
CERCLES DE DONES 
 

En temps antics, les Àvies, les Mares i les Joves, es reunien per compartir les 

seves vides, experiències i aprenentatges. Entre totes, formaven una Cercle de 

Complicitat, Germandat i Creació conjunta. Les àvies aportaven la seva saviesa 

i experiència, les mares el seu potencial creatiu i les joves la seva vitalitat, força 

i noves visions. Totes juntes compartien l’experiència de Ser Dona i les riqueses 

de cada generació.  

 
Els Cercles de Dones, i la seva metodologia, han format part d’una cultura 

femenina ancestral, perduda amb l’entrada de la cultura patriarcal, que 

mantenia vives les eines i els coneixements sobre la feminitat. 

 
Avui, després de centenars d'anys, les dones recuperen aquest bagatge  

ancestral, amb l’impuls de buscar els seus propis referents de saviesa i 

lideratge, més enllà dels patrons que imposa la societat patriarcal. 

 

Amb els Cercles de Dones es recupera 

una eina que dóna resposta a la 

naturalesa comunitària de la dona i a la 

seva voluntat de reflexionar sobre 

aquells temes que, a la cultura actual, 

ningú els ha ensenyat: la comprensió de 

la seva naturalesa cíclica, la connexió 

amb el seu cos, els cicles vitals 

(menstruació, maternitat i menopausa) 

com a processos de transformació i 

creixement més enllà de la funció 

reproductora, com viure des de les 

qualitats femenines, quina és la funció 

de lideratge que té la dona en la societat 

igualitària que estem construint,... 

Els Cercles de Dones són espais de participació i creixement personal on les 

dones comparteixen les seves inquietuds, somnis i experiències, es donen 

suport, coneixen altres realitats i aprenen al costat d’altres dones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest espai les dones es troben per: 

 

-   Entrar en contacte amb el seu interior i reconèixer les pròpies necessitats. 

 

-   Restablir i enfortir la relació amb elles mateixes i les altres dones, 

    des de la sororitat. 

 

-   Aprendre a través de les experiències compartides.  

 

-   Sostenir un espai d'ajuda mútua on reconèixer el viure de cada dia,  

    deixant de banda el judici i recuperant la capacitat de gestió personal. 

 

-   Conèixer els Cicles de la Vida i reconèixer-los en els seus propis cossos. 

 

-   Honrar el valor de ser dona i reconèixer les qualitats femenines.  

 

-   Vivenciar la quotidianitat des d’una nova perspectiva, en consonància amb    

    la  feminitat. 



Metodologia 

Aquesta metodologia promou la creació d’un 

espai íntim, on totes les veus tenen cabuda, on 

observar l’interior i expressar amb la paraula. 

El model de relació, igualitari, que regeix els 

cercles, permet a les dones aprendre una altra 

manera de relacionar-se, treballant de manera 

indirecta la competitivitat establerta pel sistema 

patriarcal i aprenent a valorar la pròpia 

naturalesa i experiència de ser dona . 

Per què en cercle?                                                                                           

Perquè en aquesta figura geomètrica tots els punts equidisten del centre, per 

tant ningú està per sobre ni per sota, totes les dones estan al mateix nivell.               

El contacte visual que es dóna al estar en cercle també facilita que les dones es 

puguin veure reflectides les unes en les altres. 

Aquesta figura ajuda a treballar i a integrar vivencialment el procés de creació i 

sosteniment  d’un espai compartit, on ningú assumeix el lideratge de manera 

individual. El format, les dinàmiques i els punts de reflexió que es tracten a cada 

trobada es decideixen sempre per consens. 

 

Observació interna 

L’estil de vida actual dificulta l’espai de pausa i contacte amb una mateixa 

necessari per poder identificar la veu interna, desvinculada de les 

circumstàncies  externes que ens envolten. S’incorporen eines per 

desenvolupar la capacitat d’observació interna, d’una manera activa, per 

restablir el contacte amb la pròpia veu i aprendre a escoltar-se.  

 

Escolta activa                                                                                

L'escolta activa, facilita un estat d'empatia, que ajuda a reconèixer el valor de 

l'altra en la seva totalitat, respectant la diferència. Es parteix d’aquesta voluntat 

de descobrir l'altra, deixant-li el seu espai i temps, romanent en estat d'obertura, 

receptivitat i suport al procés d'expressió de cada dona.   Es respecta el temps 

d'escolta; després d'una intervenció, caben les devolucions de la resta de 

dones, però sense donar consells ni pretendre saber el que li convé a l’altra.  
 

Aquest codi comunicatiu genera un camp d'experiència diferent del que sol ser 

habitual en el nostre entorn social. S’aprèn a compartir un espai on la realitat de 

cada dona es juxtaposa amb la de les altres, sense necessitat d'entrar en la 

lluita per tenir la raó, o per haver de demostrar que som millors. Suposa la 

possibilitat de passar a una manera de relacionar-se en què el judici no hi té 

cabuda i això permet teixir el reconeixement del que som, la tolerància i una 

responsabilitat creativa compartida.  

Suports                                                                                     

S’utilitzen diferents tècniques de suport que faciliten l’aprenentatge vivencial de 

la metodologia: tècniques de respiració i relaxació, tècniques de visualització 

creativa, tècniques d’ art teràpia i pràctiques ancestrals de salut de la dona. 

També s’utilitzen tècniques d’art ancestral simbòlic femení per crear 

conjuntament el material necessari per desenvolupar les trobades i sostenir un 

Cercle de Dones.  

 

 

 

 

 

 

 



Els Cercles de Dones com a recurs de millora per les Dones d’Avui 

Des del Programa d’Atenció a la Dona realitzem un acompanyament als grups 

de dones que volen iniciar un procés de creació i establiment d’un Cercle de 

Dones.  

Aquesta metodologia és adequada per dones de totes les edats, des de 

l’adolescència fins a l’ancianitat, procedències, situacions personals i 

experiències vitals. 

Durant l’acompanyament es donen les eines per a que les dones puguin 

aprendre la metodologia, i esdevenir autònomes com a grup de 

trobada,creixement i suport, basat en les relacions saludables i igualitàries que 

regeixen els Cercles de Dones.  

L’objectiu és que les dones puguin conèixer i recuperar aquest espai de 

feminitat com a espai propi i autogestionat.  

És important no confondre el Cercle amb una teràpia. Tot i que el Cercle té un 

efecte de millora en el benestar de les dones, cal tenir present que és més aviat 

un entorn que potencia el creixement personal i la responsabilitat en la gestió 

personal i l’autocura. Per tant, determinades circumstàncies personals 

requeriran també d’una atenció individual especialitzada. 

El format del procés d’acompanyament (durada, freqüència,nombre de 

sessions,...) i el material pel desenvolupament del Cercle de Dones s’estableix i  

es treballa de manera específica segons les  necessitats i característiques de 

cada grup, per tal d’adaptar-lo i facilitar la posterior autogestió del mateix.  

El seguiment del procés el realitzen les professionals de l’equip del Programa 

d’Atenció a la Dona, amb més de 10 anys d’experiència en la realització de 

Cercles de Dones i en l’aplicació d’eines ancestrals en programes d’atenció i 

empoderament de les dones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Programa d’Atenció a la Dona 

Tel: 669.057.540 

Correu electrònic:                                                                                                   

aroa@fundacioaroa.org 

 

CERCLES 

DE DONES 

 


