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FEINA I CICLE MENSTRUAL 
COM ENS PODEM ORGANITZAR A LA FEINA (I A LA VIDA) PER CONCILIAR 

LA FEINA I EL NOSTRE CICLE MENSTRUAL 
 
 
CONTEXT SOCIO-CULTURAL DEL CICLE MENSTRUAL 
 
A occident, menstruar és un acte polític.  
 
El cicle menstrual i, en concret, la menstruació és una funció corporal rodejada de tabús i estigmes 
en la major part de països i contextos. Una funció corporal que afecta a diferents persones, de 
diferents maneres. 
 
I és que menstruar és cultural.  
El cicle menstrual i les seves fases hormonals tenen importants implicacions a nivell físic, mental i 
anímic (de manera individual) i a nivell cultural – sociològic (a nivell col·lectiu). La menstruació és 
cultural. No és el mateix menstruar en tribus matriarcals que ser dona menstruant i treballadora a 
occident.1 
 
El problema no és la menstruació com a funció corporal, si no qui menstrua en aquesta societat ja 
que els cossos que menstruen no són els que han construït el relat menstrual, ni els que han 
establert les normes (no escrites) sobre com ens ha d’afectar (o no) o com hem de viure (o no) el 
cicle. 2 
 
Deconstruir els mites al voltant de la menstruació, conèixer-nos, ser conscients de nosaltres 
mateixes i del nostre context (que condiciona la manera en que interpretem i vivim el nostre 
cicle), cuidar-nos i sororitzar-nos serà imprescindible per viure i gaudir de totes les que som 
cadascuna de nosaltres. 
 
La conciliació sembla que només existeix com a concepte de cura als i a les altres, no cap a una 
mateixa. Baixar el ritme, demandar o fer activitats diferents segons la fase del cicle on estiguem, 
replantejar-nos com i quan fem la feina que fem, les reunions que ens programem...  
 
Som persones treballadores i, tot i que el sistema de feina no és cíclic i no estigui adaptat al nostre 
ritme vital (encara), podem millor molt la nostra experiència laboral coneixent en profunditat el 
nostre cicle i adoptant canvis que comencin per nosaltres mateixes. 3 
 
La menstruació no disminueix la competència de la persona. La programació de les tasques tenint 
en compte el cicle menstrual pot donar com a resultat un major benestar de la persona així com 
una major assistència laboral i una major productivitat ja que es millora l’entorn de feina. 
 
Aquest pretén ser un document amb recopilació de textos, idees i propostes per tal d’intentar 
conciliar cicle menstrual i feina, feina i cicle menstrual. 
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PER SER CÍCLIQUES ES NECESSITA COMUNITAT (I SORORITAT) 4 
 
El cicle menstrual és cíclic i ens afecta perquè el cicle no és quelcom extern, el cicle som nosaltres. 
Som 4 dones en 1 i totes busquen gaudir i estar a gust; el nostre cos s’obceca en estar bé i sempre 
busca la manera per a viure de manera més favorable, per tant, el que cadascuna de les nostres 4 
dones ens demani estaré bé.  
 
Per a ser cícliques, sense remordiments ni angoixes, es necessita comunitat i sororitat.  
La conciliació sembla que només existeix com concepte de cura cap als i les altres, no cap a una 
mateixa. El cicle menstrual afecta al nostre rendiment però no ens torna idiotes si no que quan, 
per exemple, augmenta la progesterona el nostre cervell es queda en un estat sedat que propicia 
estar més intuïtives i mes creatives i, per tant, la manera d’habitar el món des del meu cos ha 
canviat i tinc altres habilitats (sovint no tant valorades en aquesta societat capitalista, patriarcal i 
productivista). Sovint, les dones per ser dones tenim la necessitat de no abandonar el petit espai 
que hem aconseguit conquerir. No podem parar. No devem parar. I sí!  
 
Comprendre que l’espai conquerit no desapareixerà quan la dona que l’ocupa descansi ni quan 
una altra dona arriba; descansar no és absentar-se, una segueix en aquell espai però l’ocupa d’una 
altra manera.  
 
La sororitat s’aprèn, no ve de sèrie. La sororitat necessita de la teoria per a comprendre i corregir 
actituds així com de l’acció i el contagi. 
 
Si una dona, a la feina, és tan valenta com per dir que està premenstrual i que se’n va una hora 
abans a casa perquè necessita donar-se un bany o estirar-se, les altres hem de poder recolzar 
aquesta iniciativa i fer el mateix. Els drets s’agafen; hem de fer del propi autoconeixement un acte 
col·lectiu, rebel, insubmís, filosòfic, didàctic i polític. 
 
Conèixer el nostre cos, ubicar-nos en el món des d’ell, és un privilegi. No totes poden fer-ho 
perquè requereix temps, espai i recursos que no estan disponibles per a totes. Aquelles que som 
privilegiades hem d’usar el nostre privilegi com a llança per a que totes puguem prendre allò que 
és nostre.  
 
 
CICLE MENSTRUAL I LES SEVES FASES 5 
 
Però situem-nos... un petit resum de les diferents fases del nostre cicle i les seves característiques: 
 
Fase de l’Arquera o Fase proovulatòria 
Com la primavera, és una fase de renaixement, com els arbres que traslladen la seva energia a la 
superfície; ens llencem al món exterior, amb ganes de relacionar-nos, divertir-nos i veure’ns 
boniques. 
Predomina la nostra part racional i analítica que ens permet dur a terme tasques de forma 
eficient, ens sentim molt capaces de realitzar activitats i amb poca necessitat de ser recolzades; 
tenim un bon control dels nostres impulsos i emocions i podem mirar cap a un altre costat quan 
alguna cosa ens disgusta. 
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Fase de la Mare o Fase ovulatòria  
Com l’estiu, és una fase on les ganes de relacionar-nos arriben al seu esplendor màxim i ens 
bolquem cap als altres, estem plenes d’energia. Ens resulta fàcil comunicar-nos i entendre’ns. Es 
un moment de gran creativitat, ideal per a dur a terme idees i projectes i materialitzar-los en el 
món de lo concret. 
 
Fase de la Fetillera o Fase premenstrual  
Com la tardor, ens anem ficant cap a dins, tenim més ganes de quedar-nos a casa; ens repleguem i 
traslladem la nostra energia cap al nostre interior; estem més sensibles i ens costa reprimir 
l’expressió de les nostres emocions i necessitats. Disminueix la nostra energia i vitalitat. 
Disminueix la nostra capacitat de concentració perquè guanya terreny la nostra part emocional i 
intuïtiva. Ens resulta més difícil afrontar-nos als problemes i podem sentir-nos inquietes; tot plegat 
es necessari per facilitar la comunicació amb el nostre jo interior i la nostra intuïció. 
 
Fase de la Bruixa o Fase menstrual  
Com l’hivern sembla que els arbres estiguin morts però en les seves arrels hi ha una gran activitat i 
revitalització que no veiem. Ens retirem al nostre interior per així poder renéixer renovades la 
següent primavera; ens retirem a un estat molt intuïtiu i molt poc racional; sentim les emocions a 
flor de pell, una extrema sensibilitat i el pensament desendreçat. Tenim poca energia amb pics de 
forta activitat i els nostres moviments són lents i una mica maldestres.  
És un moment per desprendre’s de lo vell i donar pas a noves idees i percepcions; ens donem llum 
a nosaltres mateixes, és un moment per a revisar la nostra vida i refundar-les segons les nostres 
necessitats. 
És un moment molt creatiu en el que apareixen noves idees de forma sobtada; no obstant això, 
aquest canvis i aquestes idees no es materialitzen fins les noves fases de l’Arquera i la Mare. 
 
 
Som 4 en 1... i totes quatre estan bé!  
 
Som quatre dones en una i totes quatre estan bé... hem de ser totes quatre! 
No canviem d’una fase a l’altra d’un segon per l’altre; no estem acostumades a fixar-nos en les 
subtileses... ja no ens ve de gust lo d’abans d’ahir i comencem a creure que alguna cosa va 
malament. No. No va malament. Va bé. Estem vives, som cícliques i en això consisteix.6 
 
Solem creure que el nostre jo veritable és el de les fases d’obertura (Arquera i Mare) ja que són les 
fases que es relacionen amb l’ideal de dona de la nostra cultura occidental; la majoria ens 
identifiquem amb ella i lluitem amb totes les nostres forces per a ser sempre així. 
Durant les fases de recolliment (Fetillera i Bruixa), en canvi, ens sentim rares, com si ens passés 
alguna cosa fora de lo habitual, com si deixéssim de ser nosaltres mateixes uns dies al mes degut a 
una espècie de bogeria temporal d’origen hormonal. Rebutgem aquesta part de nosaltres perquè 
les seves característiques no es corresponen amb l’idea de dona que es premia a la nostra cultura. 
Aquestes fases ens predisposen a retirar-nos del món i ignorar les seves demandes per escoltar i 
respectar les nostres necessitats, la qual cosa no encaixa amb l’abnegació femenina fomentada en 
la nostra societat: la dona que renuncia a les seves necessitats i desitjos per a dedicar-se als seus 
éssers estimats i feina. 
 
Replegar-se requereix d’un temps, un silenci i una intimitat que no són compatibles amb el ritme 
de vida actual. La nostra cultura reprimeix per complet aquesta comunicació amb el nostre desig i 
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jo interior mantenint-nos constantment en l’esfera racional i fent-nos creure que aquest és l’únic 
estat de consciència saludable i desitjable. 
Nosaltres som la totalitat del cicle. Les fases de recolliment són una part de nosaltres tan bona 
com les altres i que aporten molt a la nostra persona.  
 
Aprofitem les potencialitats del Cicle 
 
Proposem-nos programar les nostres activitats en funció del nostre Cicle. Això no vol dir que no 
puguem fer-les en un altre moment del Cicle o que si ho fem no sortiran bé, simplement és ser-ne 
conscients i saber que tindrem més potencial en uns dies que en uns altres. 
 
Cadascuna tenim una fase estrella (la que més dominem i la sol ser la que més ens agrada) i una 
fase estrellada (la que menys ens agrada i desconeixem); es tracta d’investigar aquest lloc ocult 
per a no sobrecarregar a la que ja coneixem i aprendre les altres potencies que tenim i ignorem. 
I, davant de decisions importants, és recomanable que passem pel filtre de les nostres 4 dones. 7 
 
 
Les nostres emocions 
 
L’Educació que rebem a la cultura occidental deixa de costat el fet d’aprendre a escoltar allò que el 
nostre cos ens diu a través de les emocions. Les dones, tanmateix, tenim una avantatge: durant les 
fases de recolliment el nostre cos ens posa en contacte directe amb elles, vulguem o no. Estem 
més sensibles, reaccionem de forma més intensa i menys controlada. A la Fase Fetillera també se li 
diu la Fase de la Veritat per no callar-nos allò que hem decidit no dir. 
 
Aquestes fases es viuen de forma molt diferent segons com haguem gestionat les nostres 
emocions mentre teníem la cuirassa gruixuda posada. Si durant les fases d’obertura em mirat cap 
a un altre costat, reaccionarem de forma més intensa i explosiva; si, per contra, durant les fases 
d’obertura connectem amb les nostres emocions i resolem els nostres conflictes, les fases de 
recolliment seran més suaus. 
 
És important escoltar les emocions que apareixen en les fases de recolliment i no descartar-les: si 
hi ha un sentiment que es repeteix una i una altra vegada, seria interessant prestar-li atenció i 
llegir el missatge que vol transmetre’ns. 
 
 
EL CICLE MENSTRUAL A LA FEINA 
 
Menstruem tots els mesos, durant pràcticament tota la nostra vida laboral... i, en aquest sistema 
capitalisme i patriarcal, es parla de productivitat sense tenir en compte que una setmana al mes 
treballem menstruant. 8 
 
Normalment, a la feina, sempre tenim un marge de maniobra, per petit que sigui decidint a què i a 
qui dediquem les nostres pauses, autoexigint-nos més o menys, avançar feina, programar 
reunions, redactar projecte o memòries, pensar estratègies o dissenyar projectes... 9 
 
Al final, la qüestió és on situem el cooperar amb el Cicle Menstrual en la nostra escala de 
prioritats. Si per a mi és important, trobaré la manera d’adequar-me a ell. 
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ORGANITZEM-NOS LA FEINA (I LA VIDA) EN BASE AL NOSTRE CICLE MENSTRUAL 10 
 
Consells i recomanacions dins de cada fase que no ens solucionaran la vida però ens la poden 
facilitar una mica més. 
 
Fase de l’Arquera o Fase proovulatòria 
En aquesta fase (i la següent) tenim l’energia i les condicions mentals i emocionals per a dur a 
terme les idees que han sorgit a les fases més introspectives. Rendirem més en la concreció 
d’activitats, posant-les sobre el paper o duent-les a la pràctica. 
Tenim forts pics d’activitat i la sensació de no voler parar; es la fase més productiva però també la 
més adolescent i rebel. El treball en grup es complicat i treballem molt bé de manera autònoma. 
Recomanacions: 

- És el millor moment si tenim un treball físic, si no, aprofitem per fer esport i estar més 
activa.  

- Aprofitem per organitzar el nostre mes i fer aquelles tasques que ens facin més mandra 
- En tant que puguem, ajornem els nostres compromisos socials per a la següent fase 

(ovulatòria) 
- Limitem les reunions i traiem el màxim treball nosaltres soles 

 
Fase de la Mare o Fase ovulatòria 
Estem molt sociables i comunicadores; es la fase més procastinadora i intel·lectualment tampoc 
tenim moltes ganes de posar-nos a pensar o a escriure. 
Recomanacions: 

- Organitzem reunions de feina, quedades personals, visites que ens fan mandra... és el 
millor moment per fer feina en equip, fer xerrades o fer networking. 

- Traiem la nostra cara més negociadora i de persona capaç de resoldre conflictes. 
- Si treballem amb xarxes socials, és un moment ideal per a programar-les. 
- Tenim un sentit estètic afilat... aprofitem per redecorar el despatx o vestir-nos com 

vulguem    
 

Fase de la Fetillera o Fase premenstrual 
És la fase que, farta d’aguantar tant diu... fins aquí! 
Està associada als dolors típics que afloren quan en la resta del cicle no ens hem permès ser, no 
hem menjat bé, hem cedit massa als desitjos dels i les altres. Si no hem sabut ser assertives i 
demanar les coses bé, arriba aquella agressivitat que caracteritza la premenstruació. 
Recomanacions: 

- Les activitats físiques et costaran però necessitem les endorfines de l’esport; mou-te des 
del plaer i no des de la competitivitat. 

- Fes un llistat de coses que no t’agraden i posa límits. 
- Revisem i polim el treball que haguem fet prèviament. 

 
Fase de la Bruixa o Fase menstrual 
Ara toca baixar les revolucions, alentim el ritme que hem estat duent durant tota la resta de les 
fases. En aquesta fase tenim el màxim potencial per a l’elaboració de projectes; aprofitem-lo per a 
recollir les idees que ens vinguin, sense voler articular-les de seguida. Donem-nos permís per a que 
la nostra creativitat faci la feina, donant-li espai relaxant-nos, concentrant-nos en nosaltres 
mateixes i expressant el que vagi sorgint. 
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Recomanacions: 
- Vigilem molt el descans i gestionem bé la despesa d’energia 
- Tenim la sensibilitat a flor de pell així que nodrim-nos d’allò que ens agrada; si fem 

activisme, vigilem com i quan ens exposem; intentem veure-ho tot des de la part positiva 
dels moviments socials o ens podem cremar amb molta més facilitat. 

- Explotem la nostra creativitat i a la nostra saviesa. Aquesta fase és especialment hàbil per 
la resolució de problemes. 

 
 
 
10 CONSELLS PER A LA QUE LA FEINA I EL TEU CICLE COOPERIN 11 
Per últim, 10 consells per a totes les fases del cicle ajudin a conciliar feina i cicle menstrual... que 
ens ajudin a (re)conciliar-nos en totes les nostres fases: 
 

1. Coneguem el nostre cicle menstrual 
El coneixement és poder! És imprescindible conèixer-nos, saber quan menstruarem (via una app, 
un diagrama menstrual o com vulguem) i organitzar-nos. 
 

2. Preparem-nos (per a la fase premenstrual i menstrual) 
Anticipar-se i organitzar-se és poder! 

- Intentem treure’ns compromisos socials que no siguin imprescindibles. 
- Reservem-nos hores per a nosaltres i per al nostre descans en la mida de lo possible. 
- Avancem feina si podem per a poder tenir menys càrrega aquella setmana 
- Agendem menys reunions aquella setmana 
- Intentem no agendar esdeveniments o reunions que requereixin molta sociabilitat; 

avancem-los o posposem-los sempre que puguem (en les següents fases estarem més 
sociable) 

- Organitzem-nos les nostres tasques de manera més endreçada per no agobiar-nos 
 

3. Fem esport suau 
Caminar on puguem, ballar, fer estiraments suaus, sobretot enfocats en la zona d’obertura dels 
malucs (“cadera”) per alleugerir la congestió de la zona. Fem allò que ens vingui de gust, gaudim-
ho però suaument, escoltant el nostre cos. 
 

4. Treiem-ne profit 
Quan entenem millor el nostre cicle, ens entenem millor a nosaltres mateixes. Cada fase del cicle 
té uns pros i uns contres i el repte és saber quins són per a que juguin al nostre favor. La fase 
menstrual és una fase d’introspecció que ens convida a parar, reflexionar i mirar el nostre interior 
per a esbrinar què ens ha servit durant el cicle i què és necessari llençar. És una fase perfecta per a 
llegir, descobrir, meditar, investigar... tot aquesta feina que requereix un focus més intern i que 
normalment no tenim temps.  
Aprofitem per a llegir informes, articles o investigacions, estudiar i reflexionar sobre propostes... 
tota la feina que requereix reflexió. Deixem l’acció per a les setmanes següents. 
Preovulant o ovulant ens costa més concentrar-nos i saltem contínuament d’una tasca a una altra 
(multitasking power!) 
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5. Posem-nos còmodes 
Evitem la roba ajustada... donem-li espai al nostre úter per menstruar tranquil·lament. Si seiem 
millor i ocupem espai, ens sentirem millor; pensem que tota la musculatura pèlvica necessita espai 
per bategar i deixar sortir la sang. 
 

6. Baixem el ritme, dormim més... 
No sempre és fàcil però podem incorporar petits trucs com anar a dormir una mica abans, llegir un 
llibre o estirar-nos enlloc de mirar la TV, treure’ns totes aquelles tasques o activitats extres que no 
són imprescindibles... 
 

7. Alimentem-nos i hidratem-nos 12 
Som el que mengem. Durant la menstruació i els dies previs el nostre cos està dominat per 
l’hormona progesterona així que ens afavoreixen aliments antiinflamatoris. Alguns aliments que 
ens afavoreixen són la xocolata (negra), el plàtan, la pinya, el peix, les llavors, el bròquil i els fruits 
secs (sense sal i sense torrar). 
Alguns aliments que no afavoreixen són: el cafè i els aliments enllaunats.  
A més, durant la menstruació, és interessant intentar evitar aquells aliments als que som més 
sensibles ja que el nostre cos reaccionarà de forma més agressiva en aquesta fase. 
 
La deshidratació produeix malestar i cansament (divideix el teu pes entre 7 i et sortiran el número 
de gots d’aigua que hauries de beure al dia). Intenta mantenir-te sempre hidratada, especialment 
durant la menstruació. Les infusions que contenen gingebre, romaní, fenoll, camamilla i calèndula 
t’ajudaran a desinflamar. 
 

8. Donem-nos permís 
Permetem-nos baixar el ritme, donem-nos permís per parlar menys i estalviar energia, cuidar-nos, 
estar més sensible, donem-nos permís per no estar al 100% que espera la resta. 
 

9. Cuidem-nos i respirem 
Respirem davant les situacions que se’ns interposin aquells dies... al metro, amb una família, en 
una reunió de feina o llegint un email. Connectem amb el nostre cos i permetem que, amb cada 
respiració, la incomoditat i la tensió disminueixin. 

 
10. Perdonem-nos 

Qui no s’ha sentit culpable algun cop per no arribar a tot allò que volíem fer aquella setmana o per 
tenir un dia de bajon? Mentre menstruem existeix un conflicte entre el món extern i el nostre món 
interior i això crea conflicte. Perdonar-nos és clau per reconciliar-nos amb el nostre cicle 
menstrual. Cada dona és un univers, igual que ho és cada cicle. 
 
 
PROPOSTES DES DE L’AFEV  
 
Des de l’AFEV no volem fer tan sols un recull de coneixement, idees i propostes fent un ús neutre 
(sabem que cap acció ni informació és neutra) de la informació aquí continguda si no que volem 
anar més enllà i comprometre’ns com a entitat. 
 
Volem incentivar que cadascuna de les persones de l’entitat es puguin sentir lliures, legitimades i 
apoderades a dur a terme aquestes idees i propostes. 
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Volem incentivar que, en la mida de lo possible, cadascuna de les persones es pugui organitzar 
l’agenda, les reunions o les tasques generals en base al seu cicle: quan redactar un projecte o 
escriure una memòria, quan planificar reunions (internes i externes), quan dedicar temps a 
investigar i aprofundir en un tema, quan reflexionar sobre el desenvolupament de projecte o 
estratègicament, o quan poder abordar un conflicte o situació complicada.  
 
Des de l’AFEV proposem el teletreball (que ja és dinàmica habitual a l’entitat) per als dies que ens 
sentim amb menys energia, com ja venim fent quan tenim una tasca on ens hem de concentrar 
molt o per conciliació familiar. 
 
Proposem, també, agafar-nos un dia lliure durant la menstruació, si ens cal, perquè ens sentim 
malament i/o tenim dolors.  
 
 
Per últim, posem a disposició dels i les treballadores un Kit menstrual amb sac de llavors per 
aplicar escalfor local a la zona lumbar o del ventre, infusions i productes (d’emergència) per a la 
menstruació. 
 
 
RESUM DEL NOSTRE CICLE MENSTRUAL 

 FASE de 
l’ARQUERA  

FASE de la MARE FASE de la 
FETILLERA  

FASE de la 
BRUIXA 

Fase del cicle Preovulatòria Ovulatòria Premenstrual Menstrual 

Estació de l’any Primavera Estiu Tardor Hivern 

Lluna Quart creixent Lluna plena Quart minvant Lluna nova 

Pensament Lògic-analític Lògic-analític Holístic-intuïtiu Holístic-intuïtiu 

Predomini de...     

 Emocions Lleugera Puc amb tot Sensible Profunda 

 Projectes (tant 

creatius com vitals) 
Concreció Comunicació – acció Revisió Idees 

 Hormones  Augmenta nivell de 
testosterona 

 Augmenta nivell de 
progesterona  

Moment de... Bon moment per a les 
xifres i els càlculs, per 
escriure texts tècnics i 
formals així com per 
fer activitats de 
precisió motora. 

Idem que anterior. 
 
Moment de creativitat. 

Es treballa millor 
amb idees i imatges 
que no pas amb 
llenguatge. Bon 
moment per 
expressar-nos amb 
metàfores, símbols i 
a través de l’art. 

Moment molt 
creatiu. 

Recomanacions -Moment òptim pel 
treball físic 
-Organitza’t el mes 
-Fes allò que et faci 
mandra 
-Ajorna compromisos 
-Limita reunions 
-Treball autònom 

-Organitza reunions, 
quedades, visites... 
-Moment òptim per 
treball equip... 
-Negocia i resol 
conflictes 
-Programa les xxss 
-Redecora 

-Mou-te des del plaer 
però mou-te 
-Llistat de coses que 
no t’agraden 
-Posa límits 

-Vigila el descans 
-Gestiona bé 
l’energia 
-Nodreix-te d’allò 
que t’agrada 
-Cuida’t 
-Explota la teva 
saviesa i creativitat 
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