductora i hormonal. En aquest procés de 

pèrdua de la fertilitat es poden produir alguns desordres hormonals que afecten el 

funcionament del cos. La menopausa que s’acaba de descriure seria la menopausa 

natural. Però aquesta també pot ser artificial, causada per l’extirpació dels ovaris, per 

un tractament de quimioteràpia o radioteràpia, o bé per un funcionament anormal dels 

ovaris.  

S’anomena climateri el període de transició progressiva de l’estat fèrtil al no 

reproductor. Aquest es divideix en tres fases:  

Imatge 15.  Ovaris d’un 
bebè. 

Imatge 14. Ovaris d’una dona 

en edat fèrtil. 

Imatge 16. Ovaris d’una 
dona  de 50 anys.  
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 Perimenopausa: aquesta és l’etapa prèvia al cessament de la menstruació. 

Apareixen alteracions del cicle i símptomes diversos.  

 Menopausa: cessament definitiu de la menstruació. 

 Postmenopausa: són les alteracions causades pel dèficit hormonal.  

Totes les dones passen per la menopausa, però els símptomes són diferents en cada 

una. Un 15 % de les dones no pateix cap molèstia. Al llarg del climateri, el dèficit 

hormonal pot provocar símptomes a curt termini, a mig termini i a llarg termini.  

6.1 Símptomes a curt termini  

 

Els símptomes a curt termini es poden classificar en símptomes fisiològics i símptomes 

psicològics. Dins dels símptomes fisiològics apareixen les sufocacions. Es tracta d’un 

desfasament de la temperatura corporal provocat per la manca d’estrògens. Entre un 

60% i un 80 % de les dones les pateixen. La freqüència de les de les sufocacions pot 

anar des d’un cop al mes fins a una cada mitja hora. La seva durada és d’entre 3 i 6 

minuts. La cefalees és un altra símptoma freqüent. Pot ser deguda a diverses causes 

orgàniques (artrosi, cervical, hipertensió...) i a causes funcionals. També apareixen 

cefalees, vertigen i parestèsia11.  

Els símptomes a curt termini psicològics són bàsicament nerviosisme, ansietat, 

tendència a la depressió i disminució de la capacitat de concentració.  

6.2 Símptomes a mig termini  

 

A causa de la manca d’estrògens es poden distingir: alteracions urinàries i alteracions 

cutànies. L’atròfia urogenital, per exemple, és una d’aquestes alteracions urinàries. Es 

produeix una disminució de la lubrificació de la vagina i la retracció dels seus teixits.  

La pell també pateix alteracions causades pel dèficit d’estrògens, al qual s’afegeixen 

altres factors propis de l’edat. Els cabells, el pèl moixí i les ungles també presentes 

alteracions.  

 

 

                                                
11

 La parestèsia és una sensació de formigueig i adormiment de les extremitats. Se sol associar a la 
“síndrome de les cames inquietes” més freqüent a la menopausa tardana.  
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6.3 Símptomes a llarg termini  

Un dels símptomes a llarg termini és la pèrdua progressiva de calci als ossos, ja que 

durant la menopausa, la manca d’estrògens fa que els ossos no es regenerin 

correctament. Amb la manca d’estrògens durant la menopausa, les dones s’incorporen 

al grup de risc de les malalties cardiovasculars.  
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PRESENTACIÓ I OBJECTIUS 

a menstruació és una vivència personal i 

diferent en cada dona. Per aquest motiu, 

vam creure oportú que el treball estigués do-

tat d’una part pràctica. La millor manera per 

a conèixer i compartir les diferents experièn-

cies com a dones era realitzar un seguit de 

trobades periòdiques, en les quals es posa-

ria en comú les consideracions personals 

vers la menstruació.  

 

De seguida, vam adonar-nos de que es trac-

taria d’un espai femení d’unes 10 i 15 dones 

compreses de 16 a 36 anys. Aquesta varie-

tat d’edat permetria gaudir  i escoltar dife-

rents vivències femenines molt diferents.  

 

Cada trobada perseguiria un objectiu, i el 

taller en sí buscaria dur un seguiment de les 

dones i establir un vincle entre elles i les se-

ves experiències. La metodologia variarà en 

funció de la finalitat de la trobada, però bàsi-

cament es basarà en enquestes, vivències 

personals, dibuixos entre d’altres activitats 

relacionades amb la convivència personal 

amb la menstruació.  

Presentació     
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COM VIVIM LA MENSTRUACIÓ  

 

n la primera sessió, que va tenir lloc 

el 27 d’abril, ens vam presentar d’una en 

una. Cadascú explicava com passava la 

seva menstruació: dolors, símptomes, 

energia... Per tenir cada aspecte de la 

seva menstruació anotat vam repartir 

L’enquesta de presentació, que es 

mostra més endavant. En aquesta, hi 

van quedar anotades dades personals de 

la noia com és l’edat, la durada del seu 

cicle, somnis durant la menstruació etc. 

Aspectes que sense haver realitzar cap 

taller es poguessin tenir en ment.  

 

En aquesta primera trobada, també ens 

interessava saber quina visió de la regla 

tenia cada noia, per això, cada una va 

dibuixar què era per ella la menstruació. 

Amb els colors sobre la taula van sorgir 

formes i simbologies molt diferents on es 

deixava veure entre línies el significat de 

cada un. A més a més, es va acompa-

nyar el dibuix amb una frase.  

Primera trobada     

Viatge cap a les emocions del 
cicle menstrual.  

Varietat de colors i ciclicitat 
d’emocions. 

Un món per descobrir. 

Un món ple de formes i colors 
diferents. 

Delicada, frágil, femenina, 
bella, suau, símbol d’amor i 
de joventut…  
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El centre d’atenció Cicle femení en constant moviment.  

Una tempesta dins l’espera. L’ oposició de colors i emocions. 

Com es pot veure, els dibuixos foren molt variats. Tots amb idees i significats diferents. Al-

gunes associaven la menstruació a la possibilitat d’embaràs, d’altres a la ciclicitat d’em-

ocions, algunes altres a un món ignorat i que per tant, s’havia de descobrir.  

 

D’altres associaven la menstruació amb una rosa, i el dibuix ha estat inspirador per a l’el-

aboració de la portada del treball. Juntament amb el dibuix de la rosa hi reunia paraules 

que s’associaven a la dona, la feminitat i a la menstruació. Algunes van incloure als seus 

dibuixos interrogants, com a senyal de tema desconegut.  
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Enquesta de presentació:  COM VIVIM LA MENSTRUACIÓ  

 
  Edat:        

1. Quants anys tenies quan et va venir la regla per primer cop (menarquia)?________       

2. El teu cicle menstrual és regular? Si és que sí, quants dies dura el teu cicle menstrual? _____________ 

3.Quants dies et sol durar la menstruació? ________ 

4. Com vius la menstruació normalment? Numera-ho del 0 al 10. _________ 

5. Hi ha hagut etapes en que el teu cicle menstrual hagi estat irregular? Hi has trobat algun motiu? 

_________________________________________________________________________________________ 

6. Tens la regla dolorosa?        Sí                                                    

                                                     No  

                         Com de dolorosa? Numera-ho de 0 (gens) a 10 (molt) _________ 

7. Si és dolorosa, què fas per alleugerir el dolor?  

    Res    

    Escalfor a la zona amb dolor 

    Medicament. Quin? Quantitat? ___________________ 

     D’altres _____________ 

 

8. Tens símptomes de que t’ha de venir la menstruació? Quins? _____________________________________ 

9Com et sents en les diferents situacions i àmbits socials durant la menstruació? 

Amics________________________________     Esport ____________________________________________ 

Parella_______________________________      Família ____________________________________________ 

Estudi/treball _________________________ 

10. Escriu com estàs durant la menstruació (escriu un mínim de 5). ________________, _____________, 

_________________, ________________, _________________.  

11. En èpoques de més estrès has notat un retard de la regla?_______________________________________ 

12. T’has fixat mai si tens la regla al mateix temps que algú proper a tu? _______________________________ 

13. T’has fixat si els teus somnis augmenten quan tens la regla?______________________________________ 

14 Consideres que la teva energia, la teva vitalitat, el teu humor és lineal? Per què? _____________________ 

15. Quin pensament et ve quan veus la sang al principi de la menstruació? _____________________________ 
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n cop vam tenir l’enquesta de les dotze 

noies que van assistir a la primera sessió, en 

vam fer un buidatge per saber com vivien la 

menstruació. Quant a la pregunta de l’edat 

de la menarquia, en vam calcular la mitjana. 

La mitjana d’edat de la primera regla de les 

dotze noies de la primera sessió va ser de 

12, 17 anys. La segona pregunta correspo-

nia a la regularitat del cicle menstrual així 

com la durada d’aquest. Només vuit de les 

dotze noies van contestar que el seu cicle 

menstrual era regular. Quant a aquestes no-

ies amb cicle menstrual regular sortí una mit-

jana de 28,25 dies com a durada del seu ci-

cle. La mitjana de duració de la menstrua-

ció , que corresponia a la tercera pregun-

ta ,fou de 5,42 dies. La quarta pregunta s’ in- 

teressava  per saber algunes interrupcions 

del cicle menstrual o bé la repetició d’aquest. 

Una de les dotze noies contestà que va estar 

un any sense menstruació degut a una situa-

ció familiar estressant. Una altra, en canvi, 

contestà que en un mes va tenir dues mens-

truacions i que no hi trobà cap motiu. Una 

altra noia, digué que era normal en ella l’al-

teració del cicle menstrual en èpoques d'exà-

mens i nervis.  

 

La cinquena pregunta demanava pel dolor 

de la menstruació. Només tres de les dotze 

noies que assistiren, digueren que no tenien 

la regla dolorosa. La resta van contestar la 

pregunta que demanava numerar el grau de 

dolor del 0(gens) a 10(molt). Com a mitjana 

de dolor sortí un nombre que voltava al 6. 

Vam preguntar a aquestes noies amb regles 

doloroses què feien per tal d’alleugerir-lo. 

Cap de les noies contestà aplicar-se escalfor 

a la zona amb dolor o no fer res. La majoria 

van contestar que es prenien medicament 

(Enantyum, Ibuprofeno i Gelocatil) els dos 

primers dies de la menstruació.  

 

A partir de la pregunta set de l’enquesta, la 

temàtica voltava més a les emocions i grau 

d’energia durant la menstruació o el cicle en 

general. Vam demanar quins eren els símp-

tomes que tenien abans de la regla. Les res-

postes més repetides foren: més sensibilitat, 

ganes de plorar, mal humor, mal d’esquena i 

panxa. A l’hora de descriure les diferents si-

tuacions i àmbits socials durant la menstrua-

ció les dones van coincidir amb que es té 

poca energia i poques ganes d’estudiar i fer 

esport. En l’àmbit dels amics, la parella i la 

família hi ha poques ganes de compartir i 

parlar, però també hi ha més sinceritat. Per a 

descriure com estaven durant la menstruació 

es van fer servir paraules relacionades amb 

el pessimisme, però també amb intuïció, 

amb pausa i sobretot refiant-se d’allò que es 

pensa. Es va coincidir, també, en que es té 

la regla al mateix moment que alguna dona 

propera. Finalment, l’última pregunta dema-

nava pels pensaments que es tenien en veu-

re la sang al principi de la menstruació i 

aquests van ser negatius excepte d’una do-

na que digué que l’alegrava ja que comença-

va el seu període de repòs.  
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El final de la trobada vam passar un full on les noies hi haurien d’anotar com es trobaven 

en cada dia de la menstruació. La proposta que vam fer va ser anar a dormir més d’hora, 

i per tant, anar al ritme que el cos marqués. Aquest historial es va omplir durant dos me-

sos, per tal de que cada noia obtingués resultats fiables de la seva pròpia menstruació.  

HISTORIAL DE LA MENSTRUACIÓ 

Dia 1 
Data: 

  

Dia 2 
Data: 
  

  

Dia 3 
Data: 

  

Dia 4 
Data: 

  

Dia 5 
Data: 

  

Dia 6 
Data: 
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LA PRIMERA MENSTRUACIÓ CONSCIENT 

Segona trobada     

n la segona sessió,que va tenir lloc el 

maig,vam comentar les conclusions i 

tots els aspectes interessants que es va-

ren observar després de la primera tro-

bada.  Per a fer-ho, vam demanar a les 

noies que es col·loquessin segons la fa-

se del cicle que estaven. A sobre la taula 

hi havien col·locades unes cartes amb 

cada fase del cicle juntament amb la fase 

de la lluna que es corresponia i adjectius 

que caracteritzaven aquesta etapa.  

 

Cada noia va dir el que havia observat 

de nou, tot allò amb què s’havia fixat. Per  

deixar anotats alguns dels canvis que es 

podien preveure vam passar l’enquesta 

que hi ha més endavant.  

Una altra activitat que es va realitzar, re-

lacionada amb el repòs durant la mens-

truació, fou la creació d’un recordatori 

amb cartolina vermella. En ella hi vam 

escriure totes les coses que ens volíem 

recordar durant la fase de la menstrua-

ció. Un cop escrita la cartolina vermella 

vam fer-hi un forat i vam lligar-hi una cin-

ta també vermellosa. D’aquesta manera 

es podria col·locar a qualsevol lloc visible  

que la noia considerés oportú.  

Cartolina vermella en la que s’hi 

van anotar totes els aspectes que 

cada noia volia tenir presents du-

rant la menstruació.  
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1.Quins canvis has introduït per tal de respectar el nivell d’energia del cos durant la mens-

truació? 

Res 

 Anar a dormir una hora abans 

 Fer els mínim d’esforços, menys de l’habitual   

D’altres _______________________________________________ 

 

2. Si havies contestat que tenies dolor durant la menstruació, què has fet per alleugerir-lo? 

No he fet res  

He reduït el medicament que solia prendre 

He provat mètodes com escalfor a la zona amb dolor 

D’altres _______________________________________________ 

 

3. En ser la primera menstruació conscient, has notat algun canvi en ella? 

_________________________________________________________________________ 

4. Has estat conscient de l’augment dels somnis? 

_________________________________________________________________________ 

5. Escriu el grau de satisfacció amb el que has rebut la sang de la teva menstruació ( de 0 

a 10) ________ 

6. Alguna situació amb els amics o família t’ha confirmat les emocions característiques 

d’aquesta fase? ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

7. En la resta del cicle, has notat algun canvi? ____________________________________ 

Enquesta de la PRIMERA MENSTRUACIÓ CONSCIENT 

Amb aquesta enquesta es perseguia veure els canvis que les noies havien introduït segons 

el que s’havia parlat a la torbada anterior. Es va proposar temps de descans i repòs durant 

la menstruació i es volia comprovar si s’havien posat a la pràctica i quines conseqüències 

havien conduït. L’altre objectiu era que les noies prestessin atenció al seu cicle, sobretot a 

la menstruació. Ho farien mitjançant l’historial de menstruació que s’ha mostrat anterior-

ment. Es volia observar, també, si havia un canvi per part de les noies en rebre la sang de 

la menstruació.  
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oltes noies van contestar que no havien 

pogut introduir canvis durant el període de la 

menstruació per culpa de la feina, que la so-

cietat en sí no permetia el seu descans. Al-

gunes contestaren que van intentar anar a 

dormir una hora abans i fins i tot fer els es-

forços mínims, fer menys de l’habitual.  

 

D’altres afirmaren haver reduït el medica-

ment que solien prendre.  

 

Quant a la pregunta de si s’havia notat algun 

canvi en la primera menstruació conscient 

van sorgir respostes diferents. Unes contes-

taren que tenien més capacitat per a recor-

dar els somnis, altres notaren l’augment de 

sensibilitat i de dir les coses tal i com es pen-

sen. La sisena pregunta demanàvem si havi-

en estat conscient de l’augment dels somnis. 

Algunes van contestar que sí que se n’ha-

vien adonat de que augmentaven, una altra, 

en canvi, contestà que no s’havia fixat en 

l’augment però sí en la temàtica, és a dir, 

tots giraven entorn un tema, guardaven rela-

ció els uns amb els altres. En la pregunta 

següent es demanava el grau de satisfacció 

amb la que es va rebre la sang de la mens-

truació. La majoria foren nombres inferiors al 

cinc. En la vuitena pregunta algunes esmen-

taren situacions que evidenciaven les emo-

cions característiques de la menstruació. Al-

gunes d’aquestes característiques van ser: 

l’angoixa, la sensibilitat, la sinceritat i irritabi-

litat. La resta del cicle, per la majoria va ser 

igual que les vegades anteriors, i no van no-

tar-hi cap canvi a destacar.  

En aquesta sessió, vam parlar de la següent 

trobada.  

En veure que el bon temps s’apropava vam 

decidir fer la trobada a l’aire lliure. Vam acor-

dar que cadascú portés un petit detall per a 

les noies del grup de treball. També vam de-

manar que cadascú portés alguna cosa per 

menjar, d’aquesta manera vam organitzar 

una trobada diferent de les que s’havien fet 

fins aleshores. El fet de portar detalls vam 

considerar-ho interessant i molt poderós per 

mantenir el poder femení entre les dones, el 

vincle entre elles. A més a més, havien de 

dur una caixa per posar tots els detalls. La 

idea era que en arribar la menstruació, les 

noies obrissin la caixa i dediquessin temps a 

elles i a la seva intuïció. També tindrien la 

cartolina vermella que les faria prestar aten-

ció a la seva creativitat i intuïció com a do-

nes.  

Aquestes són les cartes que vam col·locar 

sobre la taula. Aquestes fan referència al 

cicle lunar així com a les fases del cicle 

menstrual. D’aquesta manera ens vam 

situar al lloc que ens corresponia segons 

la fase en la que cadascuna es trobava.  



 

70 

Tercera trobada     

Amb la tercera trobada vam rebre l’estiu. Vam organitzar la trobada i el berenar vora el Ter. 

Cadascú portava una caixa apunt per omplir-la. A més a més, totes portàvem un detall per 

a repartir a la resta de les noies.  

 

Abans de despedir-nos vam repartir l’enquesta d’emocions, de la qual se n’han redactat els 

resultats en apartats anteriors. Algunes de les noies de les trobades, doncs, participaren en 

l’enquesta, encara que també la completaren d’altres dones.  

 

 

Trobada a la  vora del Ter, amb les 

caixes i els detalls de cada noia.  

Les tretze noies de dife-

rents edats compartint 

experiències femenines.  
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Vam decidir fer l’entrega dels petits detalls. Van sortir detalls originals i diferents 

que ni ens haguéssim imaginat. Des d’escrits fins a braçalets que servirien d’unió 

per a totes les dones. Alguns dels detalls foren aquests:  

Una petita targeta que recollia 

allò que una simple rosa sig-

nifica. I allò que a totes les 

dones del grup ens podia 

unir.  

Una imatge amb una dedicatòria al darrera, que ens 

recordaria que és temps de meditació i prestar atenció 

a les intuïcions.  

Espelmes, sobres de salvia, 

pètals de rosa, encens, llami-

nadures, braçalets...  
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Com ja hem dit, després de la trobada, es va repartir l’enquesta d’emocions. En 

apartats anteriors hem explicat en què consistia l’enquesta i n’hem anotat els resul-

tats.  
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Comentaris ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Alegria. És un estat interior fresc i lluminós, generador de benestar general amb alts nivells 

d’energia.  

 

Tristesa. És una emoció que serveix per generar empatia, és una manera de demanar 

acompanyament, comunicació i ajuda. Afavoreix la reflexió interior. No s’ha de confondre 

amb depressió.  

 

Ràbia. La ràbia és l’emoció més passional. Pot ser causada de diverses maneres, però el 

principal motiu n’és el control, ja sigui físic o psicològic. La ràbia també pot ser activada per 

la frustració que produeix la interrupció de la conducta dirigida cap a un objectiu.  

 

Por.  La por és una emoció que serveix per avisar d’un possible perill. Aquesta permet pre-

parar-nos per reaccionar en situacions adverses amb més rapidesa.  

 

Generositat. És l’hàbit de donar i entendre als altres. La generositat és un acte d’altruisme.  

Solitud. La solitud és l’estat d’estar sol o gairebé sol.  

 

Satisfacció amb una mateixa. L’acceptació de les pròpies emocions i dels propis actes, 

sense crítica per part d’una mateixa.  

 

* EN CAS DE NO OMPLIR L’ENQUESTA, SOBRETOT NO INVENTAR-S’HO 
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Quarta trobada     

La quarta trobada va ser organitzada per 

mirar el documental titulat “La luna en ti”. 

Vam creure que seria interessant mirar-

lo amb totes les noies, i així poder-ne co-

mentar alguns aspectes que ens hagues-

sin sorprès.  

 

Es tracta d’una pel·lícula documental d’-

uns 75 minuts. Parla de la menstruació i 

ho fa sense por. Precisament perquè la 

seva autora, Diana Fabiánová, des de 

ben jove va aprendre que no es podia dir 

a un home quan es tenia la regla. Amb el 

pas del temps, però, es va adonar de 

que això no era així.  

 

Fabiánová va començar a buscar altres 

formes d’entendre la regla. Es pregunta-

va per què patia tan dolor si ella estava 

sana. Viatjà per Eslovaquia, Brasil , Es-

panya, Estats Units i el Regne Unit. Va 

entrevistar a metges, ginecòlogues, an-

tropòlegs, sociòlegs, psicoanalistes... 

També va entregar una càmera a una 

nena d’11 anys per tal de que aquesta 

expliqués les seves pors davant l’a-

ada de la seva primera regla.  

 

La directora ha buscat una forma diverti-

da i amb humor per parlar del tema d’una 

manera dinàmica i lúdica. Posa la mens-

truació sobre la taula i deixa que dife-

rents dones parlin del que senten vers 

aquesta. Hi ha qui considera que els ho-

mes l’han utilitzat per posicionar a la do-

na en un paper secundari. Hi ha qui creu 

que és incompatible amb el sexe. I hi ha 

que creu que tota dona amb la menstrua-

ció farà que les flors i els fruits caiguin 

dels arbres, o fins i tot que la maionesa 

es talli.  

 

“LA LUNA EN TI” 
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Quarta trobada     

Després de mirar el documental van aparèixer reaccions diferents.  Vam demanar a les no-

ies què és el que els havia sorprès més i les respostes varen ser aquestes:  

 

“ M’ha sorprès el fet de que fer dansa del ventre alleugi el dolor menstrual”:  

 

“ M’ha sorprès sentir que hi ha un metge que es dedica a fer desaparèixer la menstruació a 

totes les dones que ho demanin”  

 

“No m’hagués imaginat mai que la masturbació alleugerís el dolor menstrual”:  

 

 

Després d’escoltar i mirar el documental vam proposar a les noies provar les compreses de 

roba tal i com havia aparegut al documental. Així va ser, algunes noies en van comprar per 

a provar-les. Hem recollit una de les reaccions:  

 

“ És molt diferent, però alhora còmode, tot i això no ho canviaria pels tampons o compreses  

convencionals”. 

 

“LA LUNA EN TI” 
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Cinquena trobada     

La cinquena trobada es va organitzar el setembre. Es va dur a terme amb la intenció de 

comentar l’enquesta que les noies omplien durant l’estiu. Es va demanar, també, si vivien la 

menstruació d’una forma diferent.  

Respecte a la contestació de l’enquesta, coincidiren en que era difícil pensar a respondre-la 

cada dia, ser constants en prestar atenció amb el seu cicle menstrual. Quant a la vivència 

de la menstruació, la majoria contestaren que ara no la veien com una cosa tan difícil de 

passar, tal i com contestaren al primer dia. Es va acabar parlant de la sexualitat en sí, ja 

que moltes coincidiren en la falta d’informació del tema.  

 

Després de parlar sobre aquests temes, vam aprofitar per explicar una proposta que tení-

em en ment per a la següent trobada. Aquesta consistia en organitzar una trobada durant el 

mes de desembre en la que hi assistissin les noies que normalment ja participaven junta-

ment amb les mares, germanes grans, o en definitiva una dona amb experiència propera a 

elles.  

CINQUENA TROBADA 
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Sisena trobada     

La sisena i última trobada es va organitzar el desembre. Com ja hem dit, aquesta no es va 

organitzar només per les noies que havien participat al llarg del treball, sinó que també per 

les mares, germanes o àvies.  

 

Per a convidar a les acompanyants de les noies vam crear un programa. Vam trobar inte-

ressant fer-lo, en primer lloc, per agrair la seva participació durant totes les trobades origi-

nades pel treball de recerca. I també per tancar el grup d’una manera diferent. Vam consi-

derar oportú, també, decorar el programa amb els dibuixos que havien fet les noies en la 

primera trobada.  

CELEBRACIÓ DEL CICLE MENSTRUAL CONSCIENT 
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Sisena trobada     

L’última trobada va tenir lloc al gimnàs 

de la Salle Manlleu, el diumenge dia 

dos de desembre. Aquest es va deco-

rar amb teles de diferents colors i amb 

espelmes i encens.  

 

Les noies van venir acompanyades de 

mares, germanes grans i fins i tot ami-

gues interessades en el tema.  

 

Vam obrir la trobada amb una breu 

presentació de cadascú. Vam dema-

nar a les noies que en la presentació 

fessin referència a alguna dona impor-

tant a la seva vida. En molts casos, la 

resposta es va veure acompanyada de 

llàgrimes i fortes emocions.  

 

Seguidament vam formular una altra 

pregunta que les noies van anar con-

testant. Vam demanar que expliques-

sin algunes experiències que hagues-

sin viscut pel fet de ser dones. El tema 

de la trobada es va anar desviant fins 

arribar a parlar de mares i filles i el rol 

d’aquestes. Cada noia aportava una 

experiència diferent que permetia que 

les altres n’aprenguessin alguna cosa.  

 

Com que moltes de les noies eren 

adolescents, i per tant, comencem no-

ves etapes, vam demanar de quins 

aspectes els agradaria deslliurar-se. 

Cadascú va donar la seva explicació i 

altra vegada acompanyada de fortes 

emocions per part de moltes noies.  

En aquestes imatges es poden veure les 

dones assegudes en rotllana. El gimnàs es-

tà decorat i al centre de les noies hi figura 

una tela vermella amb espelmes i objectes 

que s’utilitzarien durant el taller. Entre 

aquests objectes n’hi havia un que 

s’utilitzava com a torn de la paraula, per po-

tenciar l’escolta entre les dones. Com es pot 

observar les noies no es van haver de 

col·locar seguint cap ordre.  
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Sisena trobada     

Després de parlar entre les dones sobre els 

temes que anaven sorgint vam proposar que 

s’unissin les noies amb l’acompanyant que 

havien dut. Ella li hauria de fer carícies i mas-

satges mentre sonava una música de fons. A 

més a més es va deixar un llapis de color ade-

quat per a pintar a la pell per si alguna dona 

volia fer un dibuix o un símbol a la seva filla, 

germana, néta, amiga...  

Després dels massatges i carícies, en 

acabar la música, vam endreçar els ma-

talassos que s’havien utilitzat. Vam ex-

plicar que per acabar la trobada es rea-

litzaria una dansa, però no es tractava 

d’una dansa qualsevol.  

 

Vam col·locar-nos separades, és a dir 

cada noia al costat de dues acompa-

nyants. Primer es van repetir els passos 

que corresponien a la lletra de la cançó 

que es ballava. Un cop es tenien els 

passos del ball ja apresos, es va posar 

la música.  

 

El ball permetia anar rodant, ja que es-

tàvem col·locades en forma de cercle, i 

per tant anar passant per cada dona. El 

ball requeria la participació de les dues 

noies, les quals s’havien de mirar als 

ulls i al final abraçar-se.  

 

La cançó sonà dos cops, d’aquesta ma-

nera cada noia donà tota la volta sence-

ra i per tant, dansar amb totes les altres 

dones.  

La dansa va agradar molt a totes les noies, ja 

que potenciava la unió de totes les dones 

participants. La dansa va acabar amb una 

abraçada col·lectiva, és a dir la unió de totes 

les noies al centre de l’espai del gimnàs.  

 

Després les dones van realitzar un petit escrit 

o una manualitat per entregar a les filles, ger-

manes, amigues... Després de la dansa, 

doncs, vam col·locar-nos en rotllana perquè 

cada noia pogués dir què li havia semblat la 

trobada, què havia sentit, què li havia agradat 

més... La majoria de les dones afirmaren que 

va ser una experiència preciosa i que s’hauria 

de fer més sovint i fins i tot amb nenes més 

petites per introduir-les aquest món realment 

desconegut.  
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8. Conclusions  

 

Amb el present treball sobre la menstruació hem pogut descobrir un altre punt de vista 

d’aquesta, per a molts desconegut, la inestabilitat que comporta en les dones i totes 

les habilitats que els posa a disposició.   

Les trobades i enquestes amb les dones que han participat en els tallers ens han 

proporcionat la informació necessària per a determinar el paper que té la menstruació 

en la nostra societat. Així, s’ha parlat amb dones de totes edats per compartir les 

experiències i vivències relacionades amb la menstruació i feminitat.  

També hem pogut descobrir el punt de vista de nenes de 12 anys, tot traslladant-nos a 

una escola de primària de Manlleu per a recollir dibuixos sobre la menstruació.  Amb 

aquests dibuixos s’ha evidenciat la necessitat d’un canvi de visió de la menstruació en 

aquesta edat, en que moltes nenes ja tenen la regla i d’altres els hi ha de venir.  

Cal destacar la informació que ens han proporcionat els llibres i pàgines web d’autores 

com ho són Miranda Gray, Alexandra Pope i Sophia Style. Tota la informació s’ha 

pogut ampliar amb articles per redactar finalment el que ha estat el treball de recerca, 

que es divideix en set apartats. Aquesta divisió permet endinsar-se al món de la 

menstruació d’una manera lenta i progressiva, començant per la presentació de les 

etapes de la sexualitat de la dona. Llavors el treball s’ha regit segons les fases que la 

sexualitat de la dona precisa, així, s’ha començat per la menarquia (primera 

menstruació) i s’ha acabat amb la menopausa (l’última).  

La informació també l’hem pogut contrastar amb els tallers organitzats, ja que se n’han 

pogut treure conclusions i reaccions procedents de les mateixes dones.  

Cal tenir en compte, a més, l’estudi de les emocions que hem realitzat a través de les 

enquestes que ens ha permès veure les emocions que predominen en cada fase del 

cicle menstrual i per tant veure que la dona no es lineal al llarg del cicle menstrual, sinó 

que és cíclica i inestable.  

Malgrat que el treball s’ha centrat en la part bibliogràfica del que és la menstruació, 

aquesta no es pot explicar del tot sense tenir en compte les sis trobades realitzades. 

Aquestes han estat  trobades plenes d’emocions, d’experiències íntimes i de reflexions 

personals. Ens han ofert diferents punts de vista i alhora diferents vivències, totes útils 

per a treure’n nous coneixements i nova informació sobre el tema. Hem realitzat 

diferents activitats en cada  sessió i cada una d’aquestes es troba resumida en 
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l’apartat set. En aquestes trobades hem fet més visible la menstruació en la vida de les 

noies, les quals vivien la menstruació d’una manera negativa i al llarg de les trobades, 

més i menys, han anat canviant aquesta consideració envers la menstruació. A més, 

hem pogut adonar-nos de que la menstruació no és un fet individual que es repeteix 

mes a mes, sinó una fase d’un cicle de canvis mensuals, pel qual passen totes les 

dones. Així, hem pogut viure el cicle menstrual de manera conscient tot fixant-nos en 

els canvis produïts i compartint-los en les trobades organitzades.  

Les trobades han representat la unitat que som, l’harmonia i la continuïtat a través de 

la qual podem expressar l’energia per tal de que circuli lliurement. Paral·lelament amb 

aquesta essència d’unió femenina, tornarem a estar en sintonia amb l’ésser que 

realment som. Reunir-nos per convocar energia femenina i reflexionar sobre el cicle 

menstrual i el sentit de ser dona, és una de les formes que ens han traslladat cap a 

l’interior, a connectar amb la saviesa interna i retransmetre aquesta poderosa energia 

femenina a tot allò natural i vivent.  

Hem pogut veure que el cicle menstrual és un enorme recurs personal i laboral que no 

es valora a la nostra societat, ja que és vist com un inconvenient. Hem pogut observar, 

també, que les habilitats de les dones, canviants al llarg del mes, són un recurs amb 

molt potencial en els àmbits empresarials i laborals, però s’han ignorat completament.  

Finalment, ens hem adonat de que el cicle menstrual, amb les quatre fases 

corresponents, brinda a les dones l’oportunitat de crear, intuir, meditar i arribar 

aconseguir els objectius que una es proposa. Aquest pot arribar ser un recurs enorme 

en el món femení. Per tant, cal potenciar la menstruació en la dona i utilitzar-la com 

una font de poder en ella. Per això, cal prestar atenció al cicle menstrual i ser 

conscient de cada fase, per tal d’aprofitar cada moment per realitzar activitats amb les 

habilitats que aquesta ens ofereix.  

La menstruació, doncs, ajuda a la dona actual a millorar el seu benestar, triomfar en 

els àmbits laborals, aconseguir objectius i viure tal i com s’ha somiat. La menstruació 

té un significat molt més profund del que es palpa dia a dia en la societat actual, i té un 

paper fonamental en la dona, fins ara completament ignorat.  
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