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Tant Sant Jordi a Catalunya com Sant Valentí 

arreu  del món és celebrat com un dia dedicat a 

l’amor i al romanticisme per les parelles. 

Tanmateix, no tots som conscients que milions 

de nens s’uneixen a través del matrimoni abans 

d’estar-ne preparats, i la majoria de vegades, en 

contra de la seva voluntat. El matrimoni infantil 

els exposa a la violència, i fins i tot a la violació, 

i obliga els infants a  abandonar l’escola i a ser 

pares de forma prematura. De la mateixa 

manera, la mutilació genital femenina suposa a 

les nenes unes conseqüències físiques i 

psicològiques, que poden arribar a ser mortals.   
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Abstract 

Researcher: Flor de neu 

Presentation title: Child marriage and female genital mutilation. 

School: - 

Student level: Baccalaureate.  

In my research project I talk about the child marriage and the female genital 

mutilation, two practices that violate the Human Rights, with the intention of 

denouncing them and getting the sympathy of the lector.  

In this project I am going to expose the practices, the reasons why they are still 

practiced, their consequences and the existing and persistent struggle of the 

various NGOs.  

Sadly, in the 21st century, there are still sexist stereotypes and customs around 

the world, which we must fight against. Little by little, the mentality of society has 

changed, and many communities that were practicing the child marriage and the 

FGM1 have been abandoning these customs. Still, there is a lot to do, and we all 

are part of this change. At the bottom of the composition there are some activities 

we can do to fight against the sexist mentality remaining around the world, as well 

as activities to combat the practices and help the victims.  

I’d like to quote a girl who was a victim of child marriage: “If a girl of my age gets 

married, it’s not good. I have a different perspective from many. Going to school 

doesn’t spoil a girl- quite the contrary” – Aydoudate Abdoulaye, 15, from Menaka, 

Mali.  

 

 

 

 

 

 
1 Female Genital mutilation 
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Resumen 

Autor/a: Flor de neu 

Título de la presentación: Matrimonio infantil y la mutilación genital femenina.  

Instituto: - 

Nivel del/la estudiante: bachillerato.  

En mi proyecto de investigación hablaré del matrimonio infantil y de la mutilación 

genital, dos prácticas que violan los derechos humanos, con la intención de 

denunciarlas, así como de conseguir la empatía del lector.  

En este trabajo voy a exponer las prácticas, las razones por la cuales aun son 

llevadas a cabo, sus consecuencias y la existente y persistente lucha de varias 

oenegés.  

Tristemente, aun en el siglo XXI existen estereotipos y costumbres machistas en 

este mundo, contra las que debemos luchar. Poco a poco, la mentalidad de la 

sociedad ha cambiado, y en varias comunidades que practicaban el matrimonio 

infantil y la mutilación genital han ido abandonando estas costumbres. Aun así 

hay mucho que hacer, y todos nosotros somos parte de este cambio. Al final de 

este trabajo hay una exposición de actividades que se pueden hacer para ayudar 

a la lucha contra la mentalidad machista aun existente, así como la lucha contra 

dichas practicas y ayudas a las víctimas.  

Me encantaría citar a una niña, víctima de un matrimonio infantil: “no es correcto 

que una niña de mi edad se case. Tengo una perspectiva diferente a los otros. Ir 

a la escuela no estropea a una chica, de hecho, todo al contrario”- Ayoudate 

Abdoulaye, 15, de Menaka, Mali.  
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"Una niña no sabe de bebés ni de matrimonio y tan pequeña no tiene la 

mentalidad suficiente. ¿Qué va a saber una niña pequeña lo que debería 

hacer? Las niñas tienen que aprovechar su juventud y estudiar para mejorar la 

calidad de vida que podamos tener en el futuro"- “El Mundo” 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

La lluita pels drets humans mai s’ha aturat. Però tampoc ho ha fet la lluita pels 

drets de la dona, especialment, aquelles dones que encara no són majors d’edat. 

En una gran quantitat de països, com en el nostre, Espanya, la majoria de les 

persones som lliures de casar-nos amb qui volem, quan volem (sempre que sigui 

a partir de la majoria d’edat) i pel simple fet que la persona amb qui contraiem 

matrimoni ens agrada, ja sigui pel seu físic, la seva personalitat, la seva 

intel·ligència o altres trets. I moltes vegades, ho fem independentment de la 

cultura, la religió o  de la condició econòmica d’aquesta, però sempre ho fem 

voluntàriament.  

Del que no en som conscients, és que això tan normalitzat per a la majoria de 

nosaltres, és un luxe per altres persones.  

Més de 1.100 milions de joves són forçades a casar-se amb un home, major 

d’edat, i que ni tan sols coneixen, pel fet d’aportar un interès, econòmic o social, 

a la família d’aquestes.  

De la mateixa manera, nenes, joves i dones són forçades a seguir un ritual, comú 

en moltes ètnies, que les prepara per a aquest tipus de matrimoni forçat. La 

mutilació genital femenina suposa una violació a la integritat física de la noia, així 

com la privació de la salut sexual d’aquesta.  

1.1 Motivacions 

Honestament, a l’inici del curs, sabia perfectament que hauria de fer un treball 

de recerca, i era possiblement el que més m’aterrava de tot el batxillerat. L’any 

anterior vaig fer un projecte de recerca, però sabia perfectament que aquest 

treball seria molt més seriós i exigent. 

L’elecció del tema; el primer pas per començar el treball de recerca, va ser 

probablement una de les coses més difícils a fer. A més, els temes proposats pel 

mateix institut encara em van dificultar més les coses. Tenia algunes idees, però 

cap m’acabava de fer el pes. Tenia clar que havia de ser quelcom una mica 

relacionat amb la carrera que vull cursar en un futur, dret, i també volia fer-lo 



EL MATRIMONI  INFANTIL I LA MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA | Flor de 
neu 

 

 
9 

d’algun tema no gaire parlat, ni comú, a la vegada que desafiant, ja que 

personalment, m’agraden els reptes.  

Unes setmanes més tard, parlant amb la meva mare d’aquest treball, va sortir el 

tema dels “matrimonis de conveniència”, i no em va desagradar gens. I lligat amb 

la idea de matrimoni il·legal, dels drets dels menors i especialment  dels drets de 

les dones, em va venir al cap el matrimoni infantil.  A mesura que vaig anar 

investigant, vaig observar que la mutilació genital femenina era, també, una 

pràctica que abusava de les dones i que, a més, estava relacionada amb el 

matrimoni de menors. Així doncs, vaig decidir introduir-lo també en aquest 

projecte de recerca.  

El tema d’aquest treball de recerca té, com explicaré a continuació, la intenció 

d’investigar aquestes pràctiques que, suposant greus violacions en els Drets 

Humans i en els drets de les dones, han passat desapercebuts al llarg de la 

història.  

1.2. Objectius i hipòtesis  

L’objectiu d’aquest treball de recerca és profunditzar i denunciar les pràctiques 

totalment abusives, en contra dels drets humans i de la llibertat individual de 

joves de molts països, com ho són el matrimoni infantil i la mutilació genital 

femenina. 

Mitjançant la recerca d’informació sobre el tema en concret, amb l’ajuda de 

professionals dedicats a la lluita pels drets de les dones i els menors, com ho són 

les diferents ONG, legalistes i testimonis retractats tant en la literatura com en 

les notícies, s’intentarà aconseguir l’empatia del lector amb els i les menors, i 

més específicament amb les dones que pateixen aquesta pràctica.  

Amb la realització d’aquest treball s’intentarà aconseguir els següents objectius: 

➢ Conèixer les raons per les quals el matrimoni infantil i la mutilació genital 

femenina són encara practicades.  

➢ Conèixer que poden fer les joves involucrades contra aquestes 

pràctiques.  

➢ Analitzar objectivament les accions que duen a terme les organitzacions i 

entitats que lluiten per erradicar ambdues pràctiques 
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1.3 Dificultats i limitacions 

En un primer moment, la dificultat més gran que comporta la realització d’aquest 

treball de recerca és la recerca d’informació. Tot i haver-hi diverses pàgines web, 

llibres i pel·lícules que en parlen, no totes et donaven el que buscaves. Per una 

altra banda, i contradictòriament, hi havia una saturació de xifres, dades i dates 

sobre l’ascens i descens de població practicant que feia difícil la selecció; i es va 

fer imprescindible el fet d’aprendre a triar les dades més fiables i prescindir de 

les altres.  

Una altra dificultat ha sigut la de contactar amb les organitzacions i entitats i dur 

a terme les entrevistes,  siguin via telefònica o via correu electrònic. Va haver-hi 

ONG que no van poder respondre’m les preguntes, hi ha entrevistes que es van 

quedar en l’intent, i d’altres entitats que no van voler participar en aquest projecte, 

així com, persones que, amb l’aparició del Sars-CoV-2, se’m va fer impossible 

d’entrevistar. I malgrat l’aparició de la Covid-19, que em va forçar a anul·lar 

algunes entrevistes, una d’elles a Girona amb la Sotsinspectora Rosa Maria 

Negre, esmentada més endavant, va ser possible dur-ne a terme algunes d’elles 

mitjançant el correu electrònic.  
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2. EL MATRIMONI INFANTIL 

 
2.1 Què és el matrimoni infantil? 

Segons les dues primeres parts de l’article setze2 de la declaració dels drets 

humans3 , un casament ha de ser celebrat a partir de l’edat núbil i només 

mitjançant el lliure i ple consentiment dels futurs esposos es podrà celebrar el 

matrimoni. Tanmateix, el casar-se amb qui es vol i el quan es vol, a vegades, no 

és una opció.   

El matrimoni de menors forçós és un tipus de matrimoni o unió formal on un o 

ambdós cònjuges són menors de divuit anys i en el qual, almenys una de les 

dues persones (generalment la dona) no ha atorgat el seu ple i lliure 

consentiment, sinó que ha estat pressionada físicament, sexualment, 

emocionalment i/o psicològicament per la seva família i el seu entorn de 

referència. Aquest tipus de matrimoni és una pràctica tradicional en molts països 

i que suposa una greu violació i que impedeix la llibertat física i mental de la 

persona menor, així com la capacitat de decidir el seu futur per sí mateix o 

mateixa. En alguns països, fins i tot en aquells on l’edat legal per contraure 

matrimoni és de 18 anys, les tradicions culturals tenen prioritat sobre la llei. El 

matrimoni forçós de menors viola els drets dels infants; afecta a nens i nenes, 

però és més comú entre les menors.  

 
2 Primera part: 
Els homes i les dones, a partir de l'edat núbil, tenen dret, sense cap restricció per motius de raça, 
nacionalitat o religió, a casar-se i fundar una família, i gaudiran d'iguals drets pel que fa al 
matrimoni, durant el matrimoni i en cas de dissolució de el matrimoni. 
Segona part: 
Només mitjançant lliure i ple consentiment dels futurs esposos es podrà celebrar el matrimoni. 
3 Declaració dels Drets Humans: document que marca una fita en la història dels Drets Humans; 
elaborada per representants de totes les regions del món amb diferents antecedents jurídics 
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Set anys enrere, el matrimoni infantil es trobava a totes les pàgines dels diaris, 

quan la Nujood Ali, una menor de 10 anys d’origen 

Iemenita, va fer-se coneguda per resistir-se 

incansablement a ser casada amb un home qui li triplicava 

l’edat. La Nujood va escapar-se de casa del seu marit i 

tornava a casa, on la segons dona del seu pare va acabar 

donant-li els diners necessaris per poder divorciar-se. 

Després del judici, que va tenir una durada de tres dies, va 

aconseguir el divorci. Des de llavors, múltiples casos arreu 

del món han sigut documentats pels mitjans de 

comunicació.  

La pràctica ha existit durant milers d’anys, però hi ha una gran número de 

comunitats que han anat abandonant el matrimoni de menors forçós d’una 

manera que respecta i manté els valors tradicionals de dites comunitats. 

Aquestes, a més, inculquen i difonen els drets humans i la protecció dels menors 

mentre es discuteix sobre les diferències de gènere i l’edat apropiada per a 

contraure matrimoni.  

Les comunitats religioses són convidades a dirigir la difusió, i d’aquesta manera 

formar part integral dels esforços per a ensenyar els drets fonamentals de les 

dones i les nenes.  

Si bé es coneix que els nens també són part d’aquest matrimoni precoç, les 

nenes estan desproporcionadament més afectades i formen part de la major part 

dels menors que són casats de manera prematura i forçada.  Les persones amb 

discapacitat física i/o mental també poden esdevenir potencials víctimes del 

matrimoni forçat. 

Actualment, segons estadístiques de la ONG Plan International, un 14% de 

nenes s’han casat abans de complir els quinze anys durant el 2020. Amb les 

dades proporcionades d’UNICEF4, arreu del món, un 21% de dones adolescents 

s’han casat abans de complir els 18 anys. 650.000.000 de joves i dones que 

 
4 Annex: 2.13 

Il·lustració 1: Portada del 
llibre de Nujood Ali.  



EL MATRIMONI  INFANTIL I LA MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA | Flor de 
neu 

 

 
13 

viuen en el món es van casar sent nenes, i 12 milions de menors es casen cada 

any abans de ser majors d’edat.  

2.1.1 El matrimoni concertat 

A Catalunya, el matrimoni concertat s’ha definit5 com aquell que, malgrat que es 

doni amb el consentiment lliure de les dues parts i de manera legal, s’utilitza com 

un subterfugi o una pràctica que instrumentalitza aquest ritual per aconseguir 

objectius no explícits: satisfer interessos econòmics, aconseguir la nacionalitat, 

etc., amb la connivència dels contraents, que busquen aconseguir els seus 

interessos, de manera que no hi ha cap vincle afectiu. També s’anomenen 

matrimonis pactats, matrimonis blancs o matrimonis de conveniència, i no es 

considera un matrimoni forçat perquè hi ha el consentiment lliure de les dues 

parts. Ara bé, quan un dels dos cònjuges vol acabar amb el vincle establert i els 

mateixos mecanismes de pressió familiar i de l’entorn ho impedeixen, pot ser 

equiparat a un matrimoni forçat en tant que la coacció és exercida per la 

comunitat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Generalitat de Catalunya. Protocol per l’abordatge dels matrimonis forçats. Girona (2004) 
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2.1.2 La diferència entre el matrimoni infantil i el matrimoni concertat 

Pot resultar difícil establir si un matrimoni ha estat concertat o forçat. La raó és 

que els contraents poden viure situacions que condicionin la seva decisió. 

Aquestes tenen a veure amb el poder de convicció dels progenitors, de la família 

extensa i de les influències de l’entorn. La seva joventut i la inexperiència 

comporten que no tinguin tota la informació, coneixements o recursos per poder 

prendre una decisió lliure.  

La línia que separa el matrimoni concertat, i per tant, amb un consentiment lliure 

per part dels dos membres de la parella, i el matrimoni forçat, és difusa, tal com 

es pot veure en el gràfic següent:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 2: Diferència entre el matrimoni concertat i el matrimoni forçat. 

Font d’origen: Protocol per a la prevenció i l’abordatge del matrimoni forçat a Catalunya 
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2.2 Per què es produeix el matrimoni infantil? 

Pot semblar quelcom difícil d’imaginar el perquè algú voldria casar la seva filla o 

fill. Tanmateix, per a milions de persones, el matrimoni forçat pot semblar la millor 

opció, o fins i tot, l’única. A continuació, s’exposen les causes més freqüents del 

perquè es du a terme el matrimoni infantil: 

 Motius econòmics: les regions de l’Àfrica subsahariana i el Sud-est asiàtic 

són les que més matrimonis infantils registren: Nepal, Burkina Faso, 

Etiòpia… són exemples dels països on es registren més unions precoces. 

No és casualitat que aquests països també ocupin les últimes posicions 

en la llista de països classificats per l’IDH6, on els països amb l’IDH més 

alt es troben al capdamunt de la llista, i els que el tenen més baix, ocupen 

les últimes posicions.  

En aquest tipus de països, on les famílies es troben amb pocs recursos, 

opten per casar les seves filles de forma prematura, i, d’aquesta manera, 

es poden treure una “càrrega” econòmica de sobre, i, a la vegada, de rebre 

la dot7 (béns, diners, remats...). També són molts els que creuen que 

estan donant un millor futur a les seves filles, ja que pensen que aquest 

matrimoni és un mitjà per a proporcionar a les seves filles una tutela 

masculina,  en cas d’haver de protegir-les contra les agressions sexuals, 

d’evitar un embaràs fora del matrimoni, d’allargar els anys de fecunditat 

de la menor o d’assegurar la seva obediència a la llar del marit.  

 Motius bèl·lics: les menors que fugen de la guerra cap a altres països són 

un altre grup de víctimes dels matrimonis forçats. Els camps de refugiats 

de Jordània, s’han convertit en un dels principals escenaris de nombrosos 

matrimonis infantils. Malgrat que l’edat legal per casar-se a Jordània són 

els divuit anys, la Sharia8 pot autoritzar el matrimoni amb menors de fins 

 
6 L'índex de desenvolupament humà (IDH) és una estadística composta utilitzada per classificar 
països per nivell de "desenvolupament humà",  és a dir, segons el nivell de vida i/o qualitat de 
vida, i que distingeix entre països amb "desenvolupament humà molt alt", "desenvolupament 
humà alt", "desenvolupament humà mitjà", i "desenvolupament humà baix". 
7  És el patrimoni de la família de la núvia, que s’entrega al nuvi, normalment equivalent al status 
quo d’aquest. Tanmateix, a les cultures africanes la dot forma part d’un intercanvi de les riques 
de les famílies contraents acompanyada d’un cert pagament que fa el nuvi o la família del nuvi a 
la família de la núvia o viceversa.  
8 Llei de la regió islàmica que recull el conjunt de manament d’Alà relatius a la conducta humana.  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Desenvolupament_hum%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Nivell_de_vida
https://ca.wikipedia.org/wiki/Qualitat_de_vida
https://ca.wikipedia.org/wiki/Qualitat_de_vida
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a quinze anys, tot i a causa de les dificultats econòmiques a les quals 

s’oposen les famílies dels refugiats, hi han hagut matrimonis on la menor 

tenia catorze anys. En aquests casos, a la pobresa se li suma la por dels 

pares al fet que la menor sigui violada o atacada i veuen el matrimoni com 

una manera de protegir-les.  

 Motius culturals i docents: A les dues causes anteriors se’ls hi ha de sumar 

els valors culturals de la societat en la qual viuen aquestes nenes. La 

societat dels països on es permet aquesta pràctica masclista, no permet 

a les dones accedir a les mateixes oportunitats que els homes i no 

respecta els seus drets més fonamentals. Tampoc ajuda el limitat accés 

a l’educació que tenen les dones en aquests països.  

Això porta a la mare a continuar creient que casar la seva filla amb un 

home major és una forma d’assegurar-li un bon futur i donar-li una vida 

millor, i a no donar-li importància al fet que la menor abandoni l’escola 

abans de temps.  

 Motius religiosos: Hi ha la percepció en moltes persones que la cultura i 

la religió es troben intensament relacionades, d’aquesta manera pot sorgir 

la idea que determinades tradicions culturals estan basades en la religió 

o es troben ratificades per ella. En moltes comunitats la religió juga un 

paper clau a la vida quotidiana. L’afirmació “forma part de la nostra 

religió”9 s’utilitza freqüentment com argument per conservar el matrimoni 

forçat com a tradició. Tanmateix, el consentiment donat lliurement és un 

requisit pels matrimonis cristians, jueus, hindús, musulmans i Sikh.  

En aquest sentit, pel que fa a l’Islam, imams i persones expertes en l’Islam 

han manifestat en reiterades ocasions que l’Islam prohibeix el matrimoni 

forçat i que només és vàlid si els dos cònjuges l’accepten per voluntat 

pròpia i lliure. El respecte envers els pares, les mares i tutors legals és un 

principi important de l’Islam, però mai per sobre dels drets dels fills i filles 

en relació amb l’elecció de la parella. El respecte no significa obediència 

 
9 Documental: Ladies First 
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absoluta si el que es demana va en contra dels drets propis de les 

persones. 

 Motius migratoris: El matrimoni pot permetre o facilitar la reagrupació 

familiar, la regularització administrativa d’un dels contraents o l’obtenció 

de la nacionalitat, per tant, una comunitat practicant pot dotar de més 

prestigi l’enllaç pel fet d’aportar-hi un fill o filla que té aquest valor afegit. 

Altres causes que donen suporta al matrimoni infantil són:  

 La doble moral sexual: Segons un estudi10 del Fondo de la Población11 i 

Plan International dut a terme als països sud-americans, a les nenes, des 

de l’inici de la seva educació, se’ls inculca normes de gènere no 

equitatives. Els nois són més valorats i se’ls hi dona més llibertat, mentre 

que les noies han d’equilibrar el dur a terme les tasques domèstiques amb 

l’educació (les que en tenen).   

“Molts pares limiten la mobilitat i interaccions de les seves filles amb nens o 

homes, en lloc de brindar una educació sexual. Les menors idealitzen l’amor 

romàntic, però no tenen autonomia per a decidir quan ni sota quines 

circumstàncies mantenir relacions sexuals. Els pares quan descobreixen que 

les seves filles han mantingut alguna relació sexual, pressionen al company 

masculí perquè es casi amb les seves filles, i així salvar l’honor de la família” 

descriu l’informe.  

En general, les unions a tan primerenca edat es converteixen en un reflex de 

les opinions adultes sobre la sexualitat dels adolescents i sobre com aquesta 

s’ha de gestionar i sancionar. El fet de no educar els joves sobre el sexe i 

sexualitat i de no protegir a les nenes del sexe coaccionat i dels embarassos 

no desitjats, reflecteix una valors patriarcals i discriminatoris.  

 

 
10 Una realidad oculta para niñas y adolescentes: Matrimonios y uniones infantiles, tempranas y 
forzadas en América Latina y Caribe.  
11 UNFPA és un organisme de les Nacions Unides encarregat de la salut sexual i reproductiva. 
Busquen crear un món on tots els embarassos siguin desitjats, tots els parts segurs i s’aprofiti el 
potencial de tots els joves.  
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 L’honor familiar: L’honor és un terme reconegut internacionalment per 

descriure la justificació cultural sovint al·legada per celebrar un matrimoni 

forçat. Les comunitats practicants entenen el matrimoni com el 

començament de la relació entre dues famílies de prestigi i, per tant, les 

famílies sense honor són aquelles en què algun membre de la família ha 

tingut un comportament irrespectuós o no ha seguit les normes socials de 

la seva comunitat o no ha mantingut el compromís de casament d’un dels 

seus membres. Una família sense honor pot arribar a ser rebutjada i 

expulsada de la seva comunitat. Per això, es produeixen els anomenats 

crims d’honor: aquest crim suposa l’homicidi d’una persona per part d’un 

o de diversos membres de la seva família, per culpa de la falsa creença 

que la víctima, qui és vista com a propietat dels seus familiar i no com una 

persona lliure, causa desprestigi o deshonra a la seva família a causa del 

seu comportament. Hi ha hagut casos on el mateix pare i mare maten a la 

seva filla per no voler casar-se amb el marit que se li ofereix.   

 Per últim, una de les causes més visibles del matrimoni infantil són les 

normes masculines dominants que a molts països tant de l’Amèrica del 

sud com d’altres inculquen a les nenes. Segons  el Fondo de Población, 

les nenes afronten papers injustos de gènere, i pateixen una gran falta de 

llibertat i drets bàsics, com vestir-se amb roba específica o sortir de les 

seves pròpies cases sense permís.  

 

 

 

 

 

 

 

 



EL MATRIMONI  INFANTIL I LA MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA | Flor de 
neu 

 

 
19 

2.3 On es produeix el matrimoni infantil? 

Actualment, el matrimoni infantil té lloc arreu del món.  

UNICEF valorava l’any 2019, que un total de 650 milions de dones de tot el món 

van ser casades quan eren menors.  

Amnistia Internacional, Entreculturas, Mundo Cooperante i Save the 

Children van denunciar, l’any 2019, que cada dia 34.500 nenes contrauen 

matrimoni abans de complir els divuit anys en països com Burkina Faso, Sudan 

del Sud, República Centreafricana, Iemen o Bangladesh, però també, tot i que 

en xifres menors, en altres com Regne Unit (on l’any 2016, es van enregistrar 

8000 casaments forçats de menors12) o els Estats Units. La majoria de persones 

pressuposen que els matrimonis infantils que tenen lloc en països desenvolupats 

els duen a terme comunitats d’immigrants, però això no és veritat. Se sap que el 

matrimoni infantil té lloc en una àmplia gamma de comunitats, ètnies i religions.  

Tanmateix, aquest tipus de matrimoni és molt més freqüent en països que 

pertanyen al tercer món, ja que, com hem dit abans, un dels principals factors 

determinants és la pobresa.  

Per regions, la taxa més elevada del matrimoni infantil té lloc a l’Àfrica 

Subsahariana, on aproximadament 4 de cada 10 menors són obligades a casar-

se abans dels divuit anys. Seguidament, ve el sud de l’Àsia, on 3 de cada 10 

noies van contraure matrimoni abans de la majoria d'edat. La tercera posició a 

escala mundial és per Amèrica llatina i el Carib, on un 23% de les noies van 

casar-se sent menors, l’any 2017. Per últim, Orient Mitjà i l’Àfrica del Nord amb 

un 17%, i Europa oriental i l’Àsia central amb un 11%  També van anunciar que 

malgrat ser un dels països amb l’IDH més alt, als Estats Units, aproximadament, 

207.468 menors d’edat van ser forçats a casar-se  entre el 2000 i el 2015, on un 

87% eren dones. 13 

 

 

 
12 Forced Marriage Cops (Crime Documentary) | Real Stories 
13 Annex: 2.8  
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Tanmateix, quan es recullen les dades per països, les xifres són molt més 

alarmants: hi ha països on una de cada tres noies van casar-se o van començar 

una unió marital abans dels quinze anys, segons confirma Unicef a BBC Mundo. 

A la següent taula, se’ns mostra els països amb major prevalença de matrimoni 

infantil:  

País Percentatge 

Níger 76% 

República Centreafricana 68% 

Txad 67% 

Mali 55% 

Bangladesh 52% 

Burkina Faso 52% 

Guinea 52% 

Sudan del Sud 52% 

Moçambic 48% 

Índia 47% 

Malawi 46% 

Somàlia 45% 

Nigèria 43% 

Eritrea 41% 

Etiòpia 41% 

Madagascar 41% 

Nicaragua 41% 

Uganda 40% 

Serra Lleona 39% 

Camerun 38% 

Dades extretes d’EXPOK14 

 

 
14 Organització especialitzada en comunicació de RSE i sostenibilitat.  
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2.4. Conseqüències provocades pel matrimoni infantil 

Les menors que es casen precoçment en matrimonis concertats són les més 

vulnerables a patir actes de violència, abusos i moltes vegades pateixen 

maltractaments físics i psicològics (o xantatges emocionals) per a consumar el 

matrimoni i quedar embarassades, per tant, es veuen obligades a mantenir 

relacions sexuals forçades. Aquests xantatges emocionals no venen únicament 

per part del marit, sinó que també per part de la família d’aquest o, fins i tot, per 

part de la família de la mateixa víctima, ja que en la majoria de les cultures que 

duen a terme aquest matrimoni tenen el costum de tenir molts fills, i no tenir-ne 

pot provocar problemes amb la comunitat15. Donat que no poden evitar les 

relacions sexuals ni tenen abast a anticonceptius, s’exposen a greus riscs per a 

la seva salut, a infeccions de transmissió sexual (com el VIH), i presenten nivells 

baixos de salut sexual i reproductiva.  

Les conseqüències del matrimoni infantil són físiques, psicològiques i 

emocionals, a més de socials i econòmiques16. Les menors casades durant la 

infància tenen poques possibilitats d’obtenir una educació adequada, ja que 

aquest matrimoni és una de les raons principals de l’alta taxa d’abandonament 

escolar, i, per consegüent, perden el seu projecte de vida.  Amb freqüència, són 

tractades com dones adultes i generalment han de carregar amb funcions i 

responsabilitats d’adults, malgrat l’edat. La pràctica del matrimoni infantil porta a 

una “privació de per vida”. En primer lloc, provoca una separació de la família i 

amics, així com la falta de llibertat per participar en activitats comunitàries per al 

benestar físic i mental de les menors. 

 

 

 

 

 

 

 
15 Annex: 2.5 
16 Annex: 2.12 
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 Conseqüències físiques: les menors que es casen precoçment són les 

més vulnerables a patir actes de violència, abusos i maltractaments físics 

a part de les violacions. A més, les nenes són educades partint d’una base 

masclista. Segons unes dades extretes de Girls not brides, un 44% de les 

menors pensen que no és incorrecte que un marit colpegi a la seva muller. 

La violència sexual també és una conseqüència d’aquest tipus de 

matrimoni. La majoria de les menors que han sigut casades de forma 

prematura i forçada descriuen la seva primera experiència sexual com a 

forçada. A causa de la diferència d’edat entre els cònjuges i a la manca 

de poder que té la dona, aquesta, moltes vegades, no té l’oportunitat de 

parlar amb el seu marit sobre el sexe segur o consensuat.  

 Conseqüències psicològiques: les menors, molt freqüentment, són 

sotmeses a molta pressió per part no només del seu marit, sinó també per 

part de la seva família, de manera que elles perden el poder de prendre 

les seves pròpies decisions sobre les seves vides i els seus cossos. Per 

afegiment, segons un estudi17 dut a terme als Estats Units sobre l’impacte 

que té el matrimoni infantil sobre les noies, les dones que es van casar 

sent menors són més propenses a patir trastorns mentals, tals com la 

depressió o l’ansietat.   

 Conseqüències sanitàries: Als Estats Units, segons l’ONG Equalitynow, 

les noies que han celebrat el seu matrimoni abans de complir els divuit 

anys tenen un 23% més de risc de patir malalties com diabetis, vessament 

cerebral o problemes cardíacs. Una de les creences que es té en regions 

on es practica aquest matrimoni és que aquest protegeix a les menors de 

la promiscuïtat i, per tant, de contraure malalties de transmissió sexual, 

però la realitat és diferent. Les menors casades són més propenses que 

les no casades a contraure infeccions de transmissió sexuals, en especial 

el VIH i el virus del papil·loma (VPH).  

Generalment, és el marit qui infecta a la dona. Per una banda, la noia és 

pressionada per la comunitat a demostrar la seva fertilitat i, per 

 
• 17 Yann Le Strat, Caroline Dubertret, Bernard Le Foll, Child Marriage in the United States and 

Its Association With Mental Health in Women. Pediatrics Journal of American Academy of 
Pediatrics, 2011 
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consegüent, té una gran quantitat de relacions sexuals sense protecció. 

Per l’altra banda, el marit té relacions sexuals amb altres dones per culpa 

de l’existència de la poligàmia en molts països on es practica aquest tipus 

de matrimoni.  

Finalment, la immaduresa física de les nenes incrementa el risc de 

transmissió del VIH, a més del risc de patir laceracions d’himen, vaginals 

o cervicals. Altres infeccions de transmissió sexual com el virus d’herpes 

simple de tipus 2 18  (VHS 2), la gonorrea o la clamídia són menys 

freqüents, però existents.  

També s’han trobat altes taxes de mortalitat a causa de l’eclàmpsia19, 

hemorràgies postpart, septicèmia, infecció per VIH, malària i part 

obstruït20. 21 

 Conseqüències educacionals: Malgrat que no està del tot clar si el 

matrimoni infantil provoca l’abandonament escolar de les nenes o 

viceversa, sí que està clar que el matrimoni prematur normalment significa 

la fi de l’educació escolar per a la menor22. Moltes nenes no van a l’escola 

perquè moltes vegades és una cosa inaccessible o massa cara, però el 

problema principal és que els pares no coneixen el valor de l’educació i 

no el troben rellevant per a la menor. Amb poques alternatives, acaben 

veient el matrimoni com a la millor opció per a elles. Les nenes que no 

han tingut l’oportunitat de poder aprendre tenen el triple de possibilitats de 

contraure matrimoni abans dels divuit anys. Un cop són casades, el paper 

que se’ls imposa de muller o de mare freqüentment ve lligat amb el deure 

de fer-se càrrec de les tasques domèstiques, dels fills i de la família en 

general.  

 
18 El VHS 2 és una infecció viral de transmissió sexual que amb freqüència produeix ferides 
doloroses a l’àrea genital.  
19 L’eclàmpsia és l’aparició de convulsions durant l’embaràs en una dona després de la vintena 
setmana de gestació, el part o en les primeres hores del puerperi (període de recuperació 
completa de l’aparell reproductor després del part) sense tenir relació amb afeccions 
neurològiques.  
20 El part obstruït es produeix quan els ossos de la pelvis de la dona obstrueixen el pas del fetus 
cap a l’exterior. 
21 Font d’informació: International Journal Of Scientific & Engineering Research, Volume 7, Issue 
7, July-2016: Causes and Consequences of Child Marriage: A Perspective. 
22 Cita de Girls not brides: és una organització no governamental internacional amb la missió 
d’acabar amb el matrimoni infantil.  
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Les mullers casades abans dels divuit anys tenen molts obstacles per a 

reprendre els estudis, tant pràctics com legals. Les nenes que viuen lluny 

de l’escola o tenen fills a càrrec no tenen gaires facilitats per a tornar a 

l’escola. A més, l’estigma de les nenes embarassades, a vegades, les 

priva d’anar a les classes; però també hi ha països on les menors 

embarassades o amb fills tenen prohibit el retorn a l’escola. 

 Conseqüències econòmiques: Com s’ha esmentat anteriorment, la 

pobresa és un dels principals conductors al matrimoni de menors.  En les 

comunitats on les transaccions econòmiques són la part integral del 

procés de matrimoni, un dot o “preu de la núvia” és, normalment, un ingrés 

benvingut per a les famílies pobres. Les famílies normalment opten per 

casar les seves filles més joves per evitar els dots més cars que sovint 

exigeix el matrimoni de les filles majors. A més, el matrimoni infantil sovint 

atrapa a les nenes i les seves famílies en un cercle de pobresa. Les nenes 

que es casen abans de la majoria d’edat tenen menys possibilitats de 

rebre l’educació necessària per a poder treballar o guanyar un bon sou 

per incrementar els ingressos de les seves famílies i poder sortir de la 

pobresa.  

En moltes comunitats, les oportunitats econòmiques i laborals són molt 

limitades, especialment per les dones i nenes. Per això, les famílies veuen 

poca utilitat en educar les seves filles i, en canvi, les casen per a dur a 

terme el paper de mare i muller. A més, les nenes casades prematurament 

han de fer tasques domèstiques no remunerades com la neteja de la llar, 

cuinar i cuidar dels marits, fills i, fins i tot, dels sogres.  

Per una altra banda, l’embaràs precoç és una de les causes i conseqüències 

més perilloses del matrimoni infantil.  
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2.4.1 Embaràs precoç 

Com s’ha dit anteriorment, les menors que són casades a una edat prematura 

es veuen obligades a mantenir relacions sexuals amb els seus marits, moltes 

vegades, per no dir sempre, sense cap mena de protecció ni anticonceptiu, i amb 

un nivell molt baix de coneixements sexuals. El fet de mantenir una relació sexual 

sense protecció les posa en alt risc de contraure malalties infeccioses que es 

contagien a través de les relacions sexuals, i, a més, de quedar embarassades 

precoçment.  

 Conseqüències per a les mares adolescents: un embaràs pot tenir 

conseqüències devastadores 

per a la salut de les nenes. 

Moltes adolescents no estan 

físicament preparades per a 

l’embaràs, i molt menys pel 

part, i per tant, són més 

vulnerables a patir 

complicacions. A més, les 

adolescents que queden 

embarassades solen tenir una nutrició insuficient, el que augmenta els 

riscs relacionats amb l’embaràs i el part. Desenes de mils d’adolescents 

moren cada any per causes relacionades amb l’embaràs i el part, que 

junts constitueixen la primera causa principal de mort en nenes 

adolescents d’entre 15 i 19 anys en el món. Els problemes de salut són 

encara pitjors si la nena queda embarassada poc després d’arribar a la 

pubertat. En països d’ingressos baixos, el risc de mort materna en menors 

de quinze anys és més alt que en dones majors de vint anys. Les 

conseqüències a les quals s’han d’afrontar les mares adolescents són tant 

psicològiques, com físiques, com educacionals: 

Anèmia: el ferro és un nutrient molt necessari durant l’adolescència, ja 

que contribueix al creixement.  Quan una adolescent queda embarassada, 

el seu cos ha de compartir aquest nutrient amb el fetus, cosa que provoca 

una falta de ferro per ambdós i, fins i tot, la mort.  

Il·lustració 3: taxa d’embarassos d’adolescents per país 
(número anual per cada 1000 adolescents de 15 a 19 anys)  
Font d’origen: UN Population Fund, UN Department of 
Economic and Social Affairs, Population Division 2018 
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Detenció del creixement de l’adolescent: ja que tots els  nutrients i 

proteïnes destinades a la mare s’han de compartir amb el fetus. 

Preeclàmpsia i eclàmpsia: l’embaràs precoç incrementa el risc de patir 

preeclàmpsia o eclàmpsia.  La preeclàmpsia és una síndrome específica 

de l’embaràs que consisteix en l’aparició d’hipertensió arterial després de 

la vigèsima setmana de gestació, mentre que l’eclàmpsia és l’aparició de 

convulsions o coma durant l’embaràs després de la vigèsima setmana de 

gestació, el part o durant les primeres hores del puerperi23.  

Complicacions durant el part: les complicacions, durant un part 

adolescent, són més presents. Això incrementa el risc de la mort de la 

mare que pateixi morbiditat materna. Segons Plan International, les 

complicacions de l’embaràs i el part són la principal causa de mortalitat de 

les nenes de 15 a 19 anys en països en vies de desenvolupament. 

Morbiditat materna: és una complicació greu que té lloc durant o després 

del part, posa en risc la vida de la mare i requereix atenció immediata per 

tal d’evitar la mort d’aquesta. El fet que una mare adolescent pugui patir 

més complicacions durant el part, també incrementa el risc de patir 

morbiditat. 

Fístula obstètrica: és una de les conseqüències més greus d’un part 

obstruït i succeeix quan el cap del nadó comprimeix els teixits tous. La 

falta de flux sanguini provoca la mort o necrosi del teixit, produint un forat 

entre la vagina i l’urèter, la vagina i el recte, o ambdós.  

Mort de l’adolescent: quan una adolescent se sotmet a un part, a part de 

posar en perill la seva salut 

també posa en risc la seva 

vida, ja que travessa moltes 

dificultats sanitàries i de 

salut: pot patir hemorràgies, 

sèpsies i fins i tot embòlies 

durant i després de 

l’embaràs. Tanmateix, 

 
23 Període de temps que dura la recuperació complerta de l’aparell reproductor femení després 
del part.  

Il·lustració 4: Ratio de mortalitat materna (morts maternals per 
cada 100000 naixements)  
Font d’origen: World Health Organization, UNICEF, United Nations 
Population Fund and The World Bank, Trends in Maternal Mortality: 
2000 to 2017 WHO, Geneva, 2019. 
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també pot morir abans del part, ja que pot patir o provocar-se avortaments 

poc segurs que li provoquin la mort.  

Rebuig de la mare cap al fill: quan la mare és molt jove, el risc que 

aquesta rebutgi al seu fill és molt major.  

Depressió: l’estat anímic de la mare també es veu molt afectat, ja que al 

trobar-se encara dins l’etapa de l’adolescència, els alts-i-baixos 

emocionals encara estan molt presents, i el fet que moltes menors s’hagin 

vist forçades a ser mares els hi provoca un estat d’ansietat i depressió. A 

més, es poden veure sobrepassades per la situació, degut a la seva curta 

edat.  

 Conseqüències pels nadons de mares adolescents: s’ha observat una 

major incidència de defectes 

congènits, tot i que no greus, entre 

bebès nascuts de mares 

adolescents. Entre els problemes 

que poden afectar el nen, 

especialment si la mare no rep 

l’atenció mèdica necessària durant 

tota la gestació, destaquen:  

Major risc de mort intrauterina: la mort intrauterina és la mort del fetus 

abans del part.  

CIR (creixement intrauterí retardat o restricció del creixement 

intrauterí): és quan un nadó que encara està dins del ventre matern no 

aconsegueix créixer al ritme esperat durant l’embaràs. És a dir, el nadó 

no és de la mida que hauria de ser, considerant el moment de l’embaràs 

en què es troba la seva mare. Hi ha diversos tipus de CIR: el tipus 1 té 

lloc durant el primer trimestre de l’embaràs. Aquest tipus de parada del 

creixement provoca que hi hagi un creixement disminuït però proporcional 

i simètric del crani, abdomen i ossos. En aquests casos, el bebè rep 

menys aliments i nutrients dels que necessitaria, per això és aparentment 

més petit, o bé, es tracta d’una informació genètica que ha heretat de la 

seva família. El CIR tipus 2 (CIR asimètric) es registra a la fase de 

hipertròfia cel·lular, a partir de la setmana 32 de l’embaràs. Es produeix 

Il·lustració x: ràtio de morts d nounats (morts per 
cada 1000 naixements)  

Font d’origen: United Nations Inter-agency Group for 
Child Mortality Estimation (UN IGME) 2019 

Il·lustració 5: ràtio de morts de nounats (morts per 
cada 1000 naixements)  

Font d’origen: United Nations Inter-agency Group for 
Child Mortality Estimation (UN IGME) 2019 
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una desproporció entre el crani, els ossos i l’abdomen amb la resta del 

cos, per tant, hi ha un creixement desigual i asimètric. Llavors, es troba el 

CIR tipus 3, que és el cas mixt, es produeix a mitjans de l’embaràs, i és 

quan el fetus passa de ser petit i proporcional a més petit i asimètric.  

Prematuritat (amb tots els riscs associats, ja siguin alimentaris, 

cardíacs, pulmonars, entre d’altres): el fet que el part s’avanci té molts 

riscs, sobretot en el bebè: mal control dels nivells de glucosa en sang a 

causa de la immaduresa del bebè en els sistemes de regulació de la 

glucosa i a tenir menys dipòsits de glucagó24 i grassa, poden presentar un 

descens en els nivells de glucosa (hipoglucèmia), el que pot comportar un 

risc neurològic; nivells baixos de globus vermells (anèmia, que si és molt 

greu, pot comportar taquicàrdies, mala oxigenació i pot ser necessària una 

transfusió de sang), coloració groguenca de la pell (anomenat icterícia, 

provocada per diversos motius com pot ser immaduresa hepàtica o una 

incompatibilitat de grup sanguini entre la mare i el nounat); insuficiència 

respiratòria (ja que els pulmons del nounat són immadurs, i que, a llarg 

termini, pot comportar malalties respiratòries com la pneumònia o 

apnees), hemorràgia cerebral o dany en la substància blanca cerebral: 

anomenat leucomalàcia, és la complicació més temuda, ja que les 

hemorràgies o leucomalàcies de diferents graus, diferents localitzacions i 

diferents extensions provoques patologies molt greus; inflamació intestinal 

greu: l’enterocolitis necrosant pot ser una de les complicacions més greus, 

es deu al fet  que no arriba la suficient quantitat de sang a la zona intestinal 

i es produeix una lesió en la  mucosa intestinal que pot arribar a la 

perforació d’aquest; i persistència del conducte arteriós (és el conducte 

que comunica l’artèria aorta amb la pulmonar i pot tancar-se 

espontàniament en les primeres hores o dies de vida, en el cas que això 

es produeixi, es pot originar una sobrecàrrega cardíaca o pulmonar; 

taquicàrdia i edema pulmonar). 

 

 

 
24 És una hormona que té la funció d’estimular la producció de glucosa, augmentant així la 
glucèmia. 
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2.4.2 Xifres 

Segons Fons de Població de les Nacions Unides (UNFPA), en els països que es 

troben en vies de desenvolupament, el 90% dels parts adolescents, és a dir, que 

es produeixen quan les mares tenen entre 15 i 19 anys, tenen lloc entre noies 

que ja estan casades. Això vol dir que el matrimoni infantil és sovint un precursor 

de l’embaràs precoç, situació que porta a una infinitat de riscs en matèria de salut 

per al cos de les menors, ja que aquest no està encara preparat per a la 

maternitat, i, en aquest tipus d’embarassos el risc que l’infant mori en el seu 

primer any de vida és d’un 60% més que el d’un bebè nascut d’una mare major 

de dinou anys. A escala mundial, les complicacions de l’embaràs i el part són la 

causa principal de mort en noies adolescents.  

En alguns països, però, la situació s’inverteix. Tot i que molts parts adolescents 

es produeixen dins del matrimoni, és bastant freqüent que els primers parts que 

es produeixen dins del matrimoni siguin resultat de concepcions anteriors a 

aquest. L’embaràs en adolescents és, sovint, un incentiu perquè els pares 

pressionin a les seves filles per a contraure matrimoni. Això passa en països de 

tot el món on les comunitats consideren que l’embaràs fora del matrimoni és 

quelcom vergonyós. Les menors poden ser obligades a casar-se amb els 

violadors, així les famílies d’aquestes  poden alliberar-se de l’estigma relacionat 

amb l’embaràs fora del matrimoni. Però tal com s’ha pogut observar, aquest tipus 

d’embaràs, comporta un conjunt de conseqüències negatives i riscs que afecten 

tant a les mares, com als nouvinguts.  

Segons dades del 2018 de la UNFPA25, uns 3,25 milions de dones en edat fèrtil 

(entre 15 i 49 anys) es veuen afectades per aquest fenomen al Iemen: la creixent 

escassetat d’aliments ha deixat aproximadament 1,1 milions de dones 

embarassades desnodrides, que probablement desenvoluparan complicacions 

durant el part, inclosos els riscs de retad en el creixement dels nouvinguts.  

 

 

 
25 Article del Europepress: “La guerra en Yemen dispara el matrimonio infantil” (07/03/2019) 
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Això converteix al Iemen en un dels països del món amb major índex de mortalitat 

materna. Si l’any 2015, la taxa era de 385 morts per cada 100.000 naixements, 

l’ONU i el Grup Banc Mundial estima que aquesta taxa pot haver-se doblat a 

causa de la guerra, el que situaria al país entre els 10 països del món amb més 

morts maternes. I respecte a la taxa de mortalitat infantil, se situa en 43 morts 

per cada 1000 naixements, també un dels països amb major mortalitat.  
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3. MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA (MGF) 

 
3.1 Què és la mutilació genital femenina? (MGF) 

Circumcisió femenina, mutilació genital femenina, talls genitals femenins, 

sunna 26 , cirurgia genital femenina, clitoridectomia, operació, pràctica 

tradicional... Els termes utilitzats són diversos i encara que s’entén de què va, 

només amb una anàlisi conceptual ens farem una idea del que suposa per a les 

dones. 

Segons la definició de l’Organització Mundial de la 

Salut, la mutilació genital femenina (o MGF) comprèn 

tots els procediments consistents en la resecció 

parcial o total dels genitals externs femenins, així 

com altres òrgans femenins per motius no mèdics. 

En gran part dels casos, la MGF és realitzada per persones que tradicionalment 

solen tenir altres funcions importants en les seves comunitats, tals com 

l’assistència al part.  

La MGF és reconeguda internacionalment com a una violació dels Drets Humans 

de les dones i les nenes. Reflecteix una desigualtat entre sexes i constitueix una 

forma de discriminació extrema cap a la dona, i, a més, en ser practicada 

normalment en menors, també es considera una violació dels drets cap als 

menors. Així mateix, viola els drets a la salut, la seguretat i la integritat física i, 

fins i tot, el dret a la vida en els casos en què el procediment acaba produint la 

mort. 

La mutilació genital femenina es practica en vint-i-sis països africans i en alguns 

d’Àsia. Es desconeix el seu origen, però es considera que podria ser una pràctica 

mil·lenària sorgida a l’antic Egipte, prèvia al naixement i l’expansió de l’Islam, 

que es va difondre a través de la influència de la civilització egípcia. Tot i que 

algunes comunitats musulmanes, i d’alguna altra religió, la practiquen, es pot 

 
26  Paraula provinent de la llengua musulmana que es fa referència a la circumcisió genital 
femenina. 

 Il·lustració 6: fulles emprades per a 
la mutilació genital femenina. 
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afirmar que no és un precepte islàmic, ni tampoc de cap de les religions 

principals.  

3.1.1 Tipus de MGF27 

 Tipus I: la clitoridectomia, coneguda al món islàmic com a sunna, és 

equivalent al que amb freqüència s’anomena 

circumcisió, i a l’Àfrica l’equiparen a la circumcisió 

masculina. És la resecció parcial o total del gland 

del clítoris (la part externa i visible del clítoris), que 

és la part sensible dels 

genitals femenins i/o del 

prepuci del clítoris (plec 

de la pell que rodeja el 

gland del clítoris). 

 

 

 Tipus II: conegut com a excisió, és la resecció parcial 

o total del gland del clítoris i els llavis menors (plecs 

interns de la vulva), amb o sense incisió dels llavis 

majors (plecs cutanis externs de la vulva).  

 

 

 

 Tipus III: anomenat a vegades infibulació; és 

l’estrenyiment de l’obertura vaginal, que se sella 

procedint a tallar i tornar a col·locar els llavis 

menors o majors, a vegades cosint-les, amb o 

sense resecció del prepuci del clítoris i la gland del 

clítoris.  

 
27 Classificació segons la OMS (Organització Mundial de la Salut, traduït de l’anglès: World 
Health Organization)  

Il·lustració 7: En aquesta imatge 
podem observar com són els 
genitals femenins sense cap tipus 
de mutilació ni resecció. 

Il·lustració 8: En aquesta imatge, 
el clítoris ha sigut extret. 

Il·lustració 9: En la següent 
il·lustració, tenim uns genitals 
femenins que han patit una resecció 
total del clítoris i dels llavis menors 

Il·lustració 10: Finalment, 
observem uns genitals 
femenins on s’ha extret el 
clítoris i els llavis menors. 
S’han cosit els llavis majors 
completament, cobrint la 
uretra i la vagina, i s’ha deixat 
una petita obertura  per a la 
micció i pel fluid menstrual.  
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 Tipus IV: punció, perforació o incisió del clítoris i dels llavis; estirament del 

clítoris i els llavis; cauterització el clítoris i del teixit circumdant; raspat del 

teixit que envolta l’orifici vaginal (talls de l’angurya) o tall de la vagina (talls 

del gishiri); introducció de substàncies o d’herbes corrosives a la vagina 

per causar sagnat o amb la finalitat d’estrènyer el canal vaginal... És a dir, 

qualsevol altre procediment concordant amb la definició.  
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3.2 On es produeix la MGF?  

Els procediments de MGF es practiquen majoritàriament en l’etapa de la infància, 

adolescència i ocasionalment en l’edat adulta. I l’OMS calcula que cada any, més 

de tres milions de nenes corren el risc de patir una MGF.  

A l’Àfrica subsahariana, l’ablació es practica a tota la franja del Sahel i va perdent 

força cap a la zona equatorial. A partir d’aquest punt ja no es practica, tret dels 

països de la zona dels Grans Llacs. La vinculació amb la tradició depèn més de 

la identitat ètnica que no del país al qual es pertany. 

Segons l’Organització de Nacions Unides, l’any 2019, prop de 200 milions de 

dones i nenes van ser sotmeses a una mutilació genital, i 4 milions més de 

menors van estar en risc de patir-la en 

el món. Aquesta pràctica es realitza a 

29 països de l’Àfrica i Orient Mitjà, en 

països asiàtics com l’Índia, Indonèsia, 

Iraq i Pakistan, i en algunes 

comunitats indígenes de 

Llatinoamèrica, com Enverà a 

Colòmbia. Tot i això, també es manté 

entre grups de població emigrant a 

Europa, Nord-amèrica, Austràlia i 

Nova Zelanda28.  

Actualment, més de 200 milions de dones i  nenes han sigut objecte d’una MGF, 

segons la informació obtinguda en 30 països on hi ha dades al respecte29.  

Aquestes pràctiques són més freqüents en les regions occidental, oriental i nord-

oriental de l’Àfrica, en alguns països d’Orient Mitjà, Àsia i entre migrats 

d’aquestes àrees. Per tant, la MGF és un problema mundial. 

 

 

 
28 Annex: 2.8 
29 Female Genital Mutilation/Cutting: A Global Concern. UNICEF, Nova York, 2016 

Il·lustració 11: percentatge de nenes i dones d’entre 15 i 
49 anys que han patit una mutilació genital.  

Font d’origen: https://data.Unicef.org/topic/child-
protection/female-genital-mutilation/ 

https://data.unicef.org/topic/child-protection/female-genital-mutilation/
https://data.unicef.org/topic/child-protection/female-genital-mutilation/
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3.3 Per què es produeix la mutilació genital? 

A les zones on tradicionalment es practica, la mutilació genital obeeix a una 

qüestió de coherència de grup encara que, depenent de l’ètnia a la qual es 

pertanyi, tingui implicacions diferents. Pot ser un requisit ineludible per poder 

casar-se, per assolir una determinada posició o simplement per ser acceptada 

dins la comunitat, ja que amb la intervenció es creu que la dona aconsegueix 

netedat i puresa. 

Hi ha diversos factors tant culturals com socials que porten a la pràctica de la 

mutilació genital. Els motius pels quals es practica la MGF varien depenent de la 

religió o de l’època, tot i que sempre responen a una barreja de factors 

socioculturals de les famílies o comunitats. La mutilació genital femenina és, 

doncs, una pràctica cultural que es realitza en el context d’una comunitat i d’un 

grup, que la justifica en creences errònies des de molts diversos àmbits: 

 Motius socials: A les localitats on aquesta pràctica és una convenció (o 

norma) social, la pressió de la societat perquè l’individu obri de la mateixa 

manera que la societat, així com la necessitat d’acceptació social i la por 

al rebuig de la comunitat, constitueixen poderoses motivacions per a 

perpetuar aquesta pràctica. En certes comunitats, aquesta pràctica es 

considera quasi universal, obligatòria, i rarament es qüestiona.  

 Motius psicosexuals: La MGF es considera, molt freqüentment, part 

necessària de la criança de la menor i una forma de preparar-la per la vida 

adulta i el matrimoni, ja que aquesta  mutilació respon a la percepció del 

que es considera una conducta sexual acceptable i té com a objectiu 

assegurar la virginitat abans del matrimoni i la fidelitat després d’ell. En 

moltes comunitats, existeix la convicció que la MGF redueix el desig 

sexual de la dona i ajuda així a resistir la temptació de les relacions 

extramatrimonials.  

 Motius de bellesa: La mutilació genital femenina ve associada a models 

culturals de feminitat, portadors de la idea que les menors són pures i 

belles un cop s’elimina del seu cos les parts que es consideren impures. 
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 Motius religiosos: Tot i que la gent que la du a terme pensa que aquesta 

pràctica té un suport religiós, els líders religiosos adopten diferents 

posicions respecte a la MGF: alguns la fomenten, altres opinen que no té 

cap rellevància per la religió, i n’hi ha que contribueixen a la seva 

eliminació.  

 Motius socioeconòmics: En moltes comunitats, la MGF és un requisit previ 

al matrimoni, quan abans estigui feta la mutilació, abans es podrà trobar 

marit. A més, sovint, la MGF és també un requisit exigit per a obtenir el 

dret a l’herència.   
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3.4 Conseqüències de la mutilació genital femenina  

Les conseqüències de la MGF són nombroses, tant a mitjà termini com a llarg 

termini. En la majoria de casos el grau de mutilació condiciona la complicació 

que es pot presentar; sempre són més greus en el cas de les dones infibulades 

(tipus III). 

 Conseqüències immediates 

L’ablació del clítoris i dels llavis menors provoca un dolor intens, que sol anar 

acompanyat d’una sensació de por i angoixa. El dolor, en molts casos, dificulta 

la micció i per tant condiciona una retenció de l’orina (retenció d’orina reflexa) . 

Tanmateix, l’amputació del clítoris produeix una hemorràgia que en alguns casos 

esdevé molt greu, arribant fins i tot a causar la mort per xoc per hipovolèmia30.  

Com que moltes vegades la intervenció es fa amb material quirúrgic mal 

esterilitzat o senzillament no esterilitzat, s’ocasionen infeccions locals de la ferida 

que en alguns casos poden conduir a una septicèmia31 mortal.  

 Conseqüències a mitjà i llarg termini 

Complicacions generals: com ja s’ha esmentat prèviament, la MGF s’efectua 

habitualment en condicions higièniques deficitàries. Són freqüents, per tant, les 

infeccions vulvars urinàries i ginecològiques, fins i tot, pot aparèixer tètanus, 

hepatitis o infecció pel VIH. Les seqüeles ginecològiques poden persistir en el 

temps i ocasionar esterilitat o infertilitat.  

L’hemorràgia que es produeix a conseqüència de la mutilació, afegida als 

problemes d’alimentació deficient i a les anèmies hereditàries, habituals en 

algunes zones d’Àfrica, poden provocar una anèmia severa. 

A part de conseqüències físiques, també hi ha complicacions psicològiques a 

mitjà i llarg termini: sentiments d’humiliació, vergonya o terrors nocturns. També 

es poden arribar a produir trastorns mentals com la depressió.  

 
30 El xoc hipovolèmic és un síndrome complex que es produeix quan el volum sanguini circulant 
disminueix tant que el cor es torna incapaç de bombejar suficient sang al cos. És un estat clínic 
en el qual la quantitat de sang que arriba a les cèl·lules és insuficient perquè aquestes puguin 
dur a terme les seves funcions.  
31  La septicèmia és una síndrome d’anormalitats fisiològiques, patològiques i bioquímiques 
potencialment mortal, associades a una infecció.  
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Complicacions obstètriques, sexuals i ginecològiques: segons el grau de 

mutilació, les nenes i dones poden desenvolupar problemes genitals i urinaris 

més o menys greus, a mitjà i llarg termini.  

 Complicacions obstètriques 

Les complicacions a l’hora del part depenen del grau de mutilació. En el 

cas de la clitoridectomia (tipus I), les complicacions són poc freqüents, tot 

i que són possibles els esquinços de la cicatriu.  

En els tipus II i III, atesa la importància de l’extinció de teixits i a la formació 

de cicatrius de tipus queloide i de quists dermoides, la zona perineal32 és 

poc elàstica i presenta dificultats per dilatar-se durant el període expulsiu. 

Fins i tot practicant l’episiotomia33 és habitual que es produeixin estrips de 

la zona perineal.  

Les cicatrius i els quists desfiguren l’anatomia habitual i això dificulta el 

sondatge vesical de les dones a l’hora del part. La retenció d’orina en el 

postpart afavoreix les infeccions urinàries i les hemorràgies per atonia de 

l’úter.  

 Complicacions sexuals i ginecològiques 

El clítoris és la part més sensible dels òrgans sexuals femenins. Després 

d’extirpar-lo de forma parcial o total, hi ha inevitablement una modificació 

de la sensibilitat sexual, que en molts casos dificulta o impedeix 

aconseguir l’orgasme.  

Una dona a qui li han practicat una infibulació (tipus III) ha d’orinar gota a 

gota; per tal d’aconseguir un buidament complet de la bufeta de l’orina pot 

tardar fins a quinze minuts. Com que la micció és dolorosa, de vegades la 

dona es resisteix a beure líquids, com a conseqüència, són freqüents les 

infeccions de les vies urinàries. Si la uretra queda lesionada, provoca 

retencions o incontinències urinàries.  

 

 
32 Zona localitzada entre l’anus i la vagina.  
33 Incisió quirúrgica a la zona del perineu femení que es fa amb la finalitat d’abreujar el part i 
accelerar la sortida del fetus.  
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4. RELACIÓ ENTRE EL MATRIMONI INFANTIL  I LA 

MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA 

 

Ambdues pràctiques, tant el matrimoni infantil com la mutilació genital femenina, 

constitueixen una violació als drets de les nenes, adolescents i dones, i es 

relacionen estrictament amb el control de la sexualitat femenina, sovint, 

vinculada a normes socials, culturals religioses o tradicionals en societats 

patriarcals. Aquests dos fets constitueixen actes de violència de gènere, o la que 

s’exerceix contra les dones i nenes precisament pel simple fet de ser dones a les 

quals se’ls hi assigna des de naixement un rol sociopolític secundari, sota el 

control i poder abusiu dels homes que exerceixen l’autoritat en determinades 

comunitats o grups socials.  

Cap dels dos actes protegeixen a les nenes. Algunes comunitats creuen que el 

matrimoni infantil i la MGF són una forma segura de protegir a les menors del 

sexe prematrimonial i assegurar un futur més segur per a les seves filles. En 

realitat, però, les dues accions són violacions dels drets de les nenes que tenen 

conseqüències devastadores per la salut, l’educació i la seguretat d’aquestes. 

Ambdues pràctiques, mutilació genital i matrimoni infantil, fan que les menors 

siguin més propenses a experimentar problemes de salut i complicacions durant 

el part; i cap acte té el suport religiós. Moltes comunitats interpreten la seva fe de 

manera diferent, tot i que basada en la mateixa religió, i per això, aconseguir que 

els líders religiosos neguin aquest mite és una part important, o fonamental, per 

aconseguir un canvi de les normes socials.  

Tot i tenir moltes característiques comunes, el matrimoni infantil no implica una 

mutilació, però una mutilació sí que condueix a un matrimoni. A més, el matrimoni 

de menors està més estès que la MGF: aproximadament 650 milions de dones, 

actualment vives, han sigut forçades a casar-se mentre eren menors, mentre que 

“només” 200 milions de dones van ser mutilades, segons UNICEF.  

Tot i tenir alguna diferència, la mutilació genital femenina i el matrimoni infantil sí 

que estan relacionades. Freqüentment, les menors són sotmeses a la mutilació 
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genital per a preparar-se per al matrimoni, ja que, en moltes comunitats, existeix 

la creença que les nenes sense mutilar són mullers inadequades.  

Malgrat això, en certes regions, les menors són sotmeses a la MGF abans dels 

cinc anys, però no es casen immediatament, el que suggereix que no sempre 

existeix un vincle directe entre les dues pràctiques. De fet, en algunes comunitats 

rebutgen la MGF però adopten el matrimoni infantil. La relació varia de país a 

país o fins i tot, dins dels països de comunitat a comunitat. Tot i això, segons la 

Sotsinspectora Maria Rosa Negra, es pot dir que on es practica la MGF hi ha 

més incidència de casos de matrimonis prematurs.  
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5. MATRIMONI INFANTIL I MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA 

A CATALUNYA 

 
5.1 El matrimoni infantil es produeix a Catalunya?  

El 23 de juliol de 2015, la Comissió de Justícia del Congrés va aprovar la Llei de 

Jurisdicció Voluntària, la qual va elevar l’edat mínima per a contraure matrimoni 

dels 14 anys als 16.  

Gràcies a l’ajuda d’una sotsinspectora dels Mossos d’Esquadra de Girona34, vaig 

poder obtenir dades sobre la violència masclista d’àmbit social o comunitari, més 

centrat en la Mutilació Genital Femenina l’últim any 2019 a Catalunya. La base 

de dades del Registre Civil de Catalunya recull un total de 15 matrimonis forçats 

on 6 dels afectats o les afectades eren menors.   

Malgrat la llei establerta el 2015, 

no es va produir cap gran variació 

en el nombre de casos de 

matrimoni de menors al llarg del 

temps.  

Carlos Martínez-Ameida, president 

de la Plataforma d’Infància35 , va 

declarar a Europa Press que, tot i 

que el nombre de matrimonis amb 

un membre menor de divuit anys 

sigui “irrellevant” a Espanya, 

aquesta mesura constituirà un 

impediment més per evitar pràctiques puntuals però alarmants, ja que d’aquesta 

manera, s’amplia el marc de protecció dels nens i nenes a Espanya, evitant 

abusos de major a menors, facilitant la lluita contra la pederàstia i els matrimonis 

 
34 Annex: 9.2.1 
35 Unió d’entitats sense ànim de lucre, solidària i independent des del punt de vista polític i religiós 
que treballa per aconseguir el ple compliment dels drets dels nens, nenes i adolescents.  

Il·lustració 12: Quantitat de matrimonis forçosos celebrats a 
Catalunya. 

Font d’origen: arxius del departament d’interior de la Generalitat 
de Catalunya.  
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forçosos i millorant, d’aquesta manera, la coherència de la legislació nacional en 

línia amb l’aplicació de la Convenció sobre els Drets del Nen a Espanya.  

5.1.1 Causes del matrimoni de menors a Catalunya 

El matrimoni de menors a Espanya encara existeix, i malgrat que la xifra 

disminueix, la gran majoria d’aquests matrimonis són forçats. Com s’ha dit 

prèviament, el matrimoni on com a mínim un dels cònjuges és menor a Espanya 

és legal si és permès pels pares o pel jutge.  

A Espanya, com a altres països on aquest tipus de matrimoni és molt mal vist, a 

part d’il·legal, les famílies d’orígens estrangers que volen casar a les menors ho 

fan d’una manera que pugui passar per desapercebut.   

5.1.2 Matrimonis d’ètnia gitana 

La qüestió de matrimonis celebrats per ritus o religions que no han establert cap 

Tractat amb Espanya i als que, per tant, no se’ls reconeix cap eficàcia civil, per 

no reunir les condicions perquè un acte es consideri com a celebració d’un 

matrimoni vàlid36. 

Aquest és el cas dels matrimonis que són celebrats mitjançant el ritu gità, malgrat 

haver-hi matrimonis que sí que consten en les dades oficials, n’hi ha que el nostre 

ordenament jurídic no confereix efectes per no figurar en el Registre Civil, encara 

que en determinades ocasions se’ls hi hagi reconegut certs drets, fins i tot pel 

Tribunal de Dret Humans (DDHH) d’Estrasburg.  

L’ètnia gitana es considera masclista, ja que es té estereotipada: la dona es fa 

càrrec de la casa, dels fills, i la famosa prova del mocador.  

La prova del mocador37 es fa a la dona abans de contraure matrimoni per a saber 

si, d’aquesta manera, la dona conserva la seva virginitat, o no. Si la dona és 

verge, pot casar-se, en canvi si no ho és, no. Aquesta dona que no sigui 

considerada verge, o haurà de quedar-se sense marit, o haurà de trobar un home 

amb qui ajuntar-se i que no li importi si conserva la seva virginitat o no. En canvi, 

pels homes és diferent, ja que ells trien si conservar la seva virginitat o no abans 

 
36 El matrimoni en el Dret Espanyol. (Annex 1)  
37 Annex 2.2 
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del matrimoni. Tanmateix, segons una testimoni gitana, aquesta prova no es 

considera obligatòria, sinó que les dones trien si volen fer-la o no.  

5.2 La mutilació genital femenina es produeix a Catalunya?  

Gràcies a l’ajuda de l’anterior sotsinspectora dels Mossos d’Esquadra de Girona, 

vaig poder obtenir dades sobre la violència masclista d’àmbit social o comunitari, 

més centrat en la Mutilació Genital Femenina l’últim any 2019 a Catalunya. 

Com es pot observar, en total, l’any 

2019, es van atendre a 11 nenes a 

punt de ser mutilades, o ja mutilades.  

I durant l’any 2018, a Espanya, Els 

Mossos van evitar 15 mutilacions 

genitals femenines. Extret del diari de 

El Periódico, en el 2018, 15 noies 

catalanes van ser salvades de patir 

una mutilació genital, sis més que en 

l’any 2017. Del total dels casos, vuit 

van ser registrats a l’àrea 

metropolitana de Barcelona, tres a Girona, dos a Tarragona i un en les 

comarques lleidatanes. Les famílies de les menors eren originàries del continent 

africà.  

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 13: quantitat de nenes ateses que han estat en 
risc o han patit una mutilació. 

Font d’origen: arxius del departament d’interior de la 
Generalitat de Catalunya.  
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6. LA LLUITA 

 

6.1 Mesures legislatives 

El matrimoni de menors forçós viola els Drets Humans independentment de si la 

persona involucrada és un nen o una nena, però sense dubte es tracta de la 

forma més generalitzada d’abús sexual i explotació de les nenes. Algunes de les 

conseqüències negatives, dites anteriorment, són la separació de la família i 

amics, la falta de llibertat i la reducció d’oportunitats de rebre una educació, A 

més, per culpa de la falta d’informació o de poder de decisió sobre la salut sexual 

i reproductiva, les menors s’enfronten a greus riscs per a la salut, com els 

embarassos prematurs o les infeccions de transmissió sexual. Aquest tipus de 

matrimoni és una amenaça pel futur de les nenes, per això, és realment 

necessari lluitar-hi en contra.  

Simultàniament, la mutilació genital femenina constitueix una violació dels drets 

de les nenes a la salut, el benestar i l’autodeterminació. L’ablació genital posa en 

perill la salut de les nenes i pot provocar complicacions de salut i, fins i tot, la 

mort; i és que, aquesta pràctica és, sense importar el país on es practica, una 

manifestació de la destacable desigualtat de gènere. Aquesta tradició és molt 

difícil de combatre pel fet que està molt arrelada a la cultura dels països on es 

practica, tanmateix, no és una lluita impossible: gràcies a l’ajuda proporcionada 

per ONG com Unicef, en els 29 països d’Àfrica i Orient Mitjà, on es concentra la 

pràctica de la mutilació genital femenina, s’ha produït un descens particularment 

important en països com Kènia. Aquestes aproximacions donades per Unicef 

mostren que almenys 120 milions de nenes i dones han patit mutilacions genitals 

en aquests 29 països. Segons les tendències actuals, des de 2008, quan va 

començar el Programa Conjunt entre UNFPA i Unicef sobre la mutilació genital 

femenina, prop de 10.000 comunitats de 15 països, amb 8 milions d’habitants, 

han abandonat aquesta pràctica.  
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Els Estats adopten, progressivament, més mesures legislatives per enfrontar el 

matrimoni infantil, entre les que cal esmentar les lleis destinades a elevar l’edat 

mínima per contraure matrimoni al cap de divuit anys, la prohibició del matrimoni 

infantil i forçat, i l’aplicació del registre obligatori dels matrimonis. Diversos Estats 

indiquen que disposen de reglaments sobre els matrimonis infantils com la Llei  

sobre el Matrimoni Forçat del Regne Unit, de 2007, que estipula un recurs civil 

específic per impedir els matrimonis forçats.  

Que es practiquin el matrimoni forçós infantil o la mutilació genital femenina dins 

un país desenvolupat com ja esmentat anteriorment Regne Unit o  Espanya, és 

molt poc probable pel fet que estan molt regulades i vigilades, tanmateix, això no 

vol dir que no s’hi produeixin. A més, són cerimònies que tenen un valor molt 

significatiu per la família que pertany a una de les comunitats practicants; això fa 

que moltes famílies optin per organitzar un viatge al país d’origen, i més tard, 

retornar al país on vivien. Tot i això, aquest comportament ja ha sigut detectat 

per les autoritats, i els protocols que se segueixen s’adapten a aquests costums.  

El protocol que se segueix, sigui per evitar una MGF o un matrimoni forçós 

implica una diversitat professional dels diferents serveis, entitats i organismes 

que han de treballar en coordinació amb aquesta finalitat: professionals de la 

salut, professionals de l’educació, d’atenció a les dones, d’atenció als infants, 

policials, òrgans judicials, associacions...  
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6.1.1 Protocol de prevenció d’un matrimoni forçós de la Generalitat de 

Catalunya 

Les pautes d’intervenció davant el matrimoni forçat van molt més enllà de la 

detecció de casos. Atès que un matrimoni forçat pot comportar conseqüències 

irreversibles per al futur de la persona afectada, és important treballar 

conjuntament per preveure i evitar el procés de victimització38. La intervenció 

s’ha de fer des de l’enfortiment de capacitats i la sensibilització de les comunitats 

practicants i la materialització dels drets de les dones a través del seu 

apoderament. A més, en cas que la noia hagi de passar per un procés de dol i 

d’adaptació després del trencament amb el nucli familiar i la comunitat 

d’influència, cal tenir en compte els mecanismes de protecció de llarga durada 

que n’afavoreixin la recuperació. 

Atès que la detecció del matrimoni forçat, així com la resposta i l’acompanyament 

a les víctimes, es pot fer des de diferents àmbits i equips professionals, es 

proposa que es creïn comissions locals o comarcals integrades per diversos 

professionals als territoris on viuen dones i nenes procedents dels països o 

cultures on es practica.  

Les comissions territorials poden estar formades per especialistes de diferents 

professions: àmbit educatiu, àmbit de la salut, àmbit dels cossos de seguretat, 

l’àmbit de l’atenció a la infància i l’adolescència, l’àmbit de la immigració i 

l’acollida i altres àmbits no tan lligats de manera directa com l’esport o el lleure.  

Pel fet que ja existeixin protocols d’actuació davant les violències masclistes i els 

maltractaments infantils, es recomana seguir el que estableixen quant a mesures 

i actuacions, però cal tenir en compte els senyals d’alerta i les especificitats en 

la detecció i intervenció del protocol de prevenció per a aquest tipus de delicte.  

 

 

 

 
38 És l’acte de convertir a una persona en una víctima per mitjà de la violació dels seus drets amb 
actes deliberats i perjudicials.  
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L’abordatge per erradicar el matrimoni forçat consta de quatre fases:  

 Prevenció 

 Detecció 

 Atenció 

 Recuperació 

Les fases de prevenció, atenció i recuperació poden ser llargues en el temps, 

segons cada circumstància. Per contra, el pas de la fase de detecció a la 

d’atenció ha de ser necessàriament molt curta en el temps.  

En totes aquestes fases intervenen diferents professionals, tant de les 

administracions locals i de la Generalitat com d’entitats socials especialitzades. 

Aquests professionals han de ser capaços de detectar i discernir si hi ha una 

situació de risc de matrimoni forçat i, en cas que sigui així, han de determinar-ne 

el grau de risc i acordar les accions que cal dur a terme perquè aquest no es 

pugui consumar.  

 Prevenció 

En la fase de prevenció es treballa simultàniament quatre línies:  

 Sensibilitzar la població: col·lectius de persones que provenen de zones 

on es practica sobre les conseqüències legals, però també les físiques, 

psicològiques i emocionals que comporta el matrimoni forçat. També cal 

que es prengui consciència dels Drets Humans i, específicament, dels 

drets de les dones que aquest vulnera.  

 Formar els i les professionals: aquests han de tenir una formació sobre el 

matrimoni forçat i la vulneració dels drets humans que suposa, sobre com 

detectar-lo i com actuar quan es detecta o se sospita la possibilitat de 

l’existència d’algun cas.  

 Assessorar i acompanyar les víctimes potencials: aquestes han de tenir 

coneixement sobre els seus drets i sobre els recursos que tenen 

disponibles. Si fos necessari, es podria formar a la nena, jove o dona en 

mesures d’autoprotecció.  
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 Intercanviar experiències i bones pràctiques en la prevenció i l’abordatge 

dels matrimonis forçats: d’aquesta manera es pot obtenir més 

coneixement, i, per tant, més lliçons tant en i entre àmbits professionals, 

comunitaris i de moviments de dones i feministes tant del nord com del 

sud.  

D’aquesta manera, la tasca principal de la fase de prevenció és difondre 

informació i prevenció entre la població de risc. Aquesta tasca és duta a terme 

per diferents professionals, com: líders comunitaris, representants 

d’associacions i entitats, professionals de l’educació, professionals de la salut, 

de l’àmbit social, professionals d’acollida de l’àmbit de la dona, etc. 

Aquesta tasca es pot fer dirigint campanyes informatives tenint en compte i cura 

especial en els papers socials i culturals de les famílies, de la comunicació amb 

les menors, del significat que té el matrimoni en totes les societats i d’educar en 

la igualtat.  Simultàniament, la seva tasca també és facilitar l’assessorament a 

professionals, creant grups d’experts o comissions d’experts disposats a atendre 

les necessitats de les nenes afectades, així com donar suport a les 

organitzacions dedicades a combatre aquesta pràctica i treballar conjuntament 

amb aquestes.  

 Detecció 

Hi ha diferents professionals que poden detectar casos de risc de matrimoni 

forçat, hi ha diferents elements que es poden tenir en compte i hi ha diferents 

senyals que  poden alertar i ajudar a detectar un cas:  

 En alguns casos, les víctimes no són conscients que les estan obligant a 

casar-se. És molt difícil detectar la celebració d’un matrimoni forçat quan 

les víctimes són molt joves. Un viatge familiar o un trasllat sobtat són 

senyals que indiquen que alguna cosa no va bé.  

 Els senyals són més difícils de detectar en el cas de les persones amb 

discapacitat física i/o mental. Cal aguditzar l’enginy a l’hora de trobar 

formes de detecció.  

 És important determinar si hi ha altres persones de l’entorn familiar 

susceptibles de ser afectades per aquesta pràctica. 
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Hi ha senyals que, com s’ha dit anteriorment, poden posar en alerta a algunes 

persones:  

 Àmbit educatiu: quan es produeix una absència de llarga durada de 

l’alumne/a, una davallada del rendiment escolar d’aquesta o l’exclusió de 

l’educació són senyals que podrien ser alarmants a l’hora de detectar 

algun cas de matrimoni forçat. També els antecedents familiars de 

l’alumne/ són quelcom que s’ha de tenir en compte.  

 Àmbit de salut: ja sigui física (autolesions, trastorns alimentaris...) com 

psicològics (ansietat, depressió...) o fins i tot, un embaràs precoç, són 

senyals que criden l’atenció dels professionals mèdics, i per tant, podrien 

activar el protocol, basant la seva preocupació en alguns d’aquests fets.  

 Àmbit laboral-econòmic: impossibilitat d’assistir a la feina, un baix 

rendiment sobtat a la feina o fins i tot la prohibició d’obtenir un treball són 

situacions a les quals una dona forçada a contraure matrimoni ha 

d’enfrontar-se.   

 Àmbit familiar: els antecedents familiars, com tenir un membre de la 

família ja casat de manera prematura i/o forçada (com podrien ser els 

progenitors), que la nena tingui unes restriccions excessives o un control 

o prohibició de les xarxes socials són, en efecte, senyal d’alerta.  

 Àmbit de seguretat: el fet de pertànyer a una comunitat o un col·lectiu 

practicant del matrimoni forçat és un indicador de sospita. I com ja s’ha dit 

prèviament, si es detecta en la menor una mutilació genital, és, sense cap 

dubte, un senyal que inicia el protocol de manera immediata, ja que, 

normalment, una MGF és un precursor d’un matrimoni forçós.  

 Àmbit social: exclusió de l’educació per part de qui tutela a la possible 

persona afectada, verbalitzacions o expressions de temor o l’organització 

d’un viatge al país d’origen podrien ser també indicadors que posarien a 

la família de la possible víctima sota sospita. 
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Tanmateix, la regulació que afecta el matrimoni està fragmentada per 

l’ordenament jurídic (dret administratiu i dret penal), de manera que esdevé un 

àmbit de complexitat especial a l’hora d’estudiar-ne els efectes i la dissolució. A 

més, l’element transnacional en els casos de matrimonis forçats agreuja encara 

més aquesta complexitat esmentada. De manera que, els professionals que 

investiguen un cas han de tenir en compte alguns aspectes de la possible víctima 

com: 

1. L’edat de la víctima (si és major o menor d’edat). 

2. La situació familiar que té (i si té descendència). 

3. La situació administrativa que té la nena o jove (cal estar atent 

especialment al fet que la noia sigui estrangera, i fer una diferenciació de 

la UE i de fora de la UE).  

4. Quina és la situació administrativa dels familiars de la víctima.  

5. Si el cas és prematrimonial o postmatrimonial.   

6. En el cas que ja s’hagi celebrat el matrimoni (postmatrimonial), conèixer 

el ritu que s’ha seguit, és a dir, si ha estat inscrit al Registre Civil. 

 

 Atenció 

Un cop es detecta un possible cas i es comprova que hi ha risc de matrimoni 

forçat, cal passar a l’etapa d’atenció i acompanyament a la víctima. En aquest 

moment és aconsellable reunir els professionals dels diferents àmbits que puguin 

aportar informació sobre el cas, per establir-ne el nivell de risc i acordar els 

passos que cal seguir. La intervenció varia en funció de si es tracta de menors 

d’edat o de majors d’edat.  

Un cop s’ha recollit tota la informació relativa al cas, el conjunt de professionals 

acorda el pla d’intervenció i, posteriorment, s’ha de pactar quina persona seria 

l’encarregada de continuar la intervenció vers la víctima, és a dir, la persona 

referent (aquesta normalment és una persona amb qui la víctima té confiança o 

algú amb qui pot establir un vincle de confiança amb més facilitat).  

En aquesta reunió també hi participaria la tècnica de prevenció de violències 

masclistes de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania. La seva tasca és 
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recollir tota la informació, fer-ne un informe i proposar l’estratègia i els 

mecanismes d’intervenció. A més, ha de rebre la informació actualitzada de 

l’evolució i ha de fer-ne el seguiment amb el professional de confiança.  

 

 Recuperació 

El paper de la comissió que faci el seguiment dels casos serà clau per abordar 

la recuperació de la nena, adolescent o dona d’un matrimoni forçat. Les 

avaluacions posteriors de cada cas són supervisades per una psicòloga experta 

del servei d’intervenció especialitzada, que acompanya la comissió de seguiment 

i la supervisió dels casos.  

Els membres de la comissió de seguiment (Serveis Socials, entitats 

especialitzades...) dissenyen un pla personalitzat, específic per a cada cas, 

mitjançant l’anàlisi del cas, de les necessitats de la víctima i gestionant els 

recursos de cada menor, jove o dona.  
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6.1.2 Protocol de prevenció de les MGF de la Generalitat de Catalunya 

Quan es comença un protocol de prevenció de mutilació genital femenina, s’han 

produït unes prèvies sospites que poden haver estat provocades per diversos 

motius:  

 Pertinença a una ètnia practicant de la MGF: la majoria de noies i dones 

que han experimentat la mutilació genital són originàries, elles o els seus 

familiars, d’algun dels països africans o asiàtics on es practica.  

 Pertinença a una família en què la mare i/o les germanes més grans 

l’hagin patida.  

 Pertinença a un grup familiar practicant.  

 Proximitat d’un viatge que pugui fer o unes vacances que pugui passar la 

menor al país d’origen (quan aquest és un dels 29 països practicants).  

La intervenció, com s’ha dit anteriorment, es produeix per part d’una àmplia 

varietat de serveis i organismes.  

 Professionals de la salut 

Els professionals obtenen cursos de formació específica per a professionals de 

la salut en col·laboració amb l’Institut d’Estudis de la Salut.  

Tanmateix, no són els únics que obtenen una formació sobre aquest tema: la 

família que està sota sospita també rep educació sanitària per part dels i les 

professionals d’atenció primària de la salut (medicina general, pediatria i salut 

sexual i reproductiva).  

Quan el personal sanitari té constància d’una nena que es troba en situació de 

risc, segueix un protocol per a, així, proporcionar una ajuda a la menor segons 

la situació de risc en què es trobi:  

 Nenes procedents de països practicants, nenes que tenen una mare 

mutilada o germanes de nenes mutilades: primerament, el professional ha 

de descartar o diagnosticar la mutilació genital de la nena realitzant una 

exploració genital acurada en la visita pediàtrica. Si aquesta nena ha estat 

mutilada i el professional sanitari ho detecta, aquest ha de fer una 
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denúncia formal i un informe de lesions al jutjat corresponent. Si, a més, 

la nena mutilada té germanes més petites, cal explorar-les, i si no han 

estat mutilades, cal posar-ho en coneixement dels serveis socials per fer 

prevenció activa juntament amb un seguiment i uns controls habituals. Si 

no està mutilada, cal detectar el nivell de risc a partir d’una entrevista 

clínica amb la nena i la seva família, considerant i avaluant entre d’altres: 

els costums del grup al qual pertanyen en el país d’origen, la pressió del 

context cultural, les actituds i intencions a curt i llarg termini de la família 

immediata i extensa. I després, s’informa i educa sanitàriament a la nena 

i a la seva família sobre les MGF, amb la participació d’associacions i 

membres de la mateixa comunitat que treballen per la prevenció de les 

MGF.  

 Adolescents i dones mutilades o embarassades mutilades: es fa un 

diagnòstic de la mutilació a partir de l’entrevista clínica i de l’exploració 

ginecològica. S’avalua el grau d’afectació en l’àmbit físic, psicològic i 

sexual. Més tard, s’ofereix un tractament i una ajuda personalitzada, i una 

formació sanitària amb la participació d’associacions i membres de la 

mateixa comunitat que treballes per a la prevenció de les MGF. En el cas 

que la dona estigui embarassada, s’ha d’avaluar el grau d’afectació genital 

i les seves seqüeles en consideració al moment del part. Posteriorment, 

informar i educar a la mare sanitàriament per prevenir la pràctica en el 

futur nadó si és nena.  

 Nenes amb proximitat de vacances al país d’origen: Com ja s’ha dit, un 

viatge al país d’origen és el més comú a l’hora de practicar la MGF, per 

això el personal sanitari té molt present la possibilitat del viatge a l’hora 

d’activar el protocol:  en relació amb la proximitat del viatge, cal que la 

nena sigui visitada a la consulta de pediatria abans que marxi per poder 

garantir la integritat genital i pactar la seva preservació al retorn. Es 

demana el compromís per escrit del pare i de la mare assegurant que no 

es mutilarà la nena i després, s’ha de concertar i acordar una propera 

visita “postviatge” programada amb dia i hora a la consulta de pediatria 

per explorar la nena a la tornada, i assegurar-se de la integritat dels 

genitals de la nena.  
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 Professionals dels serveis socials d’atenció primària.  

Aquests professionals reben una formació bàsica d’atenció social primària 

sobre aquest tema. I més tard, són aquests els que donen una educació i una 

formació a col·lectius i famílies que estan sota sospita.  

Si els serveis socials es troben en una situació de risc, com és la proximitat 

d’un viatge al país d’origen, aquests es coordinen amb associacions de la 

zona que treballen per a la prevenció de les MGF, per tal d’optimitzar els 

esforços en les intervencions i facilitar la superació de les retinències de la 

família. En cas que no s’aconsegueixi la neutralització del perill, es valora 

l’opció de demanar suport de la policia en la gestió d’aquesta prevenció. Si 

tot i això no es tingués la percepció de risc neutralitzat, el cas es passaria al 

jutjat i a la fiscalia.  

Si els professionals dels serveis socials tenen la sospita o la certesa que la 

MGF ha estat consumada, el professional ho posa en coneixement de la 

fiscalia.  

 Professionals de centres docents.  

Per a la protecció adequada de la menor, des de l’escola cal tractar el tema amb 

la màxima prudència, discreció i obligada confidencialitat, evitant en tots els 

casos donar-ne publicitat, aspecte que tindria conseqüències directes sobre les 

alumnes en qüestió i la seva estigmatització. 

El professorat facilita assessorament i orientació a les famílies i les menors que 

es trobin sota sospita. Si hi ha una sospita raonable de possible risc perquè la 

família es mostra obertament a favor de la MGF, o que la nena comenta al seu 

tutor o tutora, o a les amigues, que li faran durant un viatge o les vacances, la 

direcció del centre n’informa l’Equip Bàsic d’Atenció Social Primària (EBASP), a 

la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) i a 

l’inspector/a del centre educatiu.  

Si se’n té la certesa o la sospita fonamentada, la direcció del centre docent ho 

ha de posar en coneixement de la DGAIA, de la fiscalia o del jutjat de guàrdia i 

de l’inspector/a del centre educatiu.  
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 Professionals dels cossos de seguretat. 

Els professionals aprofiten les xerrades informatives que es fan en el territori al 

col·lectiu immigrant, en el cas que aquestes persones siguin membres de 

comunitats practicants de la MGF, per tractar aquest tema, i informar que a 

Catalunya, com a molts altres països, és una pràctica delictiva i, per tant, 

sancionada.  

Quan es detecta una situació de risc, els cossos de seguretat treballen 

conjuntament amb els altres operadors implicats per esbrinar si hi ha una situació 

de risc i neutralitzar-la, en el cas que existeix-hi. Si no s’aconseguís, caldria 

derivar el cas al jutjat i a la fiscalia per tal que es valori l’oportunitat d’adoptar 

mesures cautelars. Així mateix, també són qui tramiten les denúncies per la 

comunicació rebuda.  

Si es produís una sospita de consumació, haurien de tramitar la denúncia al jutjat, 

i dur a terme una investigació que des del jutjat se li requereixi.  

 Associacions que treballen per a la prevenció de les MGF.  

Una de les seves funcions és sensibilitzar als professionals sobre estratègies 

d’intervenció en els col·lectius d’immigrants, per tal d’optimitzar les actuacions 

de prevenció. Així com, potenciar les associacions de dones africanes que 

treballen per a la prevenció de les MGF, promoure la mobilització dels col·lectius 

de persones immigrades, per tal que s’impliquin en la lluita per erradicar les MGF 

i promoure programes de desenvolupament individual i col·lectius a les 

comunitats, potenciant l’estat social, econòmic i educatiu de les dones, per tal de 

contribuir a la prevenció de les mutilacions genitals. També són responsables 

d’instaurar un diàleg intergeneracional entre tots els membres influents de 

famílies que es troben sota sospita.  

Si es produís una situació de risc per a una nena, com podria ser un viatge al 

país d’origen, el que fan és realitzar activitats de caàcter informatiu i educatiu 

que serveixin per recordar la legislació, els drets de l’infant i les conseqüències 

de les MGF, així com mantenir contacte amb l’EBASP de la zona i els equips de 

salut per tal de realitzar actuacions conjuntes o coordinades. Si la família es 
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mostra obertament a favor de la MGF o bé verbalitza que la faran al país d’origen, 

ho comunicarien a l’EBASP per tal que es realitzin les actuacions pertinents.  

Si una associació té la sospita que una nena o una dona ha patit una mutilació 

genital ha de posar en coneixement a l’EBASP de la situació per tal que es puguin 

dur a terme mesures educatives i preventives envers altres germanes o familiars 

propers, i també, perquè l’EBASP pugui informar a pediatria per tal que la nena 

rebi un control mèdic adequat i si hi ha indicis del delicte, es faci arribar la 

informació a l’estament judicial. A la vegada, la mateixa associació pot facilitar 

atenció psicològica a la menor afectada.  
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6.2 La lluita de les ONGs 

Després d’haver tingut l’oportunitat de poder parlar amb unes quantes 

organitzacions que lluiten amb la finalitat de poder erradicar aquestes pràctiques, 

he pogut conèixer amb més profunditat de què es tracta l’ajuda que 

proporcionen, així com la seva intervenció.  

 Educació i formació de les nenes i les dones. 

Un tema recurrent en les comunicacions rebudes és la necessitat fonamental de 

garantir l’apoderament de les dones i les nenes mitjançant, entre altres coses, 

l’educació i l’accés a recursos com les millors mesures preventives contra el 

matrimoni precoç i per fer plenament efectius els drets humans. Com s’ha 

esmentat prèviament, l’educació és una de les primeres coses a les quals una 

nena no hi té d’accés, això fa que les joves no tinguin tants coneixements,  siguin 

sexuals o coneixements dels Drets Humans. Així doncs, organitzacions com 

Médicos del Mundo organitzen i coordinen tallers de salut sexual i reproductiva 

on es fomenta l’apoderament de les dones i els adolescents procedents de 

països de risc, d’aquesta manera s’aconsegueix que les noies guanyin 

coneixements en aquest àmbit i poder sobre els recursos i les condicions 

necessàries per accedir a un major nivell de salut i autonomia en la presa de 

decisions. 

Així mateix, Ayuda en acción també dirigeix unes activitats extraescolars, 

anomenades clubs escolars, on un monitor tracta aquests temes amb els 

alumnes. La finalitat és complementar uns estudis formals amb una formació en 

drets, una formació on els alumnes puguin reflexionar sobre el seu propi paper i 

el seu futur. De fet, gràcies a informació proporcionada per Ayuda en acción, a 

països com Kènia o Tanzània tenen un sistema educatiu anomenat Peer to Peer, 

on hi ha un alumne que és el “líder” de la classe, i aquest es coordina amb el 

monitor, de tal manera que es pot crear un ambient de confiança que afavoreix 

a la relació alumne-monitor.  
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Des del punt de vista d’aquestes ONG, és molt important involucrar a les dones 

i joves procedents dels països de risc, així com els homes. És important 

comprometre a tota la comunitat pel pes que comporta la presa de decisions i els 

canvis d’actitud, tant a Espanya com als països d’origen.  

 Sensibilització i conscienciació.  

La formació en drets humans i sexualitat és una base fonamental per a erradicar 

immediatament aquestes horribles pràctiques. En algunes respostes s’indica que 

la conscienciació sobre el dany provocat pel matrimoni infantil, precoç i forçat; i 

la mutilació genital contribueix, sovint, a promoure normes socials que 

recolzaven l’esforç de les nenes i les seves famílies per endarrerir l’edat per 

contraure el matrimoni.  

Diversos Estats treballen per conscienciar en col·laboració amb els altres 

celebrants de matrimonis religiosos i civils, els centres per emigrants i de 

recursos legals. Cal esmentar, per exemple, el Govern de Zàmbia, que, amb 

líders tradicionals i organitzacions de la societat civil, ha posat en marxa una 

campanya nacional per posar fi als matrimonis infantils.  

Tanmateix, aquesta lluita no es basa només en una única mesura, han de ser 

vàries perquè realment es pugui  combatre. Educar a les nenes, joves i dones 

sobre els seus drets és una part molt important per a lluitar contra la MGF i els 

MDM39, però no és suficient. Ayuda en Acción mitjançant reunions de comitès de 

salut, programes de ràdio, etc., aconsegueixen una sensibilització a nivell 

comunitari i més general, perquè és important comprometre tota la comunitat 

practicant.  

 

 

 

 

 

 
39 Matrimoni de menors. 
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6.3 Víctimes 

6.3.1 Ajudes a les víctimes abans de patir una MGF o un MDM 

La promoció a l’accés de les dones i les nenes a mecanismes de protecció i de 

resposta és l’ajuda que moltes ONG proporcionen a les víctimes potencials. 

L’enfortiment dels sistemes de protecció consisteix a examinar el marc general 

que afavoreix la prevenció i l’accés als serveis per a les dones i les nenes, en 

particular per a la reparació i el rescabalament. En aquest context, és essencial 

la conscienciació i el desenvolupament de la capacitat de les dones i les nenes 

per reivindicar els seus drets i accedir efectivament a aquests mecanismes.40 

S’empren línies d’atenció telefònica d’emergència, sistemes d’alerta i aplicacions 

digitals per denunciar casos. Per exemple, ONU-Mujeres va informar de la 

creació pel Govern de la República Centro-Africana d’una dependència conjunta 

de resposta ràpida i repressió de la violència sexual contra les dones i els nens i 

nenes, l’ús d’una línia d’atenció telefònica d’emergència i l’establiment d’un 

mecanisme d’alerta precoç havien aconseguit resultats positius en la lluita contra 

el matrimoni infantil.  

Els centre d’acollida o refugis per a les dones i nenes en situació de risc o 

víctimes són una altra solució prometedora. UNICEF va informar que l’any 2017 

almenys 61.000 dones i nenes van poder accedir a espais segurs al Líban, cosa 

que els hi va permetre debatre qüestions relatives a la seva seguretat i planificar 

estratègies de mitigació de riscs, i augmentar la seva participació en la formulació 

de programes.  

La Unió Europea va informar que havien finançat un projecte a Kènia per a 

proporcionar protecció vital i recolze a la generació d’ingressos a les nenes en 

situació de risc. El projecte tenia com a objectiu prevenir la violència sexual i de 

gènere en les poblacions de refugiats de Dadaab, Kakuma i Kalobeyei i impedir 

que les persones hagin de recórrer a mecanismes de supervivència negatius, 

com el matrimoni infantil, precoç i forçat.  

 

 
40  En el documental Vull escollir jo s’esmenta l’ajuda que es proporciona des de Mossos 
d’Esquadra.  
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A Kènia, Ayuda en Acción té un programa de protecció de menors en situació de 

risc d’ablació genital. El protocol comença amb la sensibilització de les 

comunitats practicants, i la formació en drets humans i dels infants, anomenat 

prevenció primària. Seguidament, hi ha la prevenció secundària que és quan la 

menor ja s’ha vist en risc de patir una mutilació, i el que necessita són 

mecanismes de rescat, per poder abordar la problemàtica. Llavors, el projecte 

que recolzen amb una ONG local és una “casa de rescat”, de tal manera que en 

un edifici o una sala annexa al col·legi, durant les temporades d’ablació, els 

professors tenen a disposició de les nenes uns llits on les alumnes poden residir-

hi temporalment i, d’aquesta manera, estar lluny de la família i de la seva 

influència. En aquella residència temporal, la manutenció la paga l’ONG Ayuda 

en Acción, així com l’equipament i el recolze psicològic per les menors. 

Tanmateix, hi ha situacions en les quals si, malgrat tot, la família continua amb 

la idea de mutilar-la, es “deslocalitza” a la nena amb una durada indefinida, 

perquè el que es vol aconseguir amb la residència temporal és no desvincular-la 

de la família, i, d’aquesta manera, poder continuar treballant la problemàtica amb 

la família;  però si la família no canvia d’opinió, el que es fa és separar-la de la 

família durant un llarg període de temps, en el que, normalment se l’envia a la 

capital del país, en una residència habilitada, mentre que l’ONG continua el 

procés de sensibilització.   
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6.3.2 Ajudes a les víctimes després de patir una MGF o un MDM 

Després de poder conèixer tots els danys psicològics i físics que pateix una 

víctima després d’haver patit una mutilació o d’haver estat casada per la força, 

han de superar el trauma d’alguna manera. Elles no estan soles, hi ha moltes 

associacions d’acompanyament a víctimes d’aquest tipus, a més, els serveis 

públics de cada país (serveis socials, serveis sanitaris, psicòlegs, educadors 

socials, cossos policials, funcionaris d’administracions públiques, personal 

docent...) posen a disposició ajudes per a les víctimes; fins i tot, si es requereix, 

i amb el consentiment de la víctima, es proposa una reconstrucció genital.  

Un cop la víctima és rescatada i fora de perill, hi ha un seguiment per part dels 

professionals que han intervingut en cada cas. Es planteja el suport psicològic, 

l’assessorament jurídic, entre d’altres. Els serveis socials i entitats destinades a 

la lluita contra aquestes pràctiques són els que més treballen cada cas, 

juntament amb el seguiment que fan els cossos policials des del grup d’atenció 

a la víctima.  

6.3.2.1 Valentes i Acompanyades 

Cal esmentar que a Catalunya, més específicament, a la ciutat de Girona, es 

troba l’entitat Valentes i Acompanyades.  

Valentes i Acompanyades és una associació que treballa per erradicar i combatre 

els matrimonis forçats i la mutilació genital com a forma de violència masclista i 

com a una gran vulneració dels drets fonamentals de les persones. Acompanyen 

a noies, joves i dones que han patit o estan en risc de patir un MF41 o una MGF. 

Aquesta associació lluita contra les pràctiques des dels tres grans eixos:  

 Prevenció. 

A través del reforç escolar (joves entre 12 i 18 anys), apoderant-les en els seus 

estudis que els hi permetran tenir una formació qualificada i poder accedir al 

mercat laboral. Tenir els seus ingressos propis les apodera com a dones i les 

converteix en persones autònomes. La manca de recursos econòmics i/o 

formació qualificada es converteix sovint en el seu més gran entrebanc per 

 
41 Matrimoni forçat. 
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prendre la decisió de negar-se o desfer un matrimoni no consentit. Fan 

reforçament escolar tres dies a la setmana que combinen amb altres activitats 

dinàmiques per treballar la igualtat de gènere i altres temes relacionats. 

 Abordatge / Intervenció.  

Se centra en les dones i joves majors d’edat que ja han passat pel matrimoni i 

volen superar la situació o bé dones que es neguen a fer-ho. Es troben amb 

grans pressions familiars i de la comunitat i necessiten algú que les acompanyi 

en aquest camí per no sentir-se soles i per poder fer front a aquestes pressions. 

Ho fan mitjançant  un treball en xarxa amb tots els agents del territori que els hi 

permet posar a l’abast de les víctimes tots els recursos que necessiten per 

esdevenir dones lliures i autònomes: atenció psicològica, acompanyament 

emocional, salut, habitatge, recursos econòmics, situació administrativa, 

formació i orientació/integració al mercat laboral. 

 Sensibilització. 

La duen a terme mitjançant xerrades informatives o sessions formatives a 

persones i professionals que d’una forma o altra poden tenir relació amb 

aquestes joves i dones. Per una banda, l’objectiu és mantenir aquesta xarxa de 

treball coordinat amb tots els agents del territori que formen part de la cadena 

d’intervenció (psicòlegs i psicòlogues, educadors socials, personal sanitari, 

cossos policials, funcionaris d’administracions públiques, personal docent...) i 

extrapolar el seu mètode d’intervenció. I per l’altra banda, sensibilitzar a la 

societat civil i als polítics de la problemàtica del matrimoni forçat al nostre territori 

perquè és un fenomen que el dia d’avui encara queda invisibilitzat.  
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6.4 Com hi pot col·laborar el ciutadà? 

A vegades pensem que nosaltres no podem ajudar a lluitar contra pràctiques 

com aquestes, pel fet que no tenim cap lligam amb cap ONG ni tenim poder 

legislatiu, etc. Però no és veritat, al llarg de les entrevistes he pogut recollir un 

llistat d’accions o coses que podem fer, siguin actives siguin passives, per ajudar  

a no continuar amb aquestes pràctiques tan abusives: 

 Educació i sensibilització.  

Esmentada prèviament en l’apartat de la lluita de les ONG, també som part 

d’aquesta educació i sensibilització. Hem de ser els primers a prendre 

consciència dels danys que provoca a les dones i les nenes la pràctica il·legal 

tant de matrimonis de menors forçosos com de mutilació genital. Hem de 

conèixer que ambdues pràctiques constitueixen greus violacions dels Drets 

Humans i que atempten contra la integritat física i psicològica de les víctimes. 

Com diu Ayuda en Acción42, s’ha de lluitar per no crear la percepció i la idea de 

“cadascú és d’on és...”, ja que aquest pensament el que fa és menysprear les 

actuals lluites. La tasca de sensibilització és fonamental per acabar amb les dues 

pràctiques constituïdes a base d’estereotips i rols de gènere molt marcats que 

es basen en la voluntat de privar a les nenes i dones del seu dret a gaudir del 

seu propi cos i de la seva pròpia sexualitat.  

L’educació és l’eina més eficaç per aconseguir revertir la situació i canviar el 

concepte del què significa ser dona en molts països. Que una noia aconsegueixi 

estudiar i pugui complir el seu pla de vida podrà, a poc a poc, aconseguir un 

canvi de mentalitat de la societat on viu. Com a ciutadans responsables, hem de 

fer costat a aquest canvi de mentalitat, si és possible col·laborar amb l’educació 

de les nenes i denunciar les situacions discriminatòries que existeixen. També 

és molt important que les nenes coneguin els seus drets i puguin decidir 

lliurement sobre el seu cos i sexualitat.  

És important afavorir el diàleg intergeneracional per aconseguir que totes les 

persones coneguin les conseqüències negatives d’aquestes pràctiques i siguin 

 
42 Annex: 2.9 
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les mateixes nenes, joves, dones i les seves famílies qui es converteixin en 

agents de canvis de les normes socials i culturals tant arrelades.  

 Recolze legislatiu i pressió governamental.  

Tots i totes hem d’exigir tant als nostres governs com als països de la resta del 

món la protecció especial de dones, joves i nenes en compliment de la normativa 

internacional, de forma individual o col·lectiva sumant-nos a iniciatives i accions 

concretes d’organitzacions i moviments socials que lluiten pel respecte, 

compliment i observança de la normativa internacional dels Drets Humans. Hem 

d’exercir el nostre dret a la participació política i social com a ciutadans i 

ciutadanes formant part de grups de pressió de l’opinió pública actius en 

sistemes de democràcia social, tant en els governs estatals, regionals com de 

caràcter universal. Hem d’entendre i participar en l’exercici de la ciutadania global 

i no perdre de vista les violacions dels Drets Humans inherents a qualsevol 

persona en qualsevol lloc del món. Amnistia Internacional ha declarat que gràcies 

a aquesta acció s’estan aconseguint canvis com la recent prohibició per part del 

govern del Sudan de la mutilació genital.   

 Participacions amb ONG. 

Un cop som conscients d’aquests fenòmens, les mesures que es prenen en 

contra i el suport legislatiu que reben, hi ha maneres més “actives” de formar part 

d’aquesta lluita. Hi ha un ampli ventall d’associacions i organitzacions amb el 

qual un o una pot col·laborar ja sigui de voluntari/ària o mitjançant donatius, així 

l’ONG el pot invertir per a seguir implementant projectes per erradicar la mutilació 

i el matrimoni infantil arreu del món.  
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6.5 Quines condemnes reben les persones, un cop demostrat el delicte? 

6.5.1 Mutilació genital femenina. 

Malgrat no ser una pràctica molt comuna en l’estat espanyol, el codi penal sí que 

té un article dedicat a aquesta.  

L’article 149 castiga al responsable de la mutilació genital a penes de presó que 

poden anar des dels sis anys fins als dotze.  

Article 149 

1. El que causi a un altre, per qualsevol mitjà o procediment, la pèrdua o la 

inutilitat d’un òrgan o membre principal, o d’un sentit, la impotència, 

l’esterilitat, una greu deformitat, o una greu malaltia somàtica o psíquica, 

es castiga amb la pena de presó de sis a dotze anys.  

2. El que causi a un altre una mutilació genital en qualsevol de les seves 

manifestacions es castiga amb la pena de presó de sis a dotze anys. Si la 

víctima és menor o una persona amb discapacitat necessitada d’una 

protecció especial, és aplicable la pena d’inhabilitació especial per a 

l’exercici de la pàtria potestat, tutela, curatela, guarda o acolliment per un 

temps de quatre a deu anys, si el jutge ho considera adequat a l’interès 

del menor o la persona amb discapacitat necessitada d’una protecció 

especial.  
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6.5.2 El matrimoni de menors forçós. 

Igual que la MGF, la llei espanyola condemna a aquells practicants del matrimoni 

infantil i protegeix als menors i les menors afectats. 

En el codi penal, capítol tres, dins de les coaccions, es parla del fenomen.  

Article 172 bis* 

1. El qui amb intimidació greu o violència compel·leixi una altra persona a 

contreure matrimoni ha de ser castigat amb una pena de presó de sis 

mesos a tres anys i sis mesos o amb una multa de dotze a vint-i-quatre 

mesos, segons la gravetat de la coacció o dels mitjans utilitzats. 

2. La mateixa pena s’ha d’imposar a qui, amb la finalitat de cometre els fets 

a què es refereix l’apartat anterior, utilitzi violència, intimidació greu o 

engany per forçar a altri a abandonar el territori espanyol o a no tornar-hi. 

3. Les penes s’han d’imposar en la seva meitat superior quan la víctima sigui 

menor d’edat. 

Posteriorment, s’esmenta el matrimoni forçat a l’article 177 bis, dins del Títol VII 

bis, del tràfic d’éssers humans.  

Article 177 bis* 

1. Ha de ser castigat amb la pena de cinc a vuit anys de presó com a reu de 

tràfic d’éssers humans el que, sigui en territori espanyol, sigui des 

d’Espanya, en trànsit o amb destinació a aquesta, utilitzant violència, 

intimidació o engany, o abusant d’una situació de superioritat o de 

necessitat o de vulnerabilitat de la víctima nacional o estrangera, o 

mitjançant el lliurament o la recepció de pagaments o beneficis per 

aconseguir el consentiment de la persona que tingui el control sobre la 

víctima, la capti, transporti, traslladi, aculli o rebi, inclòs l’intercanvi o la 

transferència de control sobre aquestes persones, amb qualsevol de les 

finalitats següents: 

a) La imposició de treball o serveis forçats, l’esclavitud o pràctiques similars a 

l’esclavitud, a la servitud o a la mendicitat. 

b) L’explotació sexual, inclosa la pornografia. 
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c) L’explotació per cometre activitats delictives. 

d) L’extracció dels seus òrgans corporals. 

e) La celebració de matrimonis forçats. 

[...] 
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7. CONCLUSIONS 

 

7.1 Conclusions 

Havent arribat al final de la meva recerca, crec que es pot afirmar que, malgrat 

els avenços tecnològics, socials i econòmics, en ple segle XXI encara hi ha una 

gran varietat de prejudicis, opinions i estereotips masclistes arreu del món; 

aquests donen suport a pràctiques que vulneren els drets de les dones, nenes i 

joves.  

S’ha pogut demostrar que ambdues pràctiques, tant el matrimoni forçós com la 

mutilació genital, són formes d’exercir la violència masclista, dins de cultures que 

encara ara, menyspreen el gènere femení.  Un dels objectius era descobrir per 

què encara es permetien aquest tipus de pràctiques; acabada la meva recerca, 

he descobert que malgrat les lleis imposades a països practicants, la tradició 

s’imposa davant de la legislació, tanmateix, moltes comunitats han anat 

abandonant la pràctica gràcies a la sensibilització i lluita de moltes ONG. Aquesta 

lluita fa molts anys que existeix, i les xifres són esperançadores, ja que, com 

UNICEF ha pogut informar, l’any 2017, 2.960 comunitats van manifestar el seu 

recolze a l’abandonament de la pràctica de la mutilació genital, i, al mateix any, 

37 països van comunicar que tenien un pla o estratègia enfocada en l’erradicació 

del matrimoni infantil.  

Un altre assumpte a resoldre és què poden fer les víctimes per ajudar a erradicar 

aquestes pràctiques. Tal com aquesta recerca ha demostrat, la pressió de 

l’entorn sobre la víctima dificulta molt l’esperança d’un pla de vida diferent del 

que li proposa la família, així mateix, la manca de recursos en els països d’origen 

fa quasi impossible que la noia tingui un recolze amb qui lluitar. Tanmateix, 

gràcies a les ONG existents i situades en països on es practiquen les mutilacions 

i els matrimonis forçosos les víctimes tenen una oportunitat, una ajuda i atenció 

que les ajuda a sortir de la delicada situació. La majoria de les nenes, joves i 

dones que han estat “rescatades” de la situació de risc s’han convertit, 

posteriorment, en difusores de la lluita contra les pràctiques tan abusives, i han 
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ajudat altres víctimes. Aquest pas és considerat molt important, perquè no hi ha 

millor conseller que aquell que ha estat en la mateixa situació que tu.  

És evident que, esmentades anteriorment, les ONG tenen encara un dur i llarg 

treball per fer, però fins ara, la feina feta ha donat els seus fruits. No tan sols han 

aconseguit que comunitats i països abandonin o fins i tot, prohibeixin les 

pràctiques, sinó que amb aquest procés, s’ha aconseguit que l’educació estigui 

més a l’abast de les nenes i joves, cosa que els hi dóna una oportunitat 

d’aconseguir un pla de vida millor. Així mateix, les ONG sensibilitzen les 

comunitats, i defensen els drets de la dona i de l’infant, que són universals. 

Aquesta lluita es transforma, d’aquesta manera, en una lluita contra el masclisme 

encara existent no només en els principals països practicants, sinó que arreu del 

món.  

Pel que fa a l’anàlisi objectiva del panorama actual de la qüestió, tot i que la 

informació recollida en la recerca espanta, les xifres i l’evolució donen esperança. 

Com he mencionat prèviament, UNICEF ha recollit dades on es pot veure que 

de manera gradual hi ha un progrés a favor de l’erradicació i desaparició de la 

mutilació genital femenina i el matrimoni infantil forçós.  

Per finalitzar el meu treball, voldria citar a Anthony Lake, director executiu 

d’UNICEF: “La mutilació genital femenina i el matrimoni infantil perjudiquen a les 

nenes de manera profunda i permanent, i les priva del seu dret a prendre les 

seves pròpies decisions i a desenvolupar plenament el seu potencial. Es tracta 

de pràctiques que van en deteriorament de les menors, de les seves famílies i 

de les seves societats. Les nenes no són propietat de ningú. Tenen dret a decidir 

el seu propi destí. I quan ho poden fer, ens en beneficiem tots.” 
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7.2 Valoració personal 

Per acabar aquest projecte només em queden dues qüestions per tractar, per 

una banda la valoració general de la matèria i per l’altra la valoració del meu 

treball personal en referència a  aquesta.  

Després de la realització d’aquest treball i el contacte mantingut amb les diverses 

entitats i organitzacions desconegudes per la meva persona fins al moment de 

fer el treball, m’he pogut adonar que quasi sense adonar-me he après molt sobre 

un tema del qual no en tenia tant coneixement com em pensava.  

Al principi, quan vaig decidir fer aquest tema, no m’imaginava tot el món que hi 

havia al darrere. Era conscient que el treball en si seria dur, ja que la temàtica és 

dura, però hi ha hagut apartats que s’han fet tan difícils d’acabar... 

A mesura que el treball ha anat agafant forma, l’índex ha anat canviant 

lleugerament amb ell. De fet, inicialment, el tema principal era el matrimoni 

infantil, però a l’endinsar-me en aquest món, vaig adonar-me que la mutilació 

genital femenina, a part de ser una pràctica lligada al matrimoni infantil, era 

també digna de ser esmentada d’una manera més profunda.  

Crec que he sabut adaptar-me bastant bé al ritme exigent de les dates d’entrega 

del treball i els resultats obtinguts són satisfactoris, personalment. No obstant, ha 

sigut vital la perseverança, l’esforç i treball per a fer aquest projecte. 
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8. FONTS D’INFORMACIÓ 

 
8.1 Webgrafia 

 Unicef 

https://www.unicef.org/es/temas/matrimonio-infantil 

https://www.unicef.org/protection/child-marriage 

https://www.unicef.org/protection/female-genital-mutilation 

https://www.Unicef.org/es/historias/el-matrimonio-infantil-en-el-mundo 

https://www.Unicef.org/es/temas/mutilaci%C3%B3n-genital-femenina 

https://www.Unicef.es/noticia/lucha-contra-la-mutilacion-genital-femenina 

 UNFPA 

https://www.unfpa.org/es/embarazo-adolescente 

https://www.unfpa.org/child-marriage 

https://www.unfpa.org/female-genital-mutilation 

 Médicos del Mundo 

https://www.medicosdelmundo.org/que-hacemos/espana/mutilacion-genital-

femenina 

https://www.medicosdelmundo.org/actualidad-y-

publicaciones/noticias/buenas-practicas-para-combatir-la-mutilacion-

genital-femenina 

 Ayuda en Acción 

https://ayudaenaccion.org/ong/blog/infancia/matrimonio-infantil-paises/ 

https://ayudaenaccion.org/ong/colabora/ablacion-mutilacion-genital/ 

 Expok  

https://www.expoknews.com/los-20-paises-donde-prevalece-el-matrimonio-

infantil/ 

 

https://www.unicef.org/es/temas/matrimonio-infantil
https://www.unicef.org/protection/child-marriage
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https://www.unicef.org/es/temas/mutilaci%C3%B3n-genital-femenina
https://www.unicef.es/noticia/lucha-contra-la-mutilacion-genital-femenina
https://www.unfpa.org/es/embarazo-adolescente
https://www.unfpa.org/child-marriage
https://www.unfpa.org/female-genital-mutilation
https://www.medicosdelmundo.org/que-hacemos/espana/mutilacion-genital-femenina
https://www.medicosdelmundo.org/que-hacemos/espana/mutilacion-genital-femenina
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https://www.medicosdelmundo.org/actualidad-y-publicaciones/noticias/buenas-practicas-para-combatir-la-mutilacion-genital-femenina
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/infancia/matrimonio-infantil-paises/
https://ayudaenaccion.org/ong/colabora/ablacion-mutilacion-genital/
https://www.expoknews.com/los-20-paises-donde-prevalece-el-matrimonio-infantil/
https://www.expoknews.com/los-20-paises-donde-prevalece-el-matrimonio-infantil/
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 Valentes i Acompanyades 

http://www.solidaries.org/cerca/?cerca=matrimoni 

https://www.solidaries.org/directori-d-entitats/valentes-i-acompanyades-131/ 

 Plan International 

https://plan-international.es/por-ser-nina/campana/matrimonio-infantil 

https://plan-international.es/la-labor-de-plan-international-frente-al-

matrimonio-infantil 

https://plan-international.es/mueve-un-dedo-contra-el-matrimonio-infantil 

https://plan-international.es/las-cifras-del-matrimonio-infantil-en-el-mundo 

 EuropaPress 

https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-guerra-yemen-

dispara-matrimonio-infantil-20190304153504.html 

 Conseqüències de l’embaràs precoç  

https://www.webconsultas.com/embarazo/vivir-el-embarazo/posibles-

complicaciones-3431 

bebeyyo.elmundo.es/embarazo/complicaciones/cir-embarazo 

https://www.clinicbarcelona.org/asistencia/enfermedades/prematuridad/com

plicaciones-de-la-prematuridad 

 Generalitat de Catalunya  

https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/05im

migracio_refugi/08recursosprofessionals/02prevenciomutilaciofemenina/Pro

tocol_mutilacio_catala.pdf 

http://ics.gencat.cat/web/.content/documents/assistencia/protocols/mutilacio

ns_extensa.pdf 

https://mossos.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/noticia_MGF_dades2019 

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/seguretat/violencia-masclista-

i-domestica/estadistica-sobre-violencia-masclista-i-domestica/dades-sobre-

http://www.solidaries.org/cerca/?cerca=matrimoni
https://www.solidaries.org/directori-d-entitats/valentes-i-acompanyades-131/
https://plan-international.es/por-ser-nina/campana/matrimonio-infantil
https://plan-international.es/la-labor-de-plan-international-frente-al-matrimonio-infantil
https://plan-international.es/la-labor-de-plan-international-frente-al-matrimonio-infantil
https://plan-international.es/mueve-un-dedo-contra-el-matrimonio-infantil
https://plan-international.es/las-cifras-del-matrimonio-infantil-en-el-mundo
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-guerra-yemen-dispara-matrimonio-infantil-20190304153504.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-guerra-yemen-dispara-matrimonio-infantil-20190304153504.html
https://www.clinicbarcelona.org/asistencia/enfermedades/prematuridad/complicaciones-de-la-prematuridad
https://www.clinicbarcelona.org/asistencia/enfermedades/prematuridad/complicaciones-de-la-prematuridad
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/05immigracio_refugi/08recursosprofessionals/02prevenciomutilaciofemenina/Protocol_mutilacio_catala.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/05immigracio_refugi/08recursosprofessionals/02prevenciomutilaciofemenina/Protocol_mutilacio_catala.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/05immigracio_refugi/08recursosprofessionals/02prevenciomutilaciofemenina/Protocol_mutilacio_catala.pdf
http://ics.gencat.cat/web/.content/documents/assistencia/protocols/mutilacions_extensa.pdf
http://ics.gencat.cat/web/.content/documents/assistencia/protocols/mutilacions_extensa.pdf
https://mossos.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/noticia_MGF_dades2019
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/seguretat/violencia-masclista-i-domestica/estadistica-sobre-violencia-masclista-i-domestica/dades-sobre-violencia-masclista-dones/-dades-sobre-violencia-masclista-dones.-anys-anteriors/
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/seguretat/violencia-masclista-i-domestica/estadistica-sobre-violencia-masclista-i-domestica/dades-sobre-violencia-masclista-dones/-dades-sobre-violencia-masclista-dones.-anys-anteriors/
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violencia-masclista-dones/-dades-sobre-violencia-masclista-dones.-anys-

anteriors/ 

http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/seguretat

/violencia_masclista_i_domestica/estadistica_sobre_violencia_masclista_i_

domestica/dades_violencia_masclista_dones/dades_dones_anys_anteriors

/anys_anteriors/Dades_VM_2019.pdf 

 Metges sense Fronteres 

https://www.msf.es/nuestra-accion/salud-sexual-reproductiva 

 Educo 

https://www.educo.org/Blog/Etiqueta/matrimonio-infantil  

https://www.educo.org/Blog/material-para-trabajar-con-los-ninos-en-el-aula-

el-matrimonio-infantil-en-bangladesh 

 Cear 

https://www.cear.es/wp-content/uploads/2019/05/Benin-menores-

v%C3%ADctimas-de-trata-y-trabajo-infantil-2019.pdf 

http://www.cear.es/category/noticias/  

http://refugiadosmasquecifras.org 

http://www.uerfanos.org/ 

http://www.cear.es/publicaciones-elaboradas-por-cear/informe-anual-de-

cear/ 

http://www.cear.es/section/historia-de-refugio/ 

www.perseguidoslgtb.org  

 

 

 

 

 

 

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/seguretat/violencia-masclista-i-domestica/estadistica-sobre-violencia-masclista-i-domestica/dades-sobre-violencia-masclista-dones/-dades-sobre-violencia-masclista-dones.-anys-anteriors/
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/seguretat/violencia-masclista-i-domestica/estadistica-sobre-violencia-masclista-i-domestica/dades-sobre-violencia-masclista-dones/-dades-sobre-violencia-masclista-dones.-anys-anteriors/
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/seguretat/violencia_masclista_i_domestica/estadistica_sobre_violencia_masclista_i_domestica/dades_violencia_masclista_dones/dades_dones_anys_anteriors/anys_anteriors/Dades_VM_2019.pdf
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http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/seguretat/violencia_masclista_i_domestica/estadistica_sobre_violencia_masclista_i_domestica/dades_violencia_masclista_dones/dades_dones_anys_anteriors/anys_anteriors/Dades_VM_2019.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/seguretat/violencia_masclista_i_domestica/estadistica_sobre_violencia_masclista_i_domestica/dades_violencia_masclista_dones/dades_dones_anys_anteriors/anys_anteriors/Dades_VM_2019.pdf
https://www.msf.es/nuestra-accion/salud-sexual-reproductiva
https://www.educo.org/Blog/Etiqueta/matrimonio-infantil
https://www.educo.org/Blog/material-para-trabajar-con-los-ninos-en-el-aula-el-matrimonio-infantil-en-bangladesh
https://www.educo.org/Blog/material-para-trabajar-con-los-ninos-en-el-aula-el-matrimonio-infantil-en-bangladesh
https://www.cear.es/wp-content/uploads/2019/05/Benin-menores-v%C3%ADctimas-de-trata-y-trabajo-infantil-2019.pdf
https://www.cear.es/wp-content/uploads/2019/05/Benin-menores-v%C3%ADctimas-de-trata-y-trabajo-infantil-2019.pdf
http://www.cear.es/category/noticias/
http://refugiadosmasquecifras.org/
http://www.uerfanos.org/
http://www.cear.es/publicaciones-elaboradas-por-cear/informe-anual-de-cear/
http://www.cear.es/publicaciones-elaboradas-por-cear/informe-anual-de-cear/
http://www.cear.es/section/historia-de-refugio/
http://www.perseguidoslgtb.org/
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 Save the Children  

https://www.savethechildren.es/actua/acabemos-con-el-matrimonio-infantil  

https://www.savethechildren.es/trabajo-ong/proteccion-infantil/violencia-

contra-la-infancia/matrimonio-infantil  

https://www.savethechildren.es/no-mas-ninas-casadas  

savethechildren.es/actualidad/la-educacion-de-las-ninas-como-

herramienta-contra-el-matrimonio-infantil 

https://www.savethechildren.org.uk/what-we-do/health/fgm  

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/mutilacion_geni

tal_femenina.pdf  

https://resourcecentre.savethechildren.net/keyword/female-genital-

mutilationcutting-fgmc 

 Amnistia internacional 

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/el-

matrimonio-no-puede-ser-nunca-infantil/  

https://www.es.amnesty.org/fileadmin/user_upload/Version08102019_Coali

cion_DiaDeLaNina_Web.pdf  

https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/burkina-faso-matrimonio-

infantil-mar18/  

 IDH 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_desarrollo_humano  

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_%C3%ADndice_d

e_desarrollo_humano_alternativo 
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8.2 Bibliografia 

Els llibres esmentats a continuació els vaig llegir per obtenir informació, per 

introduir-me més en el tema, per conèixer amb més profunditat el món del 

matrimoni infantil i de la mutilació genital femenina.  

 Xinran Xue (2003). Nacer mujer en China (1ª edició, traducció de Sofía 

Pascual Pape) Editorial Planeta S.A.  

 Lisa Lee (2006). Flor de Neu i el ventall secret (1ª edició, traducció de 

Rosa Borràs) Edicions 62.  

 Jordi Panella i Vilaró (2010). Manual pràctic per a policies. Tractament 

de la doctrina i la jurisprudència. (2ª edició) Sindicat de mossos 

d’esquadra.  

 Plan International y UNFPA (2011). una realidad oculta para niñas y 

adolescentes: Matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas en 

América Latina y Caribe. (1ª edición) Estudio Regional.  

 Article del Europepress (07(03/2019) “La guerra en Yemen dispara el 

matrimonio infantil”. 

 UNICEF (2016). Female Genital Mutilation/Cutting: A Global Concern, 

Nova York. 

8.3 Filmografia 

Tal com a la bibliografia, els curtmetratges i els llargmetratges esmentats a 

continuació has sigut visualitzats per poder obtenir informació i poder endinsar-

me més en els temes.  

 Pink (2016, pel·lícula). Aniruddha Roy Chowdhury.  

 Una revolución en toda regla (2018, curtmetratge). Rayka Zehtabchi.  

 Ladies first (2018, curtmetratge) Uraaz Bahl.  

 Pink Sarees (2010, llargmetratge). Kim Longinotto.  

 Vull escollir-lo jo (2020, documental (llargmetratge). 30 minuts (TV3). 

 Matrimonis infantils (2011, documental (llargmetratge). 30 minuts (TV3). 

 Forced Marriage Cops | Real Stories. (2016, Crime Documentary). 

Manchester Police Force.  
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8.4 Entrevistes 

Vaig tenir l’oportunitat de poder contactar amb diverses entitats, organitzacions i 

personatges que treballen per erradicar pràctiques com les que parlo en aquest 

treball, així com per la defensa dels Drets Humans i els Drets de les Dones.  

Tanmateix, no tothom va poder respondre’m les preguntes, així mateix, hi ha 

entrevistes que han quedat incompletes.  

 Maria Rosa Negra 

La Maria Rosa Negra és la Sotsinspectora d’una 

comissaria de la ciutat de Girona, ella participa activament 

amb l’associació Valentes i Acompanyades, a qui 

posteriorment també vaig poder entrevistar, i ajuda a noies 

afectades sigui pel matrimoni infantil o per mutilació 

genital. A més, ella du a terme un seguiment posterior a la 

noia afectada.  

 Vanessa Jiménez 

La Vanessa Jiménez és mestra d’educació infantil i primària, amb dotze d’anys 

d’experiència laboral en aquest àmbit, exerceix la docència fa cinc anys en 

escoles on predomina l’ètnia gitana (Font de la Pólvora, Girona i Josep Pous i 

Pagès, Figueres).  

 Valentes i Acompanyades 

L’associació Valentes i Acompanyades treballa per a la prevenció dels 

matrimonis forçats, que consideren una 

greu manifestació de violència contra la 

dona, contra la seva autonomia, integritat 

física i emocional i, en conseqüència, 

contra el seu projecte de vida com a ésser lliure.  

El seu objectiu principal és donar suport a noies adolescents i joves que pateixen 

l’amenaça d’un matrimoni forçat mitjançant l’enfortiment emocional, la 

Il·lustració 15: Logotip de l’associació Valentes i 
Acompanyades. 

Il·lustració 14: Logotip dels 
Mossos d'Esquadra de 
Catalunya 
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capacitació educativa i professional i l’acompanyament integral i amb el 

recorregut que sigui necessari per al seu desenvolupament com a dones lliures.  

 Educo 

Educo és una ONG de cooperació global pel 

desenvolupament i acció humanitària que actua a favor 

de la infància i en defensa dels seus drets, en especial el 

dret a rebre una educació equitativa i de qualitat.  

Treballen principalment a Espanya, però també en països 

de l’Àfrica, Amèrica i Àsia, on treballen per promoure 

societats justes i equitatives que garanteixin els seus drets i benestar. 

 Cear 

La Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat, 

CEAR, va fundar-se l’any 1979, i des de llavors, 

ha estat defensant el dret d’asil i els drets humans, 

promovent el desenvolupament integral de les 

persones refugiades que arriben, fugint de 

conflictes bèl·lics o de països on es violen els 

DDHH, sol·licitants d’asil i migrant amb necessitat de protecció internacional i/o 

en risc d’exclusió social.  

 Amnistia Internacional 

Amnistia Internacional és un moviment global present en 

més de 150 països que treballa pels Drets Humans, 

reconeguts en la Declaració Universal dels Drets Humans 

i en altres tractats internacionals coneguts i respectats. 

L’objectiu de l’organització és realitzar “tasques 

d’investigació i emprendre accions per a impedir i posar fi 

als abusos greus contra els drets civils, polítics, socials, 

culturals i econòmics” i demanar justícia per aquelles persones a les quals els hi 

han violat els seus drets.  

 

Il·lustració 16: logotip de 
l'ONG Educo 

Il·lustració 17:Logotip de la Comissió 
Espanyola d’Ajuda al Refugiat. 

Il·lustració 18: Logotip de 
l’organització Amnistia   
Internacional. 
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 Ayuda en Acción 

Ayuda en Acción és una ONG no partidista i sense cap relació religiosa que lluita 

contra la pobresa i la desigualtat. Impulsen la dignitat i la 

solidaritat per la construcció d’un món just.  

Promouen la solidaritat de les persones en un món global 

per a impulsar que la infància, les seves famílies i les 

poblacions que pateixen pobresa, exclusió i desigualtat, 

desenvolupin les seves capacitats per aconseguir les seves aspiracions de vida 

digna, de manera sostenible.  

En aquesta entrevista vaig poder parlar amb la Marga Sanmarín, sanitària 

experta en temàtica sexual i reproductiva que ha estat treballant durant més de 

vint anys dins de cooperació internacional.  Actualment està treballant en un 

projecte a l’Àfrica de l’est.  

 Entreculturas 

Entreculturas és una ONG jesuïta que promou l’accés a l’educació de persones 

desafavorides en països d’Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia, 

perquè creuen que l’educació és un mitjà pel canvi i la 

justícia social. Per això busquen que aquesta educació 

sigui de qualitat, capaç de canviar la vida de les persones 

i que transformi la injustícia.  

Cooperen amb el desenvolupament de millores de les condicions de vida de 

poblacions vulnerables a través de l’educació. L’ONG dissenya i executa les 

propostes integrals basades en la implicació en els processos de les mateixes 

persones en condicions d’exclusió i vulnerabilitat.  

 

 

 

 

 

Il·lustració 19: Logotip de 
l’ONG Ayuda en Acción. 

Il·lustració 20: Logotip de 

l’ONG Entreculturas. 



EL MATRIMONI  INFANTIL I LA MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA | Flor de 
neu 

 

 
80 

 

 Médicos del Mundo 

Médicos del Mundo és una organització no governamental (ONG) de caràcter 

internacional, que proporciona atenció mèdica 

d’emergència i a llarg termini per població vulnerables, i 

defensa la igualtat d’accés a l’assistència sanitària a tot 

el món. Aquesta ONG està present en catorze estats; a 

Espanya va començar a treballar l’any 1988, com una 

delegació de Médicins du Monde.  

 

 Plan International 

Plan International és una Organització No Governamental que defensa 

l’educació i la igualtat de les nenes, els drets de la infància 

i la igualtat de gènere des d’una perspectiva no política.  

Treballen per la igualtat d’oportunitats de menors (nens I 

nenes) en més de 65 països de l’Àfrica, l’Àsia i 

Llatinoamèrica. Plan International ha participat en 

moviments humanitaris en zones de guerra, emergències i zones de conflicte 

amb refugiats i refugiades.  

 UNICEF 

UNICEF treballa en més de 190 països i territoris per defensar els drets dels 

nens i proporciona’ls-hi una educació de qualitat i 

protegir-los de qualsevol classe d’abús o violència.  

La seva acció es concentra en la incidència política dels 

drets de la infància, en l’elaboració d’estudis que ajudin 

a comprendre millor la situació de la infància en el 

nostre entorn i en l’educació en drets, promovent una 

formació dels drets en les aules i centres educatius.  

 

 

Il·lustració 21: Logotip de 
l'organització Médicos del 
Mundo 

Il·lustració 22: Logotip de 
l’ONG Plan International. 

Il·lustració 23: Logotip del l’ONG 
UNICEF. 
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 Metges Sense Fronteres 

Metges Sense Fronteres és una organització d’acció medico-humanitària; 

atenent persones amenaçades per conflictes 

bèl·lics, violència, epidèmies o malalties 

oblidades, desastres naturals i exclusió a 

l’assistència mèdica.  

L’atenció que proporcionen els equips de Metges Sense Fronteres intenta cobrir 

les necessitats més urgents, tant en els diferents nivells de l’atenció mèdica (des 

de la primària fins a l’hospitalària) a través d’activitats de gran impacte en la salut, 

com les relacionades amb l’aigua i el sanejament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 24: Logotip de l’organització 
de Metges Sense Fronteres 
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ANNEXOS 
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ANNEX 1: El matrimoni en el Dret Espanyol 

El matrimoni és una realitat social que reflecteix la voluntat de les persones de 

voler tenir un projecte de vida en comú, i que manifesten aquesta voluntat 

mitjançant un acte formal davant el sistema administratiu corresponent amb la 

voluntat que aquest acte formal tingui conseqüències jurídiques i que el sistema 

administratiu reconegui el vincle conjugal.  

Les condicions que s’han de complir perquè un acte es consideri com una 

celebració d’un matrimoni vàlid són: 

1º) L’existència de la capacitat de les persones que expressen la seva 

voluntat de contraure matrimoni.  

2º) La voluntat dels contraents en consentin contraure matrimoni. Acte 

voluntari i lliure de contraure.    

3º) Que es compleixin les formes disposades normativament perquè l’acte 

del consentiment matrimonial tingui efectes.  

Per tant, qualsevol acte matrimonial que no compleixi els requisits esmentats 

s’ha de considerar nul i, per tant, inexistent.  

En el Codi Civil Espanyol la regulació del matrimoni figura en el Títol IV, articles 

del 42 al 107.  

Sobre la matèria tractada, els articles que vull subratllar són els art. 44,45, 46 i 

47. Els que regules l’origen del matrimoni.  

 

Article 44 

L’home i la dona tenen dret a contraure matrimoni conforme a les disposicions 

d’aquest Codi.  

El matrimoni tindrà els mateixos requisits i efectes quan ambdós contraents 

siguin del mateix o de diferent sexe.  
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Article 45 

No hi ha matrimoni sense consentiment matrimonial.  

 

Article 46 

No poden contraure matrimoni:  

1. Els menors d’edat no emancipats.  

2. Els que estiguin lligant en vincle matrimonial 

 

Article 47 

Tampoc poden contraure matrimoni entre si:  

1. Els parents en línia recta per consanguinitat o adopció.  

2. Els col·laterals per consanguinitat fins al tercer grau. 

3. Els condemnats com a autors o còmplices de la mort dolorosa del cònjuge 

de qualsevol d’ells.   

 

En coherència amb aquests articles, és en el capítol VI on s’estableixen les 

causes de nul·litat.  

Article 73 

És nul qualsevol dels actes matrimonials que tinguin com a forma de celebració: 

1. El matrimoni celebrat sense consentiment matrimonial.  

2. El matrimoni celebrat entre persones que s’esmenten en els articles 46 

(menors i/o casats) i 47 (parents). 

3. El que es contragui sense la intervenció del Jutge, Alcalde o funcionari 

corresponent, o sense la dels testimonis.  

4. El que se celebri per error d’identitat de la persona de l’altre contraent o 

en aquelles qualitats personals que, per la seva entitat, haguessin sigut 

determinants a la prestació del consentiment.  

5. El contret per coacció. 
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Article 75 

Si la causa de la nul·litat fos la falta d’edat, mentre el contraent sigui menor 

només podrà exercir l’acció qualsevol dels pares, tutors o guardadors i, en tot 

cas, el Ministeri Fiscal.  

En arribar a la majoria d’edat només podrà exercir l’acció el contraent menor, a 

no ser que els cònjuges haguessin viscut junts durant un any després d’haver 

obtingut la majoria d’edat.  

 

Article 76 

En els casos d’error o coacció només podrà exercir l’acció de nul·litat el cònjuge 

que hagués patit el vici.  

Caduca l’acció i es convalida el matrimoni si els cònjuges haguessin viscut durant 

un any després d’haver-se solucionat o aclarit l’error o d’haver desaparegut la 

força o causa de por o coacció.  
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ANNEX 2: Entrevistes 

2.1 Maria Rosa Negra 

2.1.1. Trucada telefònica 

- [...] El que fem nosaltres aquí a Catalunya és prevenir aquest tipus de 

situacions, d’aquest tipus de matrimonis infantils, d’aquests matrimonis, em... 

Clar, el matrimoni infantil imagina’t que dos nois de, penso que menys de 16, és 

que no sé què diu la llei si diu, si diu, això potser ho sabràs tu, a partir dels 16 

necessites l’autorització del jutge legal, no? 

- Sí. 

- I a partir dels catorze podries fer-ho?  

- Crec que no, no, no. 

- Val, perquè crec que hi havia alguna cosa dels 14 i dels 16 però no sé si lo dels 

14 ho havien tret, però ara imagina’t que tu tens dos nanos ben enamorats un 

noi i una noia que es volen casar, val? I que estan enamorats, i és clar, això, això 

no és un matrimoni forçós, és un matrimoni infantil, però volgut per ells. Matrimoni 

infantil és quan, en la llei d’aquí, no tenen l’edat  mínima que se li permet casar-

se, val? Però això no en tenim, perquè és que aquí a Catalunya no hi haurà ningú 

que intenti casar, però, diguéssim dins del marc legal espanyol, casar amb algú 

menor de 15 perquè ja no podrà fer-ho. Llavors, hauries d’anar a matrimonis que 

aquests sí, organitza la família. I aquí, la majoria et pots trobar que, que, jo que 

sé, la majoria la noia i el noi no voldran, però altres que potser sí que volen. Per 

això et dic que és un terreny una mica per mi, no sé. Saps? M’entens, no? Clar, 

si ho vols fer del matrimoni infantil de l’estat espanyol,  no sé si t’hauries de mirar 

la normativa europea. Però clar, matrimoni infantil seria quan els contraents són 

nens, per tant, o en tot cas, diguéssim el que la llei espanyola no ho permet, per 

tant per sota d’aquesta edat, val. Clar, casuística, qui et dirà si hi ha casuística, 

perquè qui la té? Si vas als jutjats o al registre civil, clar ells et diran “no és que 

no registrarem un casament de dos menors”. 

- Clar.  
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- Llavors, hauràs de mirar-te les comunitats que en algun moment determinat et 

pots trobar que vulgui fer casaments amb gent de 13, 14, 15 anys, val? Llavors, 

quins podrien ser? Podrien ser la comunitat gitana, no sé. És que t’estàs movent 

en unes etapes molt, molt baixes que fins i tot jo et diria que la gent  que viu a 

Catalunya, menys de setze, fins i tot la població pakistanesa, potser a l’Àfrica sí 

que et trobes, dir si sent els setze que has de demanar una dispensa judicial, et 

trobaràs molt poca gent amb menys de setze anys. Una altra cosa és que les 

portin al país d’origen i llavors allà les deixin, aquí pot ser un espai on tu et podries 

moure, de dir, hi ha noies, no? De, jo que sé, subsaharianes, per exemple, que 

jo que sé, que quan menstruen, les envien a l’Àfrica i ja no tornen, i allà les casen. 

Clar, això sí, però clar, què tindrem? A menys que parlis, aquí per exemple pots 

fer alguna entrevista amb alguna entitat d’aquestes de comunitat subsahariana 

que lluiten contra la mutilació i el matrimoni infantil, i llavors que t’expliquin com 

funciona a l’Àfrica, això, per exemple, podries incorporar-ho.  

-Sí.  

- I això si ho necessites, m’envies, Rosa, envia’m un contacte amb alguna entitat 

de jo que sé, que jo te la passaré. Però clar, si és matrimoni infantil, doncs seria 

això, seria parlar amb comunitats gitana i subsahariana, perquè jo, l’experiència 

que tinc amb la comunitat pakistanesa i de l’Índia, no són tan jovenetes, 

diguéssim, són matrimonis forçosos, però que ja tenen a partir de divuit anys, ja. 

I per tant no serà a partir de 16. Però bé, que si fas el treball, doncs també pots 

posar, que el que t’has trobat és que tens que el matrimoni infantil té molt poca 

presència però que sí que has vist és que hi ha matrimonis forçosos doncs a 

partir de 16 anys. Val? Clar, n’hi hauria que no es produirien aquí però que es 

produirien a fora de Catalunya. A països d’origen, sobretot amb gent de l’Àfrica 

subsahariana, o del nord d’Àfrica, saps? I, llavors podríem mirar d’obtenir algun 

testimoni. Dones Valentes i Acompanyades pot ser un bon, una bona entrevista 

que podries fer, i si vols, el que podries fer és “Rosa, envia’m un correu de les 

Dones Valentes i Acompanyades”, i llavors el que et puc passar amb entitats si 

fas lo del matrimoni infantil i allà, quan ho plantegis, els hi dius casaments per 

sota d’aquesta edat, val? Vull dir que si l’edat d’aquí, diu que és dels menys dels 

16, si el teu treball és aquest, doncs parles, i els hi dius amb menys de setze. 

- Bé, en principi és amb menys de 18, el meu treball. 
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- Sí? 

- Sí.  

- Però això, diguéssim, dos contraents de 17 anys seria matrimoni infantil? 

- Sí, o de un major i un menor.  

- No, però per exemple un de 17 i un de 25? Això és matrimoni infantil? Es que 

jo crec que no. Perquè clar si en canvi de infantil posem menors d’edat, això sí, 

perquè llavors és fins el 18 i tens més marge. Saps? En canvi de posar infantil, 

si poguessis dir-li, escolta, puc posar en canvi d’infantil, posar menors d’edat? 

Perquè m’anirà més bé pel treball, potser t’ho deixa fer.  

- Sí, el títol sí. 

- Vull dir, més que res, perquè quan tinguis el tribunal al davant, vull dir si pots 

parlar amb més propietat dius “he exposat sobre els matrimonis de menors” i 

diguéssim de persones que resideixen a Catalunya, que sigui perquè s’hagin 

casat aquí o sigui perquè els hagin casat a fora, diguéssim han contret el 

matrimoni abans dels 18 anys, no? I quina és la situació. I aquí ja podràs parlar 

de matrimonis forçosos, fins i tot de crims d’honor, per què crims d’honor és per 

exemple, una noia la volen casar, per exemple, t’he passat el cas de la Banaz, 

la Banaz tenia, no sé si tenia els 18 anys, però, la Banaz, està en anglès, l’hauràs 

d’escoltar en anglès però suposo que ja te’n sortiràs, dons la Banzaz va tres 

vegades a demanar ajuda a la policia, ella la casen , ella ve de l’Afganistan, 

doncs estan a Anglaterra amb els seus pares i quan té 14-15 anys la casen, i 

llavors es separa i l’acaben matant i la posen a dins d’una maleta. Perquè quan 

ha deixat al marit, ha compromès l’honor del la família. Llavors, podries entrar en 

aquest terreny, però necessites parlar, jo crec, parlar de,  perquè, clar perquè 

sinó, estàs parlant d’una cosa que no ens és pròpia d’aquí, m’entens? El 

matrimoni infantil, com el tenim, en el vídeo que t’he passat d’un home, allà 

veuràs que quan parlen amb noietes, allà veuràs que n’hi ha una que té 11-12 

anys i que  ha estat casada fa 3 anys, això és matrimoni infantil. Però es clar, 

aquí, no t’ho trobes. Sí que et pots trobar noies subsaharianes que han vingut 

casades, per obligació familiar que han falsificat la documentació i els hi ha 

passat a tenir 18 anys quan potser en tenien 17 , i sí que tens algun cas, pocs, 

vale? I en tot cas, no per sota de 16, i si has de parlar de cosa per sota de 18, 
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per tant, gent de 16-17 anys, jo no parlaria de matrimoni infantil. No hi parlaria. 

A mi me grinyola, infantil, veig una noia de 9-10 anys de 12 de 13, però fins i tot 

una de 15 jo ja no veig matrimoni infantil. A veure, encara queda molt per entregar 

el treball, diguéssim un ajustament que és que crec que és fer un ajustament de 

dir, mira a mesura que vaig recopilant informació, veig que donada la meva 

ignorància d’aquest tema i també de la teva tutora, perquè t’ho podia haver dit,  

és dir crec que he de posar doncs matrimonis de menors. És que jo crec que és 

el que has d’anar aconseguir. Doncs fem això, tu t’ho mires, em demanes 

aquestes adreces i et vas movent i quan tu  vulguis tornem a parlar?  

-Val.  

- D’acord, i si algun dia tu vens per aquí que dius, mira per Setmana Santa teniu 

festa doncs mira per provar-ho doncs a vegades també, que penso que jo també 

en tindré. Però bé, em refereixo a dies laborables, i t’atenc i parlem.  

-Val. 

- I sinó, per telèfon, perquè també podem parlar per telèfon.  

- Val, doncs merci.  

- Val, doncs, molt bé, cuida’t i que facis bona feina, bonica.  

- Merci, adeu.  

- Adeu maca, adeu.  
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2.1.2 Correu electrònic 

(20-02-2020; 16:34) 

Bon dia,  

Sóc l’amiga d’en Cisco Coll. Estic fent un treball de recerca sobre el 

matrimoni infantil i m’ha dit que vostè té coneixements del tema. 

M’encantaria concertar una trucada o una visita per poder parlar amb vostè 

personalment. Moltes gràcies.  

Atentament.  

(25-02-2020; 12:47)  

Benvolguda, 

És molt millor que ho fem o bé per telèfon o bé que vinguis perquè moltes 

preguntes les podràs respondre d’informació d’internet, jo et podré explicar com 

treballem des de mossos. En tot cas et facilito documentació que et pot ser útil 

per si et va bé, i potser ja fas...: 

T’informo que la unitat que recull les denúncies de matrimonis forçosos i de 

mutilació són els Grups d’Atenció a la Víctima que són a totes les comissaries. 

Ells agafen la denúncia i fan el seguiment.  

Aquí t’expliquen els grups d’atenció a la víctima: 

  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Grup_d%27Atenci%C3%B3_a_la_V%C3%ADctima 

  

Dir-te també que en la xerrada que fem sobre violència masclista a quart d’ESO 

es fa un breu esment a la mutilació i als matrimonis forçosos com a forma de 

violència masclista. La imparteixen normalment els grups d’atenció a la víctima, 

sinó els grups de relacions amb la comunitat. 

 

  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Grup_d%27Atenci%C3%B3_a_la_V%C3%ADctima


EL MATRIMONI  INFANTIL I LA MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA | Flor de 
neu 

 

 
91 

Mira’t aquesta llei catalana, és la primera que inclou els matrimonis i les 

mutilacions:    

Llei del dret de les dones a erradicar la violència masclista, la 5/2008: 

https://www.parlament.cat/document/nom/TL75.pdf  

Important, les estadístiques de Catalunya en els àmbits que t’interessen:  

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/seguretat/violencia-masclista-i-

domestica/estadistica-sobre-violencia-masclista-i-domestica/dades-sobre-

violencia-masclista-dones/-dades-sobre-violencia-masclista-dones.-anys-

anteriors/  

 

Capacitació d’homes a Girona, prevenció mutilació 

 

Vídeo TV3 (2 minuts): https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/formacio-

dhomes-per-lluitar-contra-la-mutilacio-genital-femenina/video/5797683/  

 

Circuit per activar la reconstrucció a Catalunya / hospital clínic 

 

http://www.llevadores.cat/images/docs/publicacions/Circuit_derivacio_cirurgia_r

econstructiva_MGF.pdf 

 

Cançó de Tiken Jah Fakoly / non a l’excision 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E3fQS-EZ3ZM 

 

Protocol de prevenció de la mutilació a Catalunya: 

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/recursos_pr

ofessionals/prevencio_mutilacio_genital 

 

https://www.parlament.cat/document/nom/TL75.pdf
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/seguretat/violencia-masclista-i-domestica/estadistica-sobre-violencia-masclista-i-domestica/dades-sobre-violencia-masclista-dones/-dades-sobre-violencia-masclista-dones.-anys-anteriors/
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/seguretat/violencia-masclista-i-domestica/estadistica-sobre-violencia-masclista-i-domestica/dades-sobre-violencia-masclista-dones/-dades-sobre-violencia-masclista-dones.-anys-anteriors/
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/seguretat/violencia-masclista-i-domestica/estadistica-sobre-violencia-masclista-i-domestica/dades-sobre-violencia-masclista-dones/-dades-sobre-violencia-masclista-dones.-anys-anteriors/
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/seguretat/violencia-masclista-i-domestica/estadistica-sobre-violencia-masclista-i-domestica/dades-sobre-violencia-masclista-dones/-dades-sobre-violencia-masclista-dones.-anys-anteriors/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/formacio-dhomes-per-lluitar-contra-la-mutilacio-genital-femenina/video/5797683/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/formacio-dhomes-per-lluitar-contra-la-mutilacio-genital-femenina/video/5797683/
http://www.llevadores.cat/images/docs/publicacions/Circuit_derivacio_cirurgia_reconstructiva_MGF.pdf
http://www.llevadores.cat/images/docs/publicacions/Circuit_derivacio_cirurgia_reconstructiva_MGF.pdf
http://www.llevadores.cat/images/docs/publicacions/Circuit_derivacio_cirurgia_reconstructiva_MGF.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=E3fQS-EZ3ZM
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/recursos_professionals/prevencio_mutilacio_genital
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/recursos_professionals/prevencio_mutilacio_genital
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Pots consultar el codi penal, et surten els dos tipus de violència 

(matrimonis forçosos i mutilació genital femenina).   

Protocol matrimonis forçosos de Girona:  

http://www.ccmaresme.cat/ARXIUS/2015/SIAD/protocol_matrimonisforcats_giro

na.pdf  

Aquest vídeo està molt bé tracta tot el que s’està fent tant a Catalunya com a 

Kènia per la prevenció de les mutilacions i també surt tema matrimonis forçosos 

(si no et sortís a l’enllaç poses girls from earth VIMEO i et sortirà ): 

https://vimeo.com/album/4728036  

  

També en el marc del mateix reportatge de Vimeo però específic de la feina de 

mossos ho trobaràs en aquest enllaç i obrint el darrer vídeo, ja veuràs que hi ha 

una mossa, sóc jo... 

https://vimeo.com/showcase/4712495  

vídeo sobre un cas de crim d’honor per voler fugir d’un matrimoni forçós a 

Anglaterra, la van acabar matant:  

https://www.bing.com/videos/search?q=banaz+dead&&view=detail&mid=1C75A

236314A81CCB6281C75A236314A81CCB628&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvi

deos%2Fsearch%3Fq%3Dbanaz%2Bdead%26FORM%3DHDRSC3  

 

Si busques a internet i poses mossos i mutilacions o matrimonis et surten 

enllaços com aquest  

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190216/invervenciones-mossos-

evitar-ablacion-7307432  

 

https://cat.elpais.com/cat/2019/10/22/catalunya/1571764264_890263.html  

 

 

http://www.ccmaresme.cat/ARXIUS/2015/SIAD/protocol_matrimonisforcats_girona.pdf
http://www.ccmaresme.cat/ARXIUS/2015/SIAD/protocol_matrimonisforcats_girona.pdf
https://vimeo.com/album/4728036
https://vimeo.com/showcase/4712495
https://www.bing.com/videos/search?q=banaz+dead&&view=detail&mid=1C75A236314A81CCB6281C75A236314A81CCB628&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dbanaz%2Bdead%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=banaz+dead&&view=detail&mid=1C75A236314A81CCB6281C75A236314A81CCB628&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dbanaz%2Bdead%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=banaz+dead&&view=detail&mid=1C75A236314A81CCB6281C75A236314A81CCB628&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dbanaz%2Bdead%26FORM%3DHDRSC3
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190216/invervenciones-mossos-evitar-ablacion-7307432
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190216/invervenciones-mossos-evitar-ablacion-7307432
https://cat.elpais.com/cat/2019/10/22/catalunya/1571764264_890263.html
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Mou-te també en la web de l’ICD 

http://dones.gencat.cat/ca/inici/ 

 

I la nostra la web de mossos; 

https://mossos.gencat.cat/ca/inici 

 

Si malgrat el que t’he passat volguessis parlar amb mi, aquest dijous tinc bastant 

bé per atendre’t per telèfon o que vinguis. Una hora que potser et podria anar bé 

per telèfon és l’hora de dinar. Jo me puc adaptar al teu horari...  

Avui també estaré unes hores al despatx per si vols trucar... 

 

(24-04-2020; 14:24) 

https://vimeo.com/229670157 

https://vimeo.com/showcase/4712495 

 

Hola,  

Aquests dos que t'acabo de posar són videos que estan molt bé, el primer és el 

reportatge llarg, t'aconsello que el miris i el segon has d'entrar al que et puguin 

interessar, a la segona pàgina tens una treballadora social parlant i a la primera 

pàgina si mires el de baix de tot a l'esquerra que hi ha una dona amb un cotxet 

veuràs la part sanitària  

Enllaços d'interès que entre avui en la sessió dedicada a la mutilació us aniré 

presentant. Per tal que, de ser-vos d'utilitat, els disposeu en el futur.   

Formació a Catalunya a homes: 

 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/formacio-dhomes-per-lluitar-

contra-la-mutilacio-genital-femenina/video/5797683/ 

 

http://dones.gencat.cat/ca/inici/
https://mossos.gencat.cat/ca/inici
https://vimeo.com/229670157
https://vimeo.com/showcase/4712495
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/formacio-dhomes-per-lluitar-contra-la-mutilacio-genital-femenina/video/5797683/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/formacio-dhomes-per-lluitar-contra-la-mutilacio-genital-femenina/video/5797683/
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Protocol prevenció MGF de la Generalitat de Catalunya: 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/recursos_p

rofessionals/prevencio_mutilacio_genital 

 

Llei 5/2008 de la Generalitat de Catalunya del dret de les dones a erradicar 

la violència masclista: 

https://www.parlament.cat/document/nom/TL75.pdf 

 

Resolució Assemblea de les Nacions Unides / declaració sobre l'eliminació 

de la violència envers les dones :  

https://undocs.org/es/A/RES/48/104 

 

Codi Penal. Article 149.2 

Art. 149.2.  El que causi a un altre una mutilació genital en qualsevol de 

les seves manifestacions es castiga amb la pena de presó de 6 a 12 anys. Si la 

víctima és menor o incapaç, és aplicable la pena d’inhabilitació especial per a 

l’exercici de la pàtria potestat, tutela, curatela, guarda o acolliment per un temps 

de 4 a 10 anys, si el jutge ho considera adequat a l’interès del menor o incapaç. 

 

Reforma del 2014 de la Llei del Poder Judicial. Jurisdicció espanyola 

competent en alguns casos de mutilacions fora de l'estat espanyol.  

 

Dades estadístiques policials:  

https://mossos.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/noticia_MGF_dades2019 

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/seguretat/violencia-masclista-i-

domestica/estadistica-sobre-violencia-masclista-i-domestica/dades-sobre-

violencia-masclista-dones/-dades-sobre-violencia-masclista-dones.-anys-

anteriors/ 

 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/recursos_professionals/prevencio_mutilacio_genital
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/recursos_professionals/prevencio_mutilacio_genital
https://www.parlament.cat/document/nom/TL75.pdf
https://undocs.org/es/A/RES/48/104
https://mossos.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/noticia_MGF_dades2019
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/seguretat/violencia-masclista-i-domestica/estadistica-sobre-violencia-masclista-i-domestica/dades-sobre-violencia-masclista-dones/-dades-sobre-violencia-masclista-dones.-anys-anteriors/
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/seguretat/violencia-masclista-i-domestica/estadistica-sobre-violencia-masclista-i-domestica/dades-sobre-violencia-masclista-dones/-dades-sobre-violencia-masclista-dones.-anys-anteriors/
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/seguretat/violencia-masclista-i-domestica/estadistica-sobre-violencia-masclista-i-domestica/dades-sobre-violencia-masclista-dones/-dades-sobre-violencia-masclista-dones.-anys-anteriors/
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/seguretat/violencia-masclista-i-domestica/estadistica-sobre-violencia-masclista-i-domestica/dades-sobre-violencia-masclista-dones/-dades-sobre-violencia-masclista-dones.-anys-anteriors/
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http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/seguretat/viol

encia_masclista_i_domestica/estadistica_sobre_violencia_masclista_i_domesti

ca/dades_violencia_masclista_dones/dades_dones_anys_anteriors/anys_anteri

ors/Dades_VM_2019.pdf 

 

circuit petició cirurgia reconstructiva:  

http://www.llevadores.cat/images/docs/publicacions/Circuit_derivacio_cirurgia_r

econstructiva_MGF.pdf 

 

Rosa Negre i Costa 

Sotsinspectora 

Cap de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/seguretat/violencia_masclista_i_domestica/estadistica_sobre_violencia_masclista_i_domestica/dades_violencia_masclista_dones/dades_dones_anys_anteriors/anys_anteriors/Dades_VM_2019.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/seguretat/violencia_masclista_i_domestica/estadistica_sobre_violencia_masclista_i_domestica/dades_violencia_masclista_dones/dades_dones_anys_anteriors/anys_anteriors/Dades_VM_2019.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/seguretat/violencia_masclista_i_domestica/estadistica_sobre_violencia_masclista_i_domestica/dades_violencia_masclista_dones/dades_dones_anys_anteriors/anys_anteriors/Dades_VM_2019.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/seguretat/violencia_masclista_i_domestica/estadistica_sobre_violencia_masclista_i_domestica/dades_violencia_masclista_dones/dades_dones_anys_anteriors/anys_anteriors/Dades_VM_2019.pdf
http://www.llevadores.cat/images/docs/publicacions/Circuit_derivacio_cirurgia_reconstructiva_MGF.pdf
http://www.llevadores.cat/images/docs/publicacions/Circuit_derivacio_cirurgia_reconstructiva_MGF.pdf
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2.1.3 Entrevista 

1. Es coneixen casos de mutilació aquí a Catalunya? T’hi has trobat 

personalment amb casos? 

A Catalunya a principis dels anys 90 del segle passat s’havia mutilat a alguna 

nena (havia sortit en premsa i en una ocasió (a principis dels anys 2000) vaig 

parlar amb una noia que me va explicar que havia estat mutilada aquella època 

a Banyoles). Suposo que a partir que surt en premsa es deixa de fer, en tot cas 

mossos d’esquadra no hem tingut coneixement mai coneixement que s’hagi fet 

a Catalunya des que tenim competències de seguretat ciutadana. A banda de 

mutilacions fetes aquí sí que hi ha hagut i, hi continuen havent casos, de nenes 

que són mutilades aprofitant els viatges al país d’origen, o nenes que venen per 

reagrupació familiar i arriben mutilades. I sí he portat casos de tota aquesta 

diversitat de casuística.  

 

2. Un cop s’obté una denúncia de mutilació genital, quin és el protocol 

que es segueix? 

Més que casos de mutilació genital consumats, la majoria dels casos que es 

treballen des de Mossos d’Esquadra són situacions de risc. Avisos de viatges 

precipitats de menors al país d’origen on es practica la mgf sense  conèixer quina 

és la posició de la família. Si són practicants, si ho eren i han deixat la tradició, 

si podran protegir a les filles... 

Si de la intervenció dels diferents professionals no es conclou que no hi ha risc 

de mutilació és quan s’informa al jutjat per tal que valori si cal prendre mesures 

de protecció.  

Pel que fa a casos de consumació que ens puguin arribar es passa la informació 

al Jutjat. Normalment qui informarà al Jutjat d’una mutilació practicada serà el 

Departament de Salut perquè la mutilació es descobrirà en el marc d’una revisió 

pediàtrica o ginecològica.  
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Nosaltres a nivell de mossos tenim una instrucció que ens marca com hem de 

procedir, així mateix hi ha vigent el Protocol de prevenció de la Generalitat de 

Catalunya que és el paraigua sota el que treballem els diferents professionals.  

3. Quins organismes treballen per a parar la mutilació genital? Què es 

fa per evitar-la? D’on provenen les denúncies? 

La  mgf és una practica que atempta contra els drets humans, i més en concret 

la dignitat, la integritat i la indemnitat sexuals de  les nenes i les dones. I  com a 

tal és responsabilitat de totes les administracions dissenyar estratègies 

d’intervenció i programes específics  per erradicar-la.  En aquest sentit el protocol 

implica una diversitat professional dels diferents serveis, entitats i organismes   

que han de treballar en coordinació amb  aquesta finalitat. Professionals de la 

salut, professionals d’educació, d’atenció a les dones, d’atenció als infants, 

policials , òrgans judicials, associacions... 

 

4. Entre quines edats es troben més noies mutilades? 

En els països on es practica la mgf la noia ha d’arribar al matrimoni amb la 

mutilació feta, per tant sol donar-se abans que la noia es pugui comprometre i 

casar. Els més freqüent és de ben petites, però no necessàriament. En el cas de 

noies nascudes fora del país d’origen, s’aprofita un viatge.  Per aquest motiu cal 

estar ben atents a viatges imprevistos o precipitats.  

 

5. A la noia mutilada, li poden quedar traumes o seqüeles, tant físiques 

com psicològiques, quines són les més freqüents?  

Seqüeles físiques:   

http://ics.gencat.cat/web/.content/documents/assistencia/protocols/mutilacions_

extensa.pdf 

Seqüeles psicològiques: 

Baixa autoestima-autoconcepte,  trastorns de l’estat d’ànim, Trastorns d’estrès 

Post Traumàtic, Disfuncions sexuals 

 

http://ics.gencat.cat/web/.content/documents/assistencia/protocols/mutilacions_extensa.pdf
http://ics.gencat.cat/web/.content/documents/assistencia/protocols/mutilacions_extensa.pdf
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6. Un cop el cas es tenca, quina ajuda rep la nena?  

Si cal, hi ha un seguiment per parts dels diferents professionals que han 

intervingut en cada cas. Pot necessitar suport psicològic, quan sigui més gran 

pot demanar que es valori la possibilitat de reconstrucció.  

 

7. Quina condemna rep la persona responsable de la menor? 

El codi penal en l’article 149.2 castiga al responsable de la mutilació genital a  

penes de presó que poden anar des dels 6 anys fins als 12 anys. 

 

8. Està relacionada la mutilació genital amb el matrimoni infantil o de 

menors?  

No és una relació automàtica,  però fins on arriba la nostra experiència es pot dir 

on es practica la MGF hi ha més incidència de casos de matrimoni prematurs. 

  

9. Per què es considera il·legal a Espanya el matrimoni infantil o de 

menors, però, en canvi, a altres països es tolera?  

El matrimoni infantil, de la mateixa manera que la MGF és un atemptat contra els 

drets humans, contra els drets dels infants. Qualsevol país que hagi subscrit la 

Declaració Universal de Drets Humans ha de desenvolupar en el seu 

ordenament jurídic normes que persegueixin aquesta pràctica.  Ara bé, per una 

banda hi ha la legislació i per una altra el grau de compliment d’aquesta i les 

polítiques de cada país per què es compleixin en més o menys grau. 
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10. Es coneixen casos de matrimonis infantils a Espanya, però i a 

Catalunya? 

El nostre àmbit d’actuació i influència es circumscriu a Catalunya, i és d’aquí on 

podem obtenir l’experiència que permet fer algunes aportacions.  El coneixement 

de la situació que es dona a la resta de l’estat es més superficial i no podem 

donar una resposta més concreta. 

En tot cas ens hem trobat amb casos de risc de matrimoni forçós, o fins i tot de 

consumació, però la majoria ja tenen els 18 anys. Sí que hem trobat algun cas 

de noia que l’han volguda casar amb 16 o 17 anys, però els coneguts per mossos 

serien anecdòtics. Has de pensar que a vegades a darrera un viatge d’una menor 

al país d’origen dels pares pot haver-hi el cas de risc que la casin.   

 

11. T’has trobat mai involucrada en un cas de matrimoni infantil o de 

menors?  

Conec una noia subsahariana a la qual van comprometre pel ritus de la seva 

ètnia a Salt i la van casar amb 16 anys a Senegal, i el matrimoni es va consumar. 

Aquesta noia va demanar ajudar als 23 anys i entre l’estament policial, el judicial 

i l’entitat dones valentes i acompanyades va poder sortir de la situació de 

victimització.  

 

12. Quin és el protocol que es segueix un cop es rep la denúncia d’un 

matrimoni? 

Aquí també cal diferenciar entre si ens arriba un avís que es pretén obligar a una 

persona a casar-se ( home o dona) i llavors el que es faria és emprendre una 

sèrie d’actuacions per comprovar si és així. Obrir diligències policials, escoltar a 

les parts ( víctimes, presumptes agressors, testimonis) i recollir proves que 

reforcin les manifestacions de les parts.  Finalment remetre tota la informació  al 

jutjat per si creu que ha d’emprendre accions judicials.  
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En el supòsit que  la denúncia fos per un matrimoni forçat consumat, també 

s’obririen diligències policials per recollir tota la informació i trametre-la al jutjat 

En ambdós casos s’activarien els serveis de suport i seguiment a les possibles 

víctimes. Serveis d’assistència jurídica, psicològica, social i policial. Aquí molt 

rellevant tenim l’entitat Dones Valentes i Acompanyades.  

 

13. Quins organismes treballen en contra del matrimoni? 

 La mateixa resposta que a la pregunta 3. No hi ha distinció. 

 

14. A quina edat es troben més nenes forçades a ser casades? 

  En el nostre país, i gràcies a la tasca realitzada des de fa anys en la protecció 

als infants, ha anat fent ressò que no es poden dur a terme matrimonis amb 

menors d’edat. No obstant, quan hi ha la voluntat d’obligar a casar a algú  sense 

tenir present la seva voluntat el moments crítics és quan, sobretot, les noies 

estan vorejant la majoria d’edat. O bé, un cop l’han complert.  I s’ha d’anar molt 

en compte amb els viatges al país de procedència dels pares, tan abans com 

després dels 18 anys.  

 

15. Un cop el cas es resolt, quines són les ajudes que rep la nena? 

Si cal, hi ha un seguiment per parts dels diferents professionals que han 

intervingut en cada cas. Es pot plantejar suport psicològic, assessorament 

jurídic... serveis socials i l’entitat dones valentes i acompanyades serien els que 

més treballarien el cas, i el seguiment que faríem des de mossos des del grup 

d’atenció a la víctima.  
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16.  El càstig del major d’edat responsable de la menor? 

a. Art. 172 bis* (dins les coaccions) 

 “1. El qui amb intimidació greu o violència compel·leixi una altra persona 

a contreure matrimoni ha de ser castigat amb una pena de presó de sis mesos a 

tres anys i sis mesos o amb una multa de dotze a vint-i-quatre mesos, segons la 

gravetat de la coacció o dels mitjans utilitzats. 

 2. La mateixa pena s’ha d’imposar a qui, amb la finalitat de cometre els 

fets a què es refereix l’apartat anterior, utilitzi violència, intimidació greu o engany 

per forçar a l’altre a abandonar el territori espanyol o a no tornar-hi. 

b. Art. 177 bis* (dins Tràfic d’Éssers Humans) 

 

17. El fet de casar a una filla menor d’edat o mutilar-la, té alguna relació 

amb l’ètnia, religió o origen de la família? 

La mgf  és una pràctica que es pot trobar arreu del planeta,  arran de la diàspora  

de famílies l’origen de les quals es pot localitzar en una franja bastant delimitada 

del continent africà. I no tots els països, i no totes les ètnies. Però  qui ho practica, 

pel les raons que sia,  per tradició, religió... acostuma a trobar-se aquest 

conglomerat de països de l’anomenada franja subsahariana ( Nigèria, Gàmbia, 

Mauritània, Etiòpia, Mali, Senegal...Egipte). Al protocol de prevenció que 

t’adjuntem podràs veure bé els llocs on es practica.  

Els matrimonis forçat tenen una distribució molt més  global, Africa, Sud-Amèrica, 

Asia, Europa...Fins i tot a Catalunya podem trobar encara famílies gitanes 

practicants i a finals del segle XIX i principis del XX també hi havia famílies d’aquí 

que ho practicaven.  
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18. Què pot fer un ciutadà normal i corrent com jo per a ajudar a evitar 

que es dugui a terme una mutilació o un matrimoni infantil? 

És positiu que es coneguin aquests tipus de violències i de tenir coneixement 

que hi ha una persona en risc actuar. Si és una menor cal posar-ho en 

coneixement d’algun operador, en tot cas si es té el convenciment del risc o de 

la situació de victimització la via seria la policia o el Jutjat.  

 

19. De manera anònima, em podries proporcionar algun cas concret en 

que t’hagis trobat una nena mutilada o casada? 

Un cas de nena que la mutilen abans dels 7 anys al Senegal, li practiquen una 

infibulació per la qual cosa està cosida, només resta un orifici perquè surti la 

orina. Quan té 12 anys la regla li vol baixar però no pot perquè esta tancada. Té 

infeccions cada mes. Als 16 anys la casen i la porten al Senegal a lliurar-la al seu 

marit, el matrimoni es fa pel ritus propi de la seva comunitat, la noia és entregada 

al marit però la nit del casament no la pot penetrar perquè està tancada i la família 

va a buscar a la dona del poble que l’havia mutilat i amb una navalla, i tal qual 

sense anestesia ni res, l’obre. Ella sagna molt i no pot mantenir relacions sexuals 

de moment però al cap d’uns dies el marit té relacions sexuals en contra de la 

seva voluntat i allà perd la virginitat. Ella no té cap interès amb el seu marit.  

Si et llegeixes el protocol veuràs els diferents tipus de mutilacions i el que fan els 

diferents operadors.  
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2.2 Professora  

 

1. Has trobat casos en que nens joves ja tinguin comportaments 

masclistes? (poden ser també simples comentaris)  

Sí, he trobat alguns casos en que alumnes (nois) han tingut comportaments i 

comentaris masclistes. No obstant, també destaco que aquests 

comportaments i comentaris són usuals en les noies.  

Quan a l’aula s’ha de netejar són accions que consideren només per noies. 

També en converses de caire més informal on es parla dels rols que juguen 

mares i pares a casa, tenen molt estereotipats el fet que la dona és 

l’encarregada de cuinar, escombrar, fregar...i tot el que comporta feines de 

casa.  

 

2. Una de les conseqüències del matrimoni infantil, és que les noies 

són forçades a abandonar els estudis, t’has trobat casos en que noies joves 

hagin tingut que abandonar els estudis? 

Com a mestra de primària directament no m’he trobat amb aquesta 

problemàtica, no obstant, el fet de mantenir contacte amb antics/antigues 

alumnes he comprovat que la majoria abandona els estudis de manera 

prematura. Per una banda, els nois per falta d’interès i les noies per casar-

se.  

A primària sí que ens trobem amb alguns casos de fracàs escolar, on 

l’alumnat no assisteix regularment a l’escola i cal insistir amb trucades i 

reunions familiars perquè ho facin. Això habitualment és perquè no li donen 

la importància que es mereix a l’ensenyament.  
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3. N’has sabut les causes? Alguna d’elles ha sigut per haver de 

contraure matrimoni, o n’has tingut la sospita? 

Sí, les causes es coneixen i estan normalitzades dins la seva comunitat. 

Normalment en el cas de les noies la causa d’abandonar els estudis és per 

contraure matrimoni però també hi ha una falta important d’interès vers els 

estudis.  

4. Si tens la sospita de que una nena ha sigut forçada a casar-se, com 

es pot actuar? Des del centre educatiu, es segueix algun protocol, un cop 

es sap que una nena ha sigut casada per força i sent menor d’edat?  

En el cas de l’ètnia gitana i a diferència d’altres cultures, des de ben petits ja 

normalitzen el fet de casar-se joves. En el barri on treballo no hi ha casos de 

matrimonis forçats. El que sí són matrimonis entre adolescents els quals 

demanen permís als progenitors. Mai està concebut com un matrimoni pactat 

o forçat. Aquest procés succeeix durant l’etapa de l’institut (14/16 anys).  

5. T’has trobat mai un cas en que tu personalment hagis hagut 

d’intervenir en algun procediment per a evitar un matrimoni infantil?  

No. La majoria de matrimonis que es duen a terme entre persones d’ètnia 

gitana són fruits d’un amor adolescent, supervisats i acceptats pels respectius 

progenitors però en cap cas prèviament concertats.  

Com a docent intento exercir com a model i mostrar altres alternatives de 

vida. Tot i així, des de la meva experiència puc afirmar que és un pensament 

molt arrelat a la comunitat i que difícilment canviarà.  
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6. Trobes alguna relació entre el fet de casar a una filla menor, i l’ètnia 

o religió de la família?  

L’ètnia gitana assisteix regularment a celebracions religioses (el que ells/es 

coneixen com “el culto”). Habitualment les persones d’ètnia gitana acostumen 

a casar-se amb persones de la mateixa ètnia, amb unes mateixes tradicions 

i ideals religiosos. No obstant, hi ha casos (pocs) on gent d’altres ètnies es 

casen amb aquests. Destacar que en aquests casos s’acaben adoptant les 

tradicions, la cultura i la religió de l’ètnia gitana.  

 

7. A les classes, es parla d’aquest tema, o és un tema delicat?  

Com he esmentat amb anterioritat, és un tema totalment normalitzat del qual 

es parla sense cap mena de tabú, sobretot en els cursos més elevats (5è i 6è 

de primària, on estan més propers a l’adolescència).  

 

8. Saps què és la mutilació genital? Com la descriuries?  

Sí, la conec, però és una pràctica que no es realitza en l’ètnia gitana.  

En canvi, el que sí és habitual dins l’ètnia gitana és la coneguda prova del 

mocador. Aquesta es basa en que la dona ha d’arribar verge al matrimoni. 

Per aquest motiu, el dia del casament es realitza la prova que consisteix en 

comprovar si la noia és verge, introduint-li un mocador per la vagina. Hi ha 

una responsable de realitzar aquest acte, que és “l’ajuntadora”. En el cas que 

el mocador surti tacat de sang confirmarà la virginitat de la noia. És un acte 

on només poden entrar les familiars que ja estiguin casades i després es 

celebra la virginitat amb tots els convidats, mostrant el mocador en senyal 

d’orgull.  

 

9. Creus que té alguna relació amb el matrimoni infantil?  

No, en el cas de l’ètnia gitana no hi ha cap relació.  
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2.3 Integrador 

 

1. Dades personals (nom i cognoms, edat,). 

 

2. Per quina organització o entitat treballes?  

 

3. Com a integrador, deus treballar amb molt menors, en que consisteix 

la teva feina? 

 

4. Com descriuries el matrimoni infantil? 

 

5. Des del teu punt de vista, el consideres il·legal? Per què? 

 

6. Quin és el protocol legal que heu  de seguir quan el detecteu? 

 

7. En coneixes les conseqüències que porta el matrimoni infantil a les 

menors? 

 

8. Com se les pot ajudar? 

 

9. Si la seva vida les canvia, què es fa perquè puguin tornar a integrar-

se a la vida quotidiana?  

 

10. Aquestes nenes, al llarg de  la reinserció, desenvolupen algun canvi 

de caràcter?  

 

11. De manera anònima, em podries proporcionar algun cas que t’hagi 

passat personalment relacionat amb els matrimonis infantils?  
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2.4. Mare d’ètnia gitana 

 

1. És comú que es produeixi la mutilació genital en l’ètnia gitana? 

 

2. És comú que una noia, encara menor d’edat, es comprometi i/o fins 

i tot es casi sense tenir la majoria d’edat? 

 

3. És freqüent que una menor d’edat abandoni els estudis abans dels 

16 anys? 

 

4. De manera anònima, sap algun cas en que una menor hagi sigut 

forçada a casar-se amb un home més gran que ella? 

 

5. Creu que hi ha algun factor religiós, social o cultural que influeixi 

sobre el matrimoni? 

 

6. A nivell econòmic, aporta algun avantatge el matrimoni? I 

inconvenients?  

 

7. Si la menor no vol unir-se en matrimoni amb la parella, què pot 

passar? 

 

8. Es pot produir un matrimoni amb membres de la mateixa família? 
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2.5. Dones Valentes i Acompanyades  

2.5.1 Entrevista 

1. Quines són les conseqüències més comuns de les dones que han 

estat forçades a contraure matrimoni?  

Són moltes i variades les conseqüències depenent també de la cultura o 

comunitat de la que provenen. També cal remarcar que no tots els matrimonis 

tenen ni totes ni moltes d’elles. Les principals i comunes a la majoria són: 

• Pèrdua de la seva llibertat (les principals decisions les prenen els 

homes: adquisició habitatge, viatges,...) 

• Pèrdua del seu projecte de vida (deixen d’estudiar, de treballar....) 

• Maltractaments psicològics i físics 

• Embarassos precoços i molts fills 

• Xantatges emocionals per consumar el matrimoni i quedar 

embarassades (pot venir de la mare o de la família del marit) per no 

quedar malament davant la Comunitat 

• Agressions sexuals i violacions 

 

2. La vostra associació ajuda a dones que han passat per alguna 

situació molt desagradable. En què consisteix l’ajuda que proporcioneu?  

Valentes i Acompanyades és una associació que treballa per erradicar i combatre 

els matrimonis forçats com a forma de violència masclista i com a una gran 

vulneració dels drets fonamentals de les persones. Acompanyem a noies i joves 

que han patit o estan en risc de patir un MF. Com ho fem? Des de tres grans 

eixos:  

• Prevenció: a través del reforç escolar (joves entre 12 i 18 anys) 

apoderant-les en els seus estudis que els hi permetran tenir una formació 

qualificada i poder accedir al mercat laboral. Tenir els seus ingressos 

propis les apodera com a dones i les converteix en persones autònomes. 

La manca de recursos econòmics i/o formació qualificada es converteix 
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sovint en el seu més gran entrebanc per prendre la decisió de negar-se o 

desfer un matrimoni no consentit. Fem reforçament escolar tres dies a la 

setmana que combinen amb altres activitats/dinàmiques per treballar la 

igualtat de gènere i altres temes relacionats. 

• Abordatge / Intervenció: amb dones i joves majors d’edat que ja han 

passat pel matrimoni i es volen ensortir o bé dones que es neguen a fer-

ho. Es troben amb grans pressions familiars i de la Comunitat i necessiten 

algú que les acompanyi en aquest camí per no sentir-se soles i per poder 

fer front a aquestes pressions. Com ho fem? Amb un treball en xarxa amb 

tots els agents del territori que ens permet posar al seu abast tots els 

recursos que necessiten per esdevenir dones lliures i autònomes: atenció 

psicològica, acompanyament emocional, salut, habitatge, recursos 

econòmics, situació administrativa, formació i orientació/integració al 

mercat laboral. 

• Sensibilització: fent xerrades informatives o sessions formatives a 

persones i professionals que d’una forma o altra poden tenir relació amb 

aquestes joves i noies. Per una banda, l’objectiu és mantenir aquesta 

xarxa de treball coordinat amb tots els agents del territori que formen part 

de la cadena d’intervenció (psicòlegs i psicòlogues, educadors socials, 

personal sanitari, cossos policials, funcionaris d’administracions 

públiques, personal docent..) i extrapolar el nostre mètode d’intervenció.  

I per l’altra banda, sensibilitzar a la societat civil i als polítics de la 

problemàtica del matrimoni forçat al nostre territori perquè és un fenomen 

que a dia d’avui encara queda invisibilitzat. Estem treballant amb la punta 

d’un iceberg.  

 

3. Heu rebut casos on aquesta dona, que ha sigut forçada a casar-se o 

a punt de casar-se contra la seva voluntat, era menor d’edat?  

Fa uns 4 anys vam tenir una cas d’una jove (tenia uns 15 anys llavors) que venia 

a reforç escolar i que va anar de viatge d’estiu com cada any. Com que mantenim 

el contacte amb elles encara que no tinguin classes, va contactar un dia amb una 

tècnica de Valentes i Acompanyades i li va explicar que es va presentar un home 

d’uns 35 anys per demanar-li la mà. Ella no el volia, però tenia tots els familiars 
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a sobre d’ella perquè acceptés. La pressió era tant gran que al final va acceptar. 

Ens va trucar plorant que ella no ho volia pas però que no sabia què fer. Com a 

primer pas li vam recomanar que parlés amb la seva mare i que si no li feia cas 

miraríem una altra estratègia. Afortunadament, la seva mare la va entendre i van 

anul·lar tot i no vam haver de fer res més. Cada estiu ha continuat rebent 

propostes de matrimoni però ara que ella (ja és major d’edat) està apoderada, 

amb els estudis a punt d’acabar i amb feina els estius, se sent molt forta i capaç 

de dir “no” ella sola. Per això és tan important recolzar-les en la formació, els 

estudis acaben essent sovint la seva salvació. 

També hi va haver un cas molt al principi (2014), amb “indicis” i es va portar a la 

Fiscalia de Menors i llavors és un jutge qui investiga i decideix prendre o no 

mesures cautelars. Aquest és el procediment en el cas que ens trobessin amb 

casos de menors. Nosaltres no podem actuar en cas que es tiri endavant un 

matrimoni amb una menor. Immediatament s’activa el protocol informant als 

Serveis Socials i ells emprenen les accions necessàries. Amb menors d’edat 

nosaltres només treballem la prevenció.  

 

4. Hi ha algun tret característic en comú entre totes aquestes dones (ja 

sigui religiosa, o de nacionalitats...)? 

El tret característic a totes elles és un matrimoni no consentit, imposat amb més 

o menys duresa, però que acaba essent una forma de violència masclista 

emparat o “camuflat” sota una pràctica cultural (no és religiosa) o familiar molt 

ancestral. 

Després cada dona o cada jove si haguéssim de dissenyar un perfil, ens 

trobaríem amb tants perfils diferents com a joves.  

 

5. Quina edat solen tenir les dones a les que ajudeu? 

Les dones amb les que fem treball d’abordatge/intervenció tenen entre 18 i 40 

anys més o menys (actualment). 
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6. Les dones que recorren a vosaltres, com hi ha pogut accedir? És a 

dir, vosaltres us poseu en contacte amb elles o elles es posen en contacte 

amb vosaltres? 

Poden arribar a Valentes i Acompanyades a través dels Serveis Socials, a través 

de l’Institut Català de la Dona (ICD), a través de professors o professores on 

cursen els seus estudis, a través d’alguna de les que ja estan amb nosaltres, a 

través de les Referents (que són joves que van passar pel mateix fa uns anys, 

que es van ensortir elles soles i ara volen ser un referent amb altres noies perquè 

no hagin passar pel mateix soles), a través dels Cossos Policials, del SIAD, del 

SIE, inclús d’alguna veïna... 

 

7.   Heu atès a alguna dona que hagi patit una mutilació genital? 

Hi ha moltes dones/joves que han patit la MGF: en algunes cultures és 

indispensable com a acte de purificació de la dona abans de casar-se. Algunes 

de les joves ja han estat mutilades però no s’enrecorden perquè eren molt 

petites, altres ho recorden i ho viuen amb moltes seqüeles psicològiques que 

treballem amb elles amb professionals molt concrets, altres han decidit aparcar-

ho perquè no els hi suposi un pes que les impedeixi desenvolupar el seu projecte 

de futur, altres han decidit fer-se una reconstrucció genital. 

 

8. Saps si s’ha produït algun homicidi d’honor a Catalunya?  

Fa uns anys (2012) va succeir el crim d’Olot però coneixem el cas pels mitjans 

de comunicació. 
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9. Sense donar noms, podries cedir algun o alguns casos, que per 

alguna raó o t’hagin impactat o sempre et vinguin a la memòria?  

En els casos de les joves a les que acompanyem es fa difícil poder triar o 

ordenar-los per més impacte o menys. Cadascuna d’elles viu la seva història de 

forma diferent però amb molt de patiment pels maltractaments que puguin patir 

o pel fet d’haver de trencar amb la seva família (a la que indubtablement 

s’estimen) o per altres causes. Cada jove és una història colpidora i de model de 

valentia i fortalesa.  

Impactant per nosaltres pot ser des d’aquella jove que et manifesta que això que 

porta a la panxa (una criatura) no ho vol perquè l’han forçat a consumar el 

matrimoni i després acaben essent les millors mares del món, fins a la que el seu 

pare se l’emporta al seu país d’origen de vacances d’estiu,  quedant retinguda 

durant vuit anys i després de demanar ajuda a les seves amigues de l’institut es 

retornada al seu barri de Girona amb 22 anys, mutilada, casada i amb una filla 

de dos anys....i així podríem explicar fins a 26 joves a les que acompanyem 

actualment. Per sort, no totes elles han passat per aquests camins tan durs. Però 

per cadascuna és el seu camí amb patiment i molta tristesa i molts sentiments 

contradictoris. 

10. La situació actual ha modificat la vostra activitat, és a dir, noteu un 

augment o disminució de trucades o de dones que necessitin la vostra 

ajuda? Per què creus que ha sigut provocat?   

Durant aquestes setmanes des que va començar el confinament nosaltres no 

hem notat ni augment ni disminució de casos, seguim més o menys la tònica a 

la que estem acostumades. Hem tingut tres casos nous als que hem atès amb 

coordinació amb professionals dels serveis socials i Mossos d’Esquadra i 

continuem fem acompanyament setmanal via telèfon i WhatsApp amb totes elles 

perquè continuïn sentint-se acompanyades. 

 

Esperem haver-te pogut ajudar...Sort! 
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2.6. Educo 

2.6.1 Entrevista  

¿Cómo se desarrolla su lucha, es decir, de qué manera se está 

combatiendo la mutilación genital y/o el matrimonio infantil? 

Desde Educo promovemos la campaña Becas ELLA, que garantizan que niñas 

de entre 12 y 17 años de El Salvador, Guatemala, Burkina Faso y Bangladesh 

puedan acceder a la educación secundaria y mejorar así su futuro. El objetivo es 

que las niñas no se conviertan en adultas antes de tiempo, que no tengan que 

trabajar, dejar de estudiar, casarse y tener hijos contra su voluntad. 

Aproximadamente el 11% de todos los nacimientos a nivel mundial corresponden 

a chicas de 15 a 19 años y la mayor parte de ellos se registra en países de 

ingresos bajos y medianos. El embarazo y las complicaciones en el parto son 

precisamente las principales causas de muerte entre las chicas de esta franja de 

edad. Asimismo, una de cada nueve niñas es casada antes de cumplir 15 años, 

dos de cada tres víctimas de trata son chicas y un 15% de las niñas de todo el 

mundo son víctimas de trabajo infantil, cifra que llega al 28% en algunos países. 

También debido a la pobreza, muchas chicas en todo el mundo son obligadas a 

dejar la escuela. Así, de los 126 millones de jóvenes analfabetos del mundo, el 

61% son chicas. 

Seguir estudiando significa para una niña tener menos probabilidades de sufrir 

matrimonio infantil y de quedarse embarazada durante la adolescencia. También 

proporciona más posibilidades de tener hijos sanos llegado el momento, 

encontrar un mejor trabajo en el futuro y recibir un salario digno. Las chicas que 

siguen estudiando más allá de la escuela primaria se casan y tienen hijos más 

tarde, encuentran mejores trabajos y aportan prosperidad a su comunidad. 

La educación les permite tomar decisiones y defender sus derechos. La primera 

decisión y el primer derecho es precisamente este, el de escoger estudiar en vez 

de ocuparse del cuidado de la casa y de sus hermanos, casarse o tener hijos. 

Cuando una niña de 12 años deja la escuela lo hace en muchas ocasiones no 

porque ella quiera, sino porque se lo impone alguien, normalmente sus padres. 
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Y los riesgos a los que se enfrenta una niña de esa edad pueden ser peligrosos 

para su desarrollo y su salud. 

Además del trabajo infantil, las niñas de estos países se enfrentan a esta 

realidad, sobre todo en las capas más pobres del país. Aunque el Estado lo 

prohíbe expresamente, lo cierto es que existen muchas maneras de evitar el 

registro oficial y la mayoría de las bodas infantiles se celebran a través de ritos 

que no están controlados por el Estado. 

Socialmente es una práctica muy común que tiene que ver tanto con la pobreza 

como con que el hecho de que los roles de cada sexo están muy establecidos: 

mientras que las niñas se consideran una carga para la familia –hacerse cargo 

del hogar no se considera un trabajo–, los niños son una inversión de futuro 

porque aportan un salario. Así, ante la situación de tener que escoger quién va 

a la escuela, si el hijo o la hija, las niñas salen perdiendo. 

Además, la economía de la familia mejora cuando su hija se casa, ya que los 

gastos se reducen. Otra razón para las bodas infantiles es la gran inseguridad 

que se da en sus comunidades, por eso los padres tratan de sacarlas de ahí y 

ponerlas “seguras” a cargo de su marido.  

¿Cómo se detecta que una mujer va a ser mutilada? ¿Y casada? 

Normalmente los padres presionan a las chicas para que dejen los estudios y se 

casen o se pongan a trabajar. Educo trabaja en colaboración con las escuelas 

públicas de los países donde desarrollamos nuestra acción social y, cuando 

detectamos en las escuelas que algún alumno o alumna no está asistiendo a 

clase con normalidad nos ponemos en contacto con la familia para saber qué 

problema hay y cuál es la causa del abandono escolar. 

¿Cómo se evita que una mujer vaya a ser mutilada? ¿Y casada? 

Si la intención es que la niña abandone la escuela para casarse o ponerse a 

trabajar –en otros casos el abandono escolar se da porque la familia tiene que 

emigrar a otras zonas y otros países o existe alguna causa médica– desde Educo 

insistimos sobre la importancia de que sigan estudiando, motivamos a los padres 

y también a la niña, aunque ellas normalmente ya prefieren seguir estudiando en 

vez de casarse o ponerse a trabajar. Nuestro objetivo es ofrecerles una beca de 
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estudios para que puedan ir a la escuela, acompañarlas en el proceso y 

conseguir la complicidad de su familia, que sus padres vean los beneficios de 

dejar el matrimonio para más tarde a pesar de la pobreza en la que viven.  

Ante la necesidad de las familias de que sus hijas dejen de suponer una carga o 

generen ingresos les hacemos ver las ventajas de seguir con su educación y les 

proponemos vías de ingreso que pueden compatibilizar con las clases, como dar 

clases particulares a otras niñas para tener algún ingreso y así poder continuar 

sus estudios. 

Nuestra misión es convencer a las familias de que proporcionándoles educación 

a las niñas seremos capaces de cambiar las condiciones de vida en las 

comunidades en las que viven. Entre todos tenemos que reconocer en las chicas 

su capacidad para cambiar la sociedad, especialmente en lugares donde las 

condiciones de vida son tan duras. 

¿Cómo puede un ciudadano ayudar a luchar contra esta práctica? 

Como hemos dicho anteriormente, creemos que la educación es la herramienta 

más eficaz para conseguir revertir esta situación y cambiar el concepto de lo que 

significa ser una chica en muchos países. Los logros de las chicas que consigan 

estudiar y cumplir su plan de vida cambiarán poco a poco la mentalidad de la 

sociedad. Como ciudadanos debemos apoyar este cambio de mentalidad, si es 

posible colaborar con la educación de las niñas y denunciar las situaciones 

discriminatorias que existen. 
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Respecto a las siguientes preguntas, en parte están contestada en las anteriores 

y en parte se refieren a cuestiones que no trabajamos directamente desde 

nuestra ONG o no de forma tan intensiva para generar un conocimiento sobre el 

tema, como puede ser la mutilación femenina. En relación al matrimonio infantil 

no trabajamos esta problemática con proyectos en España, por lo tanto, no 

podemos aportar datos.  

1. ¿Se relaciona la mutilación genital con el matrimonio infantil?  

2. ¿Su lucha también se extiende en otros países? 

3. ¿Su organización ha participado en juicios contra alguien por 

intentar o efectuar una MGF? ¿Y contra alguien que haya intentado 

casar a una menor? 

4. ¿Qué ayudas (social, física, psicológica…) proporciona Educo a las 

víctimas de mutilación y/o matrimonio infantil forzoso? 

5. ¿Reciben ayudas de otras organizaciones? 

6. ¿Cuál es la franja de edad en que las mujeres sufren más 

mutilaciones? ¿Y la franja de edad en que las menores sufren más 

matrimonios forzosos? 

7. ¿La mutilación genital se produce en España? ¿O es más común que 

la mujer se desplace al lugar de origen para ahí mutilarla?  

8. ¿Y con el matrimonio forzoso?  

9.  ¿Tiene datos exactos de cuántas mutilaciones genitales se 

producen solo en España? ¿Cuáles son los países con el índice de 

mutilación genital más elevado? 

10. ¿Tiene datos exactos de cuántos matrimonios forzosos de menores 

se producen solo en España? ¿Cuáles son los países con el índice 

de matrimonio infantil forzoso más elevado? 
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2.7. Cear 

2.7.1. Comunicats 

(04-05-2020; 13:24) 

- Buenos días, 

Soy una estudiante de bachillerato y estoy haciendo un Trabajo sobre el 

matrimonio infantil y la mutilación genital. Me preguntaba si ustedes 

podrían responder unas breves preguntas, puesto que me ayudaría mucho 

con el proyecto. 

Muchas gracias. 

  

(04-05-2020; 14:26) 

- Hola, buenos días, 

Gracias por su interés, pero en estos momentos estamos saturados de 

peticiones de entrevistas e información, por lo que sólo te puedo indicar que 

revises: 

- Nuestra sección de noticias: http://www.cear.es/category/noticias/ 

- La web: http://refugiadosmasquecifras.org/. 

- Aquí nuestra principal campaña (con videos y 

gráficos): http://www.uerfanos.org/. 

- Nuestros informes anuales: http://www.cear.es/publicaciones-elaboradas-por-

cear/informe-anual-de-cear/ 

- Para testimonios puedes entrar en esta sección: 

http://www.cear.es/section/historia-de-refugio/  y en la web: 

www.perseguidoslgtb.org  

- Y en los vídeos: 

https://www.youtube.com/watch?v=DiufXBFiBhs 

https://www.youtube.com/watch?v=9-Gq6qPsLrQ 

https://www.youtube.com/watch?v=HNi23q1tCyg 

http://www.cear.es/category/noticias/
http://refugiadosmasquecifras.org/
http://www.uerfanos.org/
http://www.cear.es/publicaciones-elaboradas-por-cear/informe-anual-de-cear/
http://www.cear.es/publicaciones-elaboradas-por-cear/informe-anual-de-cear/
http://www.cear.es/section/historia-de-refugio/
http://www.perseguidoslgtb.org/
https://www.youtube.com/watch?v=DiufXBFiBhs
https://www.youtube.com/watch?v=9-Gq6qPsLrQ
https://www.youtube.com/watch?v=HNi23q1tCyg
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Sentimos no poder ayudarte más. 

Un saludo 

 

(04-05-2020; 14:30) 

- ¡Muchas gracias!  
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2.8. Amnistía Internacional  

2.8.1 Comunicats  

(04-05-2020; 12:58)  

- Buenos días, 

Soy una estudiante de bachillerato y estoy haciendo un Trabajo sobre el 

matrimonio infantil y la mutilación genital. Me preguntaba si ustedes 

podrían responder unas breves preguntes, puesto que me ayudaría mucho 

con el proyecto. 

Muchas gracias. 

 

(04-05-2020; 13:07) 

- Querida, 

Gracias por ponerte en contacto con Amnistía Internacional y por mostrar tu 

interés en nuestro trabajo. 

Te enviamos por un lado el enlace del último artículo que publicamos en nuestra 

web el pasado mes de febrero con relación a la mutilación genital femenina y por 

otro, el que te lleva a todo lo que hemos publicado en relación a los derechos de 

la infancia. Esperamos te resulte de utilidad para tu trabajo: 

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/siglo-xxi-y-la-

mutilacion-genital-femenina-continua-vigente/ 

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/menores/ 

Recibe un fuerte abrazo 

 

 

 

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/siglo-xxi-y-la-mutilacion-genital-femenina-continua-vigente/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/siglo-xxi-y-la-mutilacion-genital-femenina-continua-vigente/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/menores/
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(04-05-2020; 13:09) 

¡Muchísimas gracias! 

Aun así, me encantaría poder enviarles un pequeño documento con breves 

preguntas para así poder recibir de primera mano la información sobre su 

experiencia y trabajo.   

Saludos.  

 

(05-05-2020; 15:54) 

- Le envío unas breves preguntas, espero que pueda responderlas pues me 

serviría de mucha ayuda.  

Muchas gracias.  
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2.8.2 Entrevista  

Primero, quiero agradecer su ayuda:  

1. ¿Cómo se desarrolla su lucha, es decir, de qué manera se está 

combatiendo la mutilación genital y/o el matrimonio infantil? 

Amnistía Internacional más que una organización es una red internacional de 

personas que trabajamos para la defensa de los derechos humanos dando voz 

a las víctimas de vulneraciones y violaciones de estos derechos. La mutilación 

genital y el matrimonio forzado de niñas y minoritariamente de niños, constituyen 

un grave incumplimiento de la normativa internacional de protección de los 

derechos humanos, una situación de tortura, trato inhumano, degradante, 

además atenta contra el derecho a las salud sexual y reproductiva, contra la 

libertad, la protección, el derecho a la integridad, seguridad y el bienestar de las 

víctimas e incluso su derecho a la vida.  

En Amnistía visibilizamos estas situaciones y exigimos a los gobiernos que 

cumplan las normas y tratados internacionales de derechos humanos para que 

las víctimas puedan acceder a la investigación o verdad, justicia y reparación. 

 

2. ¿Cómo se detecta que una mujer va a ser mutilada? ¿Y casada? 

En Amnistía Internacional no trabajamos la detección de la mutilación genital 

femenina ni de los matrimonios forzados. 

Esta labor debe ser responsabilidad de los estados y sus autoridades que han 

actuar para que esta práctica sea definitivamente erradicada en sus territorios y 

jurisdicciones aplicando medidas jurídicas, políticas y administrativas acordes a 

las normas internacionales de derechos humanos. 

 

3. ¿Cómo se evita que una mujer vaya a ser mutilada? ¿Y casada? 

Desde nuestra perspectiva de defensa de derechos humanos, se tiene que evitar 

la mutilación genital y los matrimonios forzados a través de la prohibición y 

sanción de los estados de estas prácticas, a la vez que desarrollen actuaciones 

de protección y atención a las víctimas, información, formación y educación en 

derechos humanos de la población en general. 
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También se evita y elimina involucrando a la participación social, económica y 

política de las mujeres, jóvenes y niñas en los procesos de participación y toma 

de decisiones, empoderándolas, reconociendo y garantizando sus derechos. 

 

4. ¿Se relaciona la mutilación genital con el matrimonio infantil?  

Ambas prácticas suelen estar vinculadas. Tanto la mutilación genital como el 

matrimonio forzado a edades tempranas constituyen una violación de los 

derechos de niñas, jóvenes y mujeres, y se relaciona estrechamente con el 

control de la sexualidad femenina en sociedades patriarcales. Ambas cuestiones 

constituyen actos de violencia de género, o la que se ejerce contra mujeres y 

niñas precisamente por el hecho de ser mujeres a las que se asigna de 

nacimiento un rol sociopolítico secundario bajo el control y poder abusivo de los 

hombres que ejercen la autoridad en determinadas comunidades o grupos 

sociales.  

 

5. ¿Su lucha también se extiende en otros países? 

Amnistía Internacional trabaja por la defensa de los derechos humanos en todo 

el mundo a través de la investigación de violaciones de derechos en diferentes 

lugares y la defensa de casos individuales. Para este trabajo contamos con 

investigadoras e investigadores independientes en muchos países, y también 

con el apoyo de personas defensoras de derechos humanos que en distintos 

lugares arriesgan sus vidas para sacar a la luz las situaciones de vulnerabilidad, 

violencia, explotación y en definitiva de violaciones de estos derechos humanos. 

 

6. ¿Su organización ha participado en juicios contra alguien por 

intentar o efectuar una MGF? ¿Y contra alguien que haya intentado casar a 

una menor? 

No participamos en procedimientos judiciales de forma directa. 

En Amnistía Internacional basamos nuestro trabajo en investigación para la 

denuncia, y visibilización de las numerosas vulneraciones de derechos, 

exigiendo el cumplimiento de la normativa internacional tanto a los estados como 

agentes no estatales u otros responsables de estas situaciones (por ejemplo: 

empresas, grupos financieros, fuerzas de seguridad, grupos armados, etc.). 
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7. ¿Qué ayudas (social, física, psicológica…) proporciona Médicos del 

Mundo a las víctimas de mutilación y/o matrimonio infantil forzoso? 

No podemos contestar por Médicos del Mundo. 

Nuestra labor de defensa de derechos humanos no comprende en ningún 

momento la atención médica o sanitaria. 

Podemos compartir con Médicos del Mundo la exigencia a los estados de 

garantía del derecho a la salud y a la vida de todas las personas con 

independencia del lugar donde vivan, su edad, género, religión, ideología, etc. 

 

8. ¿Reciben ayudas de otras organizaciones? 

En Amnistía Internacional trabajamos de forma independiente y gracias 

básicamente al apoyo de socias, socios. No tenemos financiación de ninguna 

organización o institución estatal, religiosa, ideológica o política.  

Hemos trabajado y trabajamos en alianza con otras organizaciones como 

Intermon Oxfam o Greenpeace, en campañas de forma puntual y con objetivos 

concretos, en temas como el control de comercio de armas o participando en 

alianzas y acciones puntuales con otras organizaciones contra la utilización de 

niños y niñas soldados o en conflictos armados. 

 

9. ¿Cuál es la franja de edad en que las mujeres sufren más 

mutilaciones? ¿Y la franja de edad en que las menores sufren más 

matrimonios forzosos? 

Desafortunadamente no hay una edad concreta en la que las mujeres, niñas y 

adolescentes sufran más mutilación o matrimonios forzados. Puedes ser 

víctimas de mutilación genital desde muy temprana edad, siendo bebés de 

meses y en adelante. Esto quiere decir que en los lugares donde se mantiene 

esta práctica las mujeres de diferentes edades son susceptibles del riesgo de 

sufrir mutilación y de las complicaciones ginecológicas que conlleva, del 

deterioro de su salud física y psicológica e incluso de morir por infecciones o por 

complicaciones obstétricas durante el parto, posparto y por falta de atención 

sanitaria. 
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10. ¿La mutilación genital se produce en España? ¿O es más común que 

la mujer se desplace al lugar de origen para ahí mutilarla? 

En España ha sido noticia la detección de algunos casos de mutilación genital 

femenina. Se promueve su detección desde los centros de salud de atención 

primaria. También se prohíbe y sanciona esta práctica, que en 

desafortunadamente es un problema global que sucede en países de todos los 

continentes. 

La globalización conlleva la movilidad de personas a diversos lugares del mundo, 

pero también nos permite analizar las violaciones de derechos humanos de 

forma estructural mediante la adopción de medidas eficaces para eliminar en 

todos los países estas vulneraciones.  El cumplimiento y observancia de los 

tratados y normativa internacional de derechos humanos por parte de los estados 

son soluciones e instrumentos jurídicos globales que encajan perfectamente 

como medidas adecuadas para la lucha contra esta violación de derechos 

humanos en cualquier lugar del planeta y más allá de las fronteras territoriales 

de cada país. 

La cuestión fundamental es la prohibición de los estados de la mutilación genital 

a través de que la adecuación de sus leyes a la normativa internacional que la 

prohíbe. Las organizaciones internacionales, como ONU y la Organización 

Mundial de la Salud, además recomiendan medidas de prevención, información 

y educación en derechos humanos, además de la atención jurídica, medico-

sanitaria y social a las víctimas garantizando su acceso a recursos que traten y 

reparen adecuadamente el daño físico, psicológico y social, e incluso económico, 

que sufren estas niñas, adolescentes y mujeres en su entorno.  
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11. ¿Y con el matrimonio forzoso?  

El matrimonio forzoso o forzado es una práctica contraria a las normas 

internacionales de derechos humanos. Específicamente atenta contra los 

derechos sexuales y reproductivos, y las libertades de mujeres y niñas en 

comunidades o grupos sociales patriarcales. 

Toda persona con independencia de su género, grupo social de referencia o 

cualquier otra circunstancia, tiene derecho a escoger libremente con quien quiere 

mantener relaciones afectivas y sexuales, a poder casarse o no hacerlo, además 

a tener hijos e hijas en el momento en que tome esta decisión libre y sin ningún 

tipo de coacción, o a no tenerlos si esta es su elección. 

El matrimonio forzado se da en muchos países y debe ser prohibido por todos 

los estados con independencia del lugar de origen, destino o residencia de 

cualquier persona. Tampoco debemos de vincular el matrimonio forzado de 

forma mayoritaria y sistemática a las personas migrantes. 

 

12. ¿Tiene datos exactos de cuántas mutilaciones genitales se producen 

solo en España? ¿Cuáles son los países con el índice de mutilación genital 

más elevado? 

No tenemos cifras de España. 

Según la Organización de Naciones Unidas en 2019 alrededor de doscientos 

millones de mujeres y niñas han sido sometidas a mutilación genital femenina, y 

cuatro millones más de niñas están en riesgo de sufrirla en el mundo. Esta 

práctica se realiza en veintinueve países de África y de Oriente Medio, en países 

asiáticos como India, Indonesia, Iraq y Paquistán, y en algunas comunidades 

indígenas de Latinoamérica, como Emberá en Colombia. También se mantiene 

entre grupos de población emigrante en Europa, Norte América, Australia y 

Nueva Zelanda. 
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13. ¿Tiene datos exactos de cuántos matrimonios forzosos de menores 

se producen solo en España? ¿Cuáles son los países con el índice de 

matrimonio infantil forzoso más elevado? 

No hay datos exactos de España por la misma razón de no ser prácticas 

autorizadas y además socialmente está sancionada por la opinión pública en 

general. Es España la normativa permite el matrimonio a partir de los dieciséis 

años, pero la “Convención Internacional de Derechos Humanos del Niño” (ONU, 

1989) lo prohíbe a personas menores de dieciocho años. 

En España y el resto del mundo la ley internacional no permite el matrimonio o 

unión de pareja bajo coacción o involuntaria. El matrimonio es la unión libre e 

igualitaria entre personas mayores de edad con independencia de su identidad 

de género o sexual.  

Amnistía Internacional, Entreculturas, Mundo Cooperante y Save the Children en 

2019 denunciamos que cada día 34.500 niñas contraen matrimonio antes de 

cumplir los dieciocho años en países como Burkina Faso, Sudán del Sur, 

República Centroafricana, Yemen o Bangladesh, pero también en otros como 

Reino Unido o Estados Unidos. UNICEF valoraba en 2019, que un total de 650 

millones de mujeres de todo el mundo fueron casadas cuando eran niñas. 

Por regiones, los niveles de matrimonio infantil más altos están en África 

subsahariana, donde aproximadamente 4 de cada 10 mujeres jóvenes se 

casaron antes de los 18 años, seguidas del sur de Asia, donde lo estaban 3 de 

cada 10. La tercera en prevalencia en el ámbito mundial es América Latina y 

Caribe (23% en 2017) y por último Oriente Medio y África del Norte (17%) y 

Europa oriental y Asia central (11%). 

Por países, aquellos en los que más mujeres de 20 a 24 años se casaron por 

primera vez antes de los 15 años son Chad (30%), República Centroafricana 

(29%), Níger (28%), Bangladesh (22%) y Guinea (19%); y los países en los que 

se han casado antes de los 18 años son Níger (76%), República Centroafricana 

(68%), Chad (67%), Bangladesh (59%) y Mali (52%). 
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14. ¿Cómo puede un ciudadano ayudar a luchar contra esta práctica? 

Tomando conciencia de la dimensión del gran daño a mujeres y niñas que 

genera la práctica ilegal tanto de matrimonios forzados como de la mutilación 

genital femenina. 

Debemos saber y dar a conocer que la normativa internacional es un instrumento 

de obligado cumplimiento para la protección a las víctimas y para que ambas 

prácticas desaparezcan. Debemos conocer que ambas prácticas constituyen 

graves violaciones de derechos humanos que atentan contra la integridad física 

y psicológica de las víctimas. Ambas constituyen tortura o tratos crueles, 

inhumanos y degradantes que ponen en riesgo la vida de mujeres, adolescentes 

y niñas, pudiendo provocarles daños irreparables e incluso la muerte. 

Todas y todos debemos exigir tanto a nuestro gobierno como al del resto de los 

países del mundo, la protección especial de mujeres y niñas en cumplimiento de 

la normativa internacional, de forma individual o colectiva sumándonos a 

iniciativas y acciones concretas de organizaciones y movimientos sociales que 

luchan por el respeto, cumplimiento y observancia de la normativa internacional 

de derechos humanos. Debemos ejercer nuestro derecho a la participación 

política y social como ciudadanas y ciudadanos, sumándonos a grupos de 

presión de la opinión pública activos en sistemas de democracia social, tanto en 

los gobiernos estatales, regionales como de carácter universal. Tenemos que 

entender y participar en el ejercicio de la ciudadanía global y no perder de vista 

las violaciones de derechos humanos inherentes a cualquier persona en 

cualquier lugar.  

  Gracias a esta acción se están consiguiendo cambios como la reciente 

prohibición por parte del gobierno de Sudán de la mutilación genital femenina. 
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2.9. Ayuda en acción 

2.9.1 Entrevista (trucada)  

- […] Estamos a tope, trabajando desde casa, pero sin parar. Un montón de 

cosas con los equipos… ¿Qué tal estas? Cuéntame un poco cuál es el objetivo, 

un poco con quien estás hablando y como estas preparando este trabajo.  

- Bien, primero ha sido informarme, la teoría de lo que es la mutilación, el 

matrimonio. Y he estado hablando con otras oenegés como entreculturas, 

Médicos sin Fronteras, Amnistía internacional… Y, bueno, para hacer como 

el apartado de la lucha contra esto.  

- Y, entonces, ¿cuándo lo tienes que entregar? 

- El octubre de este año.  

- Okey, perfecto. Para ver si después de la conversación podemos, podemos 

ponerte en contacto con más gente. ¿Vale?  

- Vale.  

- Te reconozco que, sé que enviaste el formulario, pero me era mucho más fácil 

hacer un formato de entrevista que es lo que suelo hacer cuando la gente busca 

información. En cualquier otro momento quizá hubiera podido tener tiempo para 

ponerme a escribir por mi cuenta, pero creo que es más fácil de aclarar 

conceptos contigo y que, digo, que hoy podamos tomar notas y, y todo lo que 

sea necesario para complementar con documentación pues te lo vaya 

organizando, sabiendo que teníamos este margen de tiempo hasta octubre.  

- Sí.  

- ¿Vale? Bueno yo te cuento, soy Marga Sanmartín, eh, pues llevo más de veinte 

años trabajando en cooperación internacional. Yo soy sanitaria, pero, bueno, he 

estado en diferentes roles de los equipos; he estado en África varios años y 

ahora mismo tengo una figura de gestión de proyectos y de equipos. Ahora 

mismo estoy coordinando África del este, que en Ayuda en Acción engloba 

actualmente Etiopía, Uganda, Mozambique y Kenia, y también tenemos un 

pequeño proyectito en Nepal. Entonces, eh, casi toda la experiencia que yo tengo 
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en terreno directo es con temas de salud sexual reproductiva, también en Angola, 

por eso te preguntaba con quién habías hablado, porque por ejemplo Médicos 

del Mundo es alguien que también tiene mucha experiencia en mutilación y no 

solamente en África, sino también en España, trabajan fenomenal con las 

familias de inmigrantes, preparan los viajes cuando van de vacaciones y demás. 

Entonces, pues bueno, ya hablamos después de otros contactos.  

- Vale. Bueno, primero, estoy grabando la entrevista, ¿puedo? 

- Sin problema, desde luego.  

- Perfecto.  

- Entonces, no sé si quieres, cuéntame así en general que te gustaría empezar 

a hablar hoy, para que yo me organice la cabeza y empezamos una cosa por 

otra.  

- Bueno, principalmente como se desarrolla su lucha, la lucha de su ONG u 

organización.  

- Pues mira, te cuento, eh… Ayuda en acción que es con quien llevo trabajando 

casi dos años, tiene una especialidad de tratar diferentes ámbitos en el desarrollo 

al mismo tiempo, es decir, no es una organización sanitaria, no es una 

organización temática, pero al mismo tiempo lo que hace es una apuesta a largo 

plazo por un territorio en los países en los que trabajamos, y sobre ese territorio  

hacemos un mapeo de necesidades, entonces, al mismo tiempo, se desarrollan 

programas tanto en el ámbito educativo, como en el ámbito de economías 

locales, como en el ámbito de protección o en el ámbito humanitario, ¿no?, en 

este concepto actual, tenemos hasta nueve líneas de intervención diferentes. 

Dónde entra el foco que más te interesa, ¿no? Entra dentro de educación, porque 

trabajamos en las escuelas, trabajamos con niños y niñas en el ámbito de 

protección y tenemos un capítulo especial reservado a las mujeres, y después, 

trabajamos todo lo que es influencia y mecanismos para que mejoren las 

políticas. Entonces, digamos que todo lo que es desarrollo tiene una amplia 

gama de temas a tratar y nosotros inserimos trasversalmente el derecho de los 

niños y las niñas y las mujeres en todos los programas. Entonces, depende del 

territorio, tú dices bueno este es el pack de juego que tengo, ¿no? Todas las 

cartas, ahora yo me voy a un territorio y hago un diagnóstico específico. 
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Entonces, por ejemplo, no tiene nada que ver la situación de la mutilación en 

Mozambique que la que tiene en Uganda o en Kènia, donde este fenómeno, 

culturalmente, está mucho más arraigado. A ver, ¿por dónde sigo? Porque 

empiezo a hablar, entonces, vuélveme a decir, exactamente, para ir al punto, 

que te quería hacer primero ese panorama global y después explicarte en que 

nos focalizamos en Ayuda en acción.  

- Claro, por ejemplo, ¿qué ayudas proporcionáis en Ayuda en acción?  

- Vale, entonces, fundamentalmente con niños y niñas y con mujeres. Lo primero 

de todo es la sensibilización, y la sensibilización se trabaja tanto a nivel 

comunitario global, con todos los niveles y todas las edades, es decir, se trabaja 

con hombres y mujeres, y especialmente, a parte del nivel este comunitario de 

sensibilización para ir, pues eso, rompiendo con esquemas, con roles de género, 

etc., se trabaja, específicamente, con prevención primaria, que son los primeros 

que van a experimentar el fenómeno, que son los niños y las niñas, y sobre todo 

en los colegios. Trabajamos en los colegios con los profesores y con los 

educadores, entonces, serian como los dos niveles principales. Tu trabajas, 

primero de todo, sensibilización a nivel general, con la población, a nivel 

comunitario, allí hay un montón de estructuras en función del contexto y siempre, 

siempre tenemos una intervención directa en los colegios para empezar a 

trabajar esa prevención primaria con los niños. Entonces, ¿cómo se trabaja con 

los niños? Eh, los niños, te voy a contar un ejemplo que es muy específico de 

mutilación que es Kenia. Los niños, en Kenia, y yo he trabajado con Médicos del 

Mundo en Tanzania, y digamos, el hueco que tú tienes en la escuela depende 

del currículum escolar, el que marca el Ministerio. Y tanto en Tanzania como en 

Kenia tienen un modelo similar, y es que trabajan con clubes de escolares, es 

decir, son actividades extraescolares donde los niños se reúnen con un monitor, 

y tienen un currículum de temas a tratar durante el año. Normalmente, tu 

empiezas, no hablas directamente de mutilación al principio, tu hablas de 

sexualidad, hablas de lo que es un niño y una niña y de las diferencias, de cómo 

se relacionan, hablas de cómo se reparten las tareas de la casa, y a partir de 

ahí, empiezas a hablar de derechos, derecho a que yo siga estudiando, porque 

la mutilación es un fenómeno, es como un pico de iceberg, es decir, las niñas 

empiezan a dejar de ir a las escuelas porque llevan más carga en casa, porque 
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acaban yendo a los cultivos en vez de estudiar, porque sus padres quieren 

casarlas, eh, porque las niñas no conocen su cuerpo, tienen un montón de mitos 

también en la menstruación, y entonces, finalmente, aparece un rito, que 

además, es algo que se ve como algo muy honorable, ¿no? En niños y en niñas, 

de hecho, hacen ritos separados. Los niños también hacen ritos, eh, a las niñas 

las someten a mutilación para que sean consideradas mujeres y a los niños se 

les corta el prepucio para, pues también para como parte de ese rito de iniciación 

y también hay un montón de riesgos sanitarios, ¿no? En esas ceremonias, en 

mitad del mato, ¿no? Que llaman en todas las zonas rurales. Entonces, 

realmente lo que se intenta es complementar sus estudios formales (de 

matemáticas, geografía…) con una formación en derechos, una formación en la 

que ellos puedan reflexionar sobre su propio papel, sobre su propio futuro y 

empiecen a trabajar después, cuando salen y vuelven de casa, también en ese 

diálogo con los padres. Por eso, decía que, realmente, hacemos el “match” entre 

lo que los niños viven en la escuela y lo que hablan, con lo que después, en las 

reuniones comunitarias, se tiene que trabajar. Entonces, a nivel comunitario hay 

desde reuniones de comités de salud, hay programas de radio, porque es el 

medio de sensibilización más general en las zonas rurales, hay campañas 

específicas para tratar los días clave y en general, pues todo lo que tiene que 

ver con roles de género… tienes que ir haciendo un conjunto de cosas porque 

no es una sola medida, tienen que ser varias para realmente poder, pues, eso te 

decía, en Tanzania, en Kenia trabajan esos clubes, de hecho es un sistema 

educativo que se llama peer to peer que es de alumno a alumno, de tal manera 

que, incluso para crear ese ambiente de confianza, para poder comunicarse bien 

entre ellos, hay un líder de la clase, un líder del grupo, que se coordina con el 

monitor, pero básicamente es como una autogestión de alumnos, tratando 

temas, y después lo que hace el monitor es ir supervisando los temas que van 

tratando, y organizar campañas. Pues, por ejemplo, en Kenia, una vez al año, 

pues, todos los colegios del distrito organizan un acto, de visibilidad total; solo 

se habla de mutilación, pero eso esta encajado con un programa de 

sensibilización y prevención global a lo largo del año.  

- Y… ¿tratáis también a las víctimas? 
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- Vale, entonces, después de la sensibilización, que es la prevención primaria; la 

prevención secundaria es cuando tú ya te has visto en riesgo, hayas pasado por 

una mutilación, tú sabes que eso es candente, y de hecho necesitas mecanismos 

de rescate, entre comillas, para poder abordar la problemática. Entonces, en 

España es lo que te decía, a veces es, esa prevención secundaria se activa 

cuando un menor y su familia se trasladan al lugar de origen, y aquí el médico 

de cabecera y los servicios sociales y las organizaciones, pues intentan hacer 

un seguimiento, hablan sobre el viaje, sobre lo que va a pasar en el viaje, y a la 

vuelta también hacen un control de salud a la menor. En Kenia, en el proyecto 

que nosotros estamos apoyando, con una ONG local, tienen casa de rescate, de 

tal manera que en un edificio, en una sala anexa al colegio durante las 

temporadas de ablación, en el momento que los profesores saben que eso se va 

a poner en marcha, tienen una serie de camas a disposición de los alumnos para 

poder residir temporalmente y estar lejos de la familia y de esa influencia durante 

el tiempo que dure la mutilación. Por eso, hay una parte del presupuesto de 

nuestro proyecto que va a esas campañas, a esos clubes escolares, pero 

también una parte en la que, periódicamente hay niños residiendo y también hay 

que tener manutención, equipamiento, y apoyo psicológico para los menores.  

- Y… 

- De hecho, en las zonas, bueno en las zonas donde hay mucho, mucho riesgo 

o una situación o una familia en la que incluso intentando sacar a la niña por 

temporadas o incluso hablando con los profesores, si no hay una solución, en 

casos extremos, se deslocaliza, porque este mecanismo de residencia temporal 

es para no desvincularle a la familia, para seguir trabajando el tema con la familia 

sin que llegue a pasar nada. Si se ve que es altamente probable, se deslocaliza 

al menor y durante un tiempo se va a la capital del país, que también hay una 

residencia habilitada.  

- Claro. Y, ¿colaboran con otras organizaciones? 

- Lo que intentamos todas las oenegés, con más o menos éxito, es esto que 

llaman coordinación de la ayuda. Es decir, primero de todo, una organización en 

un país no debe estar sin estar coordinada con los mecanismos del propio país. 

Es decir, si hay un Ministerio de Salud, un Ministerio de la Infancia, lo primero de 
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todo es trabajar en coordinación con ellos para adecuarte a sus políticas. Pero 

aparte de eso, entre las oenegés, hay foros para coordinarnos, para no estar 

simultaneando ayuda en territorios o haciendo, pues de cara a la población, que 

no vean que diferentes camisetas hacen diferentes cosas; entonces, en ese 

sentido sí que es nuestra obligación estar coordinados. Pues, por ejemplo, 

Médicos del Mundo, con respecto a violencia de género, no mutilación, pero sí 

violencia, tiene un programa muy bueno en Mozambique, y de hecho está siendo 

como un asesor técnico para el Ministerio de Acción Social para implementar 

programas de atención rápida, están hacienda, pues, cosas con los móviles, 

aviso temprano, etcétera. Nosotros en Kènia, en este programa, lo articulamos 

con una ONG local y participamos en los foros del ministerio y en el área con las 

diferentes organizaciones que hay, es super importante coordinarse.  

- Claro. Y, ¿su organización ha participado en juicios contra alguien, por 

intentar efectuar una mutilación o un matrimonio?  

- No tengo, no tengo constancia de eso… Esto, los canales de denuncia, en 

Ayuda en Acción se llaman así, los canales de denuncia de los beneficiarios 

sobre atentados a derecho humanos, que no tiene por qué ser solo mutilación, 

hay varios otros, realmente se trabajan de una forma confidencial y se ponen en 

manos de la justicia si es oportuno, pero digamos que es algo muy, muy delicado 

para comunicar. Sí te puedo decir que en otros tipos de violencia sí que conozco 

el grado de participación, en el caso de mutilación con Ayuda en Acción, en este 

momento te podría decir que no ha llegado esa situación.  

- Vale.  

-También es cierto que, denunciar…denunciar, o sea apoyar una denuncia es 

imprescindible y al mismo tiempo velar por la confidencialidad de la víctima, en 

un contexto como África, es algo super, super delicado. Es decir, tú crees que, o 

sea, siempre tienes que salvaguardar la confidencialidad por encima de todo. En 

España es diferente, yo sé que en España sí que se están poniendo acciones, 

ya te digo, en el momento que un médico de cabecera detecta una niña viaja, 

vuelve a España y le ha pasado algo, inmediatamente se hace una denuncia, 

pero nuestro sistema legal y jurídico abala a los ciudadanos de una manera 

diferente en otros contextos.  
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- Luego, ¿usted relaciona la mutilación genital con en matrimonio infantil 

de alguna manera? 

- Lo que yo relaciono es, bueno, lo relaciono todo con los roles de género; el 

concepto y la misión que tiene una mujer en determinados contextos. O sea, en 

el momento que crees que la mujer está a la disposición del hombre, sea la edad 

que sea; que la mujer no tiene que estudiar porque supuestamente tiene que 

casase y tener hijos; que el cuerpo de la mujer es un mero instrumento, 

precisamente para trabajar y para tener hijos… Pues cualquier fenómeno ligado 

ya sea mutilación, sea matrimonio infantil, sea violaciones, sea no acceso a la 

salud o no acceso a la educación, pues está todo bastante relacionado.  

- Vale. Más o menos, ¿cuál es la franja de edad en la que las mujeres sufren 

más mutilaciones?  

- Pues coincide con la primera menstruación. Entonces, ahí depende de las 

etnias y de los países, porque el tipo de alimentación que uno tiene y los cuidados 

de salud aceleran el inicio de la menstruación. Entonces, a lo mejor, en España, 

no es tan habitual ver a una niña con ocho años menstruando, pero en África sí. 

Entonces, yo diría que oscilan entre los ocho y los doce.  

- Vale.  

- Intentan, eso, celebrar el paso de ser niña a ser mujer siempre con los cambios 

hormonales y físicos; tanto en el chico como en la niña.  

- Vale. Y, por ejemplo, en el caso de España, ¿es más común que la 

mutilación genital se haga trasladar a la mujer al país de origen, y no 

producirla aquí?  

- Sí, porque ellos saben… Primero porque el contexto de una mutilación es una 

ceremonia, es un acto social, en el cual toda la comunidad celebra que esos 

niños ya son hombres o esas niñas son mujeres, entonces, hay una parte que 

es como una ceremonia de clanes, y una parte en la que niños y niñas se dividen 

y tiene ese momento de mutilación y de, bueno pues del pene del niño en 

privado, y se pasan varios días, de hecho, solos, en mitad del mato. Entonces, 

primeramente, en España no se va a llevar a cabo esa ceremonia de la misma 
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manera, no tiene el mismo significado vivirlo en su tierra y con su gente que 

hacerlo en España, y, además, sabe que aquí está prohibido.  

- Claro.  

- Entonces, mayoritariamente, es por lo que aprovechan un viaje, para hacer eso.  

- ¿Cómo detectas que esta niña o este niño va a ser mutilado?  

- Lo primero es que hacen un seguimiento a la familia, desde que llegan a España 

se avisan a los médicos de cabecera, son los que seguro van a verle, porque los 

niños, pues o pueden aparecer con dos años, incluso nacer aquí, o tener cinco, 

y el médico de cabecera va siguiendo su calendario vacunal. Entonces, hay una 

serie de protocolos en los cuales los padres, coincidiendo con la visita a los 

médicos, pues, si de repente el médico percibe que hay un viaje previsto, pues 

se activa una alerta consigo mismo y llegado el caso, con servicios sociales. 

Entonces, en España, como trabajan Médicos del Mundo, es decir, hacen 

seguimiento a perfiles calientes, de países calientes, no es el mismo seguimiento 

que harían en un país que en otro, evidentemente, es diferente. Y después, lo 

que intentan es trabajar con los educadores, con los padres y las madres, que 

tienen adhesión a programas, por ejemplo, escolares, ¿no? Si a la familia la vas 

a ver siempre en el médico, si siempre la vas a ver en la escuela… Entonces, en 

aquellos colegios, en aquellas zonas, donde hay un alto índice de inmigrantes, 

de africanos, de determinados países, pues, es donde se implementan los 

proyectos de seguimiento, y ya te digo, hay una mezcla entre servicios 

institucionales, ya sean sanitarios como sociales, pero también de las oenegés, 

que trabajan a nivel de educadores de calle con los padres y las madres.  

- Vale.  

- Entonces, sí que… Te cuento todo esto porque yo he trabajado siete años con 

Médicos del Mundo, pero sería muy chulo que hablaras con los educadores de 

esta organización. Ahora mismo, sanidad tiene un protocolo, de tal manera que 

hay un papel que los padres tienen, es voluntario, pero pueden firmar un papel 

incluso, donde ellos declaran que van a viajar y que a la vuelta van a volver a 

llevar a la niña al médico para que le haga un chequeo y lo compruebe. O sea 

que, sí que se van moviendo cosas a nivel formal; está bastante, o sea, está 

mucho más monitoreado de lo que se hacía años atrás.  
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- Vale, claro. Y, con tu experiencia, ¿cuáles dirías que son los países con el 

índice más elevado donde se produce mutilación genital?  

- A ver, siempre se asocia más con el África negra, entre comillas. Se asocia más 

a países que están desde Sahel hacia abajo; pues toda la parte de oeste, pero 

más tirando a Costa de Marfil, Burkina… Pero también la parte más tribal de 

Kenia, Uganda, Etiopía Es que digamos que, depende mucho de los países, 

habría que ver un ranking, pero más o menos seria por ahí.  

- Vale. Porque por el Asia también se produce, ¿no?  

- ¿Cómo? 

- En Asia del sur o del este…  

- Yo de eso, o sea, al igual que sí que tengo mucha información de trata de 

personas y de niñas y de programas de esos, de mutilación, en Asia, no tengo, 

yo personalmente no tengo información.  

- Vale.  

- Ni en América latina, vaya.  

- Ya. Y bueno, la última pregunta, ¿Cómo un ciudadano normal podría 

ayudar a luchar contra esta práctica?  

- Pues, eh… Primero conocer cuáles son las medidas internacionales, es decir, 

si, eh, es lo mismo que puede ser la lucha contra el medio ambiente, o el derecho 

a la educación. Creo que la primera sensibilización y lo primero que tenemos que 

hacer es conocer que este fenómeno existe y qué medidas se toma, para no 

crear esta percepción de: bueno, cada uno es de donde es, que haga lo que 

quiera, ¿sabes? Realmente hay que reconocer que los derechos de la mujer son 

derecho universales y todo lo que tiene que ver con las acciones también 

institucionales para hacerlo valer; reclamar y participar en esos movimientos 

abogacía, que se llaman, de incidencia política; después, lógicamente, si uno 

quiere ser un ciudadano activo y participar, yo siempre invitaría a que conociera 

el ramillete tan inmenso que hay de asociaciones y organismos con el cual uno 

puede colaborar, por ejemplo, en el programa que nosotros tenemos en Kenia, 

a través de esta organización local, organizamos un viaje al año, para que la 

gente normal y corriente pueda ver de primera mano lo que pasa y sus 
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consecuencias. Porqué toda esa información y ese impacto que uno se lleva de 

conocer la realidad, a la vuelta influye todavía más, en más abogacía y más 

sensibilización.  

- Vale, pues, en principio ya está.  

- Vale, pues si quieres, ¿te apetece hablar con médicos del mundo?   

- Vale.  

- Vale, pues yo te voy a buscar unos mails, es que justo en el mes de febrero 

hicieron una presentación, y estuvieron las educadoras en un programa en 

Zaragoza muy chulo que lo lleva una monitora y educadora africana, y vamos, 

que tengo como una presentación del trabajo que hicieron, tengo ahí sus mails 

y aparte tengo los de mis antiguos compañeros. Entonces, te los paso y, nada, 

eso, que seguimos en contacto, y si necesitas algo de documentación formal o 

hablar con alguien más que me lo comentes sin problema.  

- Vale perfecto. Pues muchísimas gracias.  

- Nada, mucho ánimo. Cualquier cosa ya te digo, si quieres compartirme lo que 

sea o ir viendo como avanza el trabajo, sin problema, ¿vale? 

- Muchas gracias.  

- Un beso fuerte. Gracias a ti.  

- Adeu.  

- Chao.  
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2.10 Entreculturas 

2.10.1. Comunicats 

(04-05-2020; 14:00) 

- Buenos días, 

soy una estudiante de bachillerato y estoy haciendo un Trabajo sobre el 

matrimonio infantil y la mutilación genital. Me preguntaba si ustedes 

podrían responder unas breves preguntes, puesto que me ayudaría mucho 

con el proyecto. 

Muchas gracias. 

 

(04-05-2020; 18:22) 

- Hola, 

Me llamo Laura y trabajo en Entreculturas. Me encargo de coordinar nuestra 

campaña "La luz de las Niñas". A través de esta campaña, llevamos a cabo 

acciones para acabar con la violencia hacia las niñas y tratamos temas como el 

matrimonio infantil o la mutilación genital femenina. 

Mis compañeras me han pasado tu consulta, así que para lo que necesites aquí 

estoy  

Te paso el link de la campaña por si puede ayudarte y de este vídeo animado 

muy chulo sobre la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil. 

WEB:  https://www.laluzdelasninas.org/   

VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=INhpKk6hZ40&t=2s 

Un saludo, 

Laura 

 

 

 

 

https://www.laluzdelasninas.org/
https://www.youtube.com/watch?v=INhpKk6hZ40&t=2s
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(04-05-2020; 18:27) 

- Hola Laura,  

muchas gracias por los enlaces! Aun así, me encantaría que en algún 

momento pudieras responder brevemente unas preguntas que tengo, la 

adjunto en un archivo... 

Muchas gracias por su atención.  

 

 

 

(11-05-2020; 14:07) 

- Hola, 

¡Gracias por el cuestionario! 

Perdona, pero he estado algo ocupada. ¿Para cuándo necesitarías que te lo 

enviara?  

Un saludo, 

Laura 

 

 

(11-05-2020; 14:11) 

- Hola Laura,  

no te preocupes, entiendo que ahora estéis ocupados! La verdad es que 

me gustaría tenerlo antes del fin de semana, aunque si hubiera 

algún pequeño retraso no te preocupes.... 

Un abrazo. 
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2.11 Médicos del Mundo  

2.11.1 Comunicats  

(23-04-2020; 19:34)  

- Buenos días, 

soy una estudiante de bachillerato y estoy haciendo un Trabajo sobre el 

matrimonio infantil y la mutilación genital. Me preguntaba si ustedes 

podrían responder unas breves preguntes, puesto que me ayudaría mucho 

con el proyecto. 

Muchas gracias. 

 

(23-04-2020; 21:49) 

- Hola 

escríbelas y a ver si puedo contestarlas 

un saludo 

Rosario 

 

(29-04-2020; 10:30) 

- Hola 

En la web tienes toda la información 

Un saludo 

Rosario 
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(05-05-2020; 9:33)  

- Hola, 

Le envío unas breves preguntas para ver si puede responderlas... 

Muchas gracias. 

 

(05-05-2020; 21:43) 

- Hola 

En la página web puede encontrar la información que necesita 

Si necesita algo más, me lo dice 

Un saludo 

Rosario 

 

(20-05-2020; 19:54) 

- Hola 

conseguiste la información en la web? 

Un saludo 

Rosario 

 

(23-05-2020; 19:54) 

- Buenas tardes,  

encontré parte de la información. Aun así, me hubiera gustado obtener la 

información de primera mano y recogiendo su experiencia personal. Por 

eso me pregunto si aun tendrían un pequeño hueco para responderlas, 

aunque si no pueden lo entenderé perfectamente.  

 

Un abrazo. 
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(26-05-2020; 12:07) 

- Hola 

En este momento no tenemos disponibilidad para atender este tipo de consultas. 

Lo siento, pero estamos con una infinidad de cosas y no llegamos ni a lo que ya 

tenemos previsto. 

Un saludo 

Rosario  

 

(26-05-2020; 12:19) 

- Buenos días,  

De acuerdo, ¡no se preocupe! 
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2.12 Plan International  

2.12.1 Entrevista 

Primero, quiero agradecer su ayuda:  

1. ¿Cómo se desarrolla su lucha, es decir, de qué manera se está 

combatiendo la mutilación genital?  

En Plan International llevamos décadas trabajando, desde distintos enfoques, 

para acabar con la mutilación genital femenina en los 29 países de África, Asia 

y Oriente Medio donde todavía se lleva a cabo esta práctica. 

Además de promover cambios legislativos, llevamos a cabo una labor de 

sensibilización con padres y madres, líderes y representantes de las 

comunidades, autoridades gubernamentales, niños, niñas y jóvenes para difundir 

información, aumentar la concienciación, transformar estas conductas y, en 

definitiva, poner fin a prácticas perjudiciales como esta.  

Buscamos la implicación de las niñas y los niños, las mujeres y hombres, los 

profesores y profesoras, el personal sanitario y los líderes tradicionales y 

religiosos para que entiendan las graves consecuencias negativas de la práctica 

y se conviertan en agentes activos de cambio de normas sociales y culturales 

muy arraigadas. 

En algunas comunidades de países como Sierra Leona o Guinea, también 

trabajamos con la población promoviendo nuevos ritos de iniciación que 

mantienen el componente de transmisión de tradiciones, pero eliminan la 

mutilación genital, por lo que no son perjudiciales para la salud y la vida de las 

niñas. 

 

2. ¿Cómo se detecta que una mujer va a ser mutilada?  

Resulta bastante difícil identificar cuando una niña va a ser mutilada genitalmente 

ya que muchas de las niñas que han sido sometidas a esta práctica son 

pequeñas (generalmente se practica antes de los 15 años), y les cuesta entender 

qué ha pasado y hablar de ello con otras personas. Estas dificultades a la hora 
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de detectar los casos, unido a la falta de conocimiento sobre mutilación genital 

hacen que, a pesar de la legislación, el número de juicios sea bajo. 

 

No obstante, Plan International trabaja con los niños y niñas en los colegios y 

clubs juveniles, y a través de las redes locales de protección infantil, para 

detectar estos casos, apoyar a las niñas que se oponen a la práctica y defender 

sus derechos. Muchas veces las propias niñas cuentan a los profesores o a los 

trabajadores comunitarios que ellas o sus amigas van a ser sometidas a MGF y 

se ponen en marcha los mecanismos necesarios para protegerlas.  

  

3. ¿Cuáles son las consecuencias de la mutilación genital para la 

mujer? 

El procedimiento, que comprende todos los métodos que involucran la mutilación 

total o parcial de los órganos genitales femeninos externos, u otro tipo de 

lesiones a los órganos genitales por razones no médicas, no supone ningún tipo 

de beneficio para las mujeres y las niñas.  

Las consecuencias de la mutilación genital pueden ser tanto psicológicas como 

físicas y pueden ir desde traumas y lesiones físicas de por vida, desequilibrios 

durante la menstruación, dificultades en el parto, hemorragias o infecciones del 

aparato urinario. En ocasiones, las complicaciones al dar a luz pueden provocar 

incluso la muerte de la mujer y el bebé.  

 

4. ¿Cómo se evita que una mujer vaya a ser casada de manera 

prematura?  

El matrimonio infantil, generalmente, es fruto de una combinación de 

pobreza, desigualdad de género y falta de protección de los derechos de los 

niños y las niñas. Estos factores, con frecuencia, se agravan por un acceso 

limitado a una educación de calidad y a oportunidades de empleo, y se ven 

reforzados por las normas sociales y culturales fuertemente arraigadas. Por eso, 

es importante abordar todos estos factores, de manera trasversal, para acabar 

con este tipo de prácticas nocivas. 

 

https://plan-international.es/derechos-del-ni%C3%B1o
https://plan-international.es/derechos-del-ni%C3%B1o
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En Plan International llevamos a cabo proyectos y campañas cuyo objetivo es 

crear un ambiente de protección para las niñas y las adolescentes. Además, 

trabajamos para garantizar que todas las niñas tengan acceso a una educación 

de calidad y retrasar el matrimonio para romper el círculo de la pobreza y que 

puedan tener un futuro mejor.  

 

5. ¿Cuáles son las consecuencias de un matrimonio forzado para la 

mujer? 

Las consecuencias del matrimonio infantil forzado son físicas, psicológicas y 

emocionales, además de sociales y económicas. Las niñas casadas en la 

infancia tienen pocas probabilidades de asistir a la escuela, con frecuencia se 

las trata como mujeres adultas y generalmente deben cargar con las funciones 

y responsabilidades de los adultos, sin que importe su edad. 

 

Las niñas que se casan precozmente en matrimonios concertados son más 

vulnerables a sufrir violencia, abusos y relaciones sexuales forzadas. Dado que 

no pueden evitar las relaciones sexuales ni insistir en el uso del preservativo, las 

niñas/novias menores de edad se exponen a graves riesgos para su salud, a 

infecciones de transmisión sexual (cada vez más, al VIH/SIDA), y presentan 

niveles bajos de salud sexual y reproductiva.  Por otro lado, el embarazo 

precoz es una de las causas y consecuencias más peligrosas del matrimonio 

infantil.  

 

6. ¿Se relaciona la mutilación genital con el matrimonio infantil?  

Generalmente tanto la mutilación genital femenina como el matrimonio infantil 

son fruto de una combinación de pobreza,  desigualdad de género, exclusión y 

falta de protección de los derechos de los niños y las niñas. Estos factores con 

frecuencia se agravan por un acceso limitado a una educación de calidad y a 

oportunidades de empleo, y se ven reforzados por las normas sociales y 

culturales fuertemente arraigadas. 

https://plan-international.es/por-ser-ni%C3%B1a/campa%C3%B1a/educacion-como-solucion
https://plan-international.es/por-ser-ni%C3%B1a/campa%C3%B1a/educacion-como-solucion
https://plan-international.es/derechos-del-ni%C3%B1o
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Los factores subyacentes de ambas prácticas son complejos y están 

interrelacionados. Las razones varían dentro de los países y entre ellos en 

función de las circunstancias individuales y los contextos sociales. Las niñas del 

20% de los hogares más pobres tienen más del triple de probabilidades de 

contraer matrimonio antes de los 18 años en comparación con las niñas de los 

hogares más ricos. 

 

7. ¿Su lucha también se extiende en otros países? 

En Plan International trabajamos en 77 países, muchos de ellos en América 

Latina y el Caribe, Asia y África, donde se dan más casos de matrimonios 

forzados. 

 

Tanto la mutilación como el matrimonio infantil suponen una vulneración de 

derechos; a las niñas se les niega el acceso a la educación, a la salud, y a la 

libertad, y sufren violencia y discriminación. 

 

Como te comentaba, desde Plan International trabajamos para garantizar que 

las niñas pueden disfrutar de su derecho a decidir su futuro y llevamos a 

cabo proyectos para que todas las niñas tengan acceso a una educación de 

calidad y retrasar el matrimonio o el parto para romper el círculo de la pobreza y 

que puedan tener un futuro mejor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://plan-international.es/las-cifras-del-matrimonio-infantil-en-el-mundo
https://plan-international.es/la-labor-de-plan-international-frente-al-matrimonio-infantil
https://plan-international.es/por-ser-ni%C3%B1a/campa%C3%B1a/educacion-como-solucion
https://plan-international.es/por-ser-ni%C3%B1a/campa%C3%B1a/educacion-como-solucion
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8. ¿Su organización ha participado en juicios contra alguien por 

intentar o efectuar una MGF? 

En los países en los que la mutilación genital femenina todavía está muy 

arraigada trabajamos, junto a otras organizaciones, organismos 

gubernamentales, líderes religiosos y otros socios implicados para poner fin a 

esta práctica. La ley es solo el primer paso para poner fin a esta práctica, pero 

hay que promover cambios a nivel comunitario y social.  

 

Recientemente, Sudán, uno de los países en los que estamos presentes, ha 

prohibido la mutilación gracias al trabajo y esfuerzo de todos estos socios. Sin 

embargo, no es suficiente. Todavía tres millones de niñas y jóvenes son 

mutiladas cada año en todo el mundo, pese a estar prohibido por ley o decreto 

constitucional en la mayoría de los países con mayor prevalencia, por eso es tan 

importante el trabajo de sensibilización. 

 

9. ¿Qué ayudas (social, física, psicológica…) proporciona Plan 

International a las víctimas de mutilación? 

Trabajamos con padres y madres, líderes y representantes de las comunidades, 

autoridades gubernamentales, niños, niñas y jóvenes para difundir información, 

aumentar la concienciación, transformar estas conductas y poner fin a prácticas 

perjudiciales como la MGF. También trabajamos con las supervivientes para que 

puedan tener acceso a servicios de salud, apoyarlas psicológicamente y 

garantizar su desarrollo. A veces también pueden ser líderes del cambio y 

quienes conciencien a otras chicas.  

Estamos decididos a terminar con la mutilación genital para que las niñas puedan 

tener una vida libre de violencia y velar por su propia integridad y bienestar. Un 

elemento clave de nuestro trabajo es dar voz a los y las jóvenes durante el 

proceso, involucrarles, particularmente a las chicas, para que sepan que tienen 

derecho a exigir una vida plena y segura. 
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10. ¿Reciben ayudas de otras organizaciones? 

En algunos casos trabajamos junto a otras organizaciones, organismos 

internacionales y socios locales para llevar a cabo proyectos que tengan un 

mayor alcance y repercusión y que promuevan nuevos ritos de iniciación que 

mantienen el componente de transmisión de tradiciones, pero eliminan la 

mutilación genital, por lo que no son perjudiciales para la salud y la vida de las 

niñas. 

 

11. ¿Cuál es la franja de edad en que las mujeres sufren más 

mutilaciones? 

La mutilación genital femenina se practica, generalmente, desde la temprana 

infancia hasta los 15 años.  

 

12. ¿La mutilación genital se produce en España? ¿O es más común que 

la mujer se desplace al lugar de origen para ahí mutilarla?  

Sí, la mutilación genital femenina es un problema global que también ocurre en 

España. Se estima que, en todo el mundo, 15 millones de adolescentes de entre 

15 y 19 años están en riesgo de ser mutiladas genitalmente hasta 2030.  

 

13.  ¿Tiene datos exactos de cuántas mutilaciones genitales se 

producen solo en España? ¿Cuáles son los países con el índice de 

mutilación genital más elevado 

En España, según datos de 2016, unas 18.400 niñas menores de 14 años están 

en riesgo de sufrir mutilación genital femenina. En este sentido, es necesario 

informar a la población, aplicar estrategias preventivas y formar a los 

profesionales de la salud para concienciar a las familias de que abandonen esta 

práctica. 

Aunque esté principalmente concentrada en 30 países de África y Oriente Medio, 

es un problema universal y también se practica en algunas comunidades en Asia 
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y América Latina. La práctica en ocasiones persiste entre las poblaciones 

migrantes en Europa, América del Norte, Australia y Nueva Zelanda. 

En algunos países, incluidos Guinea, Malí y Somalia, más del 80% de las niñas 

de 15 a 19 años han sido sometidas a la MGF.  En Guinea, se estima que el 95% 

de las niñas y mujeres han sido sometidas a la MGF. 

 

14. ¿Cómo puede un ciudadano ayudar a luchar contra esta práctica? 

La labor de sensibilización es fundamental para acabar con las razones 

profundas de esta práctica, que se considera un rito de paso a la edad adulta o 

un requisito para el matrimonio: estereotipos y roles de género muy marcados 

que se basan en la voluntad de privar a las niñas y mujeres de su derecho a 

disfrutar de su propio cuerpo y su sexualidad.  

 

Es importante favorecer el diálogo intergeneracional para conseguir que todas 

las personas conozcan las consecuencias negativas de esta práctica y sean las 

propias niñas y sus familias quienes se conviertan en agentes de cambio de 

estas normas sociales y culturales tan arraigadas. También es muy importante 

que las niñas conozcan sus derechos y puedan decidir libremente sobre su 

cuerpo y su sexualidad.  

 

Otra forma de colaborar es donar para que sigamos implementando proyectos 

para erradicar la mutilación genital femenina en todo el mundo: 

https://mutilaciongenital.plan-

international.es/?utm_source=Web&utm_medium=Organico&utm_campaign=m

gf&utm_content=boton&_ga=2.36535200.1832274405.1593432979-

1447373799.1585056636&_gac=1.124654712.1593174449.Cj0KCQjwudb3BR

C9ARIsAEa-

vUtt4aYEDfD4Pejybs84QMJErSS1DVU2sQvsz9mQZ6bkZ48NKOlD-

oAaAlO0EALw_wcB 

 

https://mutilaciongenital.plan-international.es/?utm_source=Web&utm_medium=Organico&utm_campaign=mgf&utm_content=boton&_ga=2.36535200.1832274405.1593432979-1447373799.1585056636&_gac=1.124654712.1593174449.Cj0KCQjwudb3BRC9ARIsAEa-vUtt4aYEDfD4Pejybs84QMJErSS1DVU2sQvsz9mQZ6bkZ48NKOlD-oAaAlO0EALw_wcB
https://mutilaciongenital.plan-international.es/?utm_source=Web&utm_medium=Organico&utm_campaign=mgf&utm_content=boton&_ga=2.36535200.1832274405.1593432979-1447373799.1585056636&_gac=1.124654712.1593174449.Cj0KCQjwudb3BRC9ARIsAEa-vUtt4aYEDfD4Pejybs84QMJErSS1DVU2sQvsz9mQZ6bkZ48NKOlD-oAaAlO0EALw_wcB
https://mutilaciongenital.plan-international.es/?utm_source=Web&utm_medium=Organico&utm_campaign=mgf&utm_content=boton&_ga=2.36535200.1832274405.1593432979-1447373799.1585056636&_gac=1.124654712.1593174449.Cj0KCQjwudb3BRC9ARIsAEa-vUtt4aYEDfD4Pejybs84QMJErSS1DVU2sQvsz9mQZ6bkZ48NKOlD-oAaAlO0EALw_wcB
https://mutilaciongenital.plan-international.es/?utm_source=Web&utm_medium=Organico&utm_campaign=mgf&utm_content=boton&_ga=2.36535200.1832274405.1593432979-1447373799.1585056636&_gac=1.124654712.1593174449.Cj0KCQjwudb3BRC9ARIsAEa-vUtt4aYEDfD4Pejybs84QMJErSS1DVU2sQvsz9mQZ6bkZ48NKOlD-oAaAlO0EALw_wcB
https://mutilaciongenital.plan-international.es/?utm_source=Web&utm_medium=Organico&utm_campaign=mgf&utm_content=boton&_ga=2.36535200.1832274405.1593432979-1447373799.1585056636&_gac=1.124654712.1593174449.Cj0KCQjwudb3BRC9ARIsAEa-vUtt4aYEDfD4Pejybs84QMJErSS1DVU2sQvsz9mQZ6bkZ48NKOlD-oAaAlO0EALw_wcB
https://mutilaciongenital.plan-international.es/?utm_source=Web&utm_medium=Organico&utm_campaign=mgf&utm_content=boton&_ga=2.36535200.1832274405.1593432979-1447373799.1585056636&_gac=1.124654712.1593174449.Cj0KCQjwudb3BRC9ARIsAEa-vUtt4aYEDfD4Pejybs84QMJErSS1DVU2sQvsz9mQZ6bkZ48NKOlD-oAaAlO0EALw_wcB
https://mutilaciongenital.plan-international.es/?utm_source=Web&utm_medium=Organico&utm_campaign=mgf&utm_content=boton&_ga=2.36535200.1832274405.1593432979-1447373799.1585056636&_gac=1.124654712.1593174449.Cj0KCQjwudb3BRC9ARIsAEa-vUtt4aYEDfD4Pejybs84QMJErSS1DVU2sQvsz9mQZ6bkZ48NKOlD-oAaAlO0EALw_wcB
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2.13 Unicef  

2.13.1 Comunicats 

(27-05-2020; 14:04)  

- Hola, 

soy una estudiante de bachillerato. Estoy haciendo un trabajo que trata el 

matrimonio infantil y la mutilación genital femenina. Me preguntaba si 

ustedes podrían responder unas breves preguntas, puesto que me 

ayudaría muchísimo con el proyecto. 

Muchas gracias. 

(28-05-2020; 9:44) 

- Estimada, 

Muchas gracias por tu interés y por haberte puesto en contacto con UNICEF. 

En relación con tu consulta a través de este enlace puedes acceder a la 

información actualizada referente a matrimonio infantil 

https://www.Unicef.org/es/temas/matrimonio-infantil 

Si necesitas cifras más detalladas las puedes encontrar a través de este link 

https://www.Unicef.org/es/historias/el-matrimonio-infantil-en-el-mundo 

También te dejamos este enlace para que puedas acceder a la información sobre 

mutilación genital femenina  

https://www.Unicef.org/es/temas/mutilaci%C3%B3n-genital-femenina 

https://www.Unicef.es/noticia/lucha-contra-la-mutilacion-genital-femenina 

Aprovechamos la ocasión para desearte muchísima suerte con tu trabajo. 

Un cordial saludo. 

Héctor Morales Socorro 

Atención al colaborador 

 

 

 

https://www.unicef.org/es/temas/matrimonio-infantil
https://www.unicef.org/es/historias/el-matrimonio-infantil-en-el-mundo
https://www.unicef.org/es/temas/mutilaci%C3%B3n-genital-femenina
https://www.unicef.es/noticia/lucha-contra-la-mutilacion-genital-femenina
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(01-06-2020; 10:50)  

- Estimada, 

¿Nos puedes indicar desde que localidad nos escribes? 

 

(01-06-2020; 12:02)  

- Buenos días, 

escribo desde un pueblo que se llama Queralbs, comarca del Ripollès en 

Cataluña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL MATRIMONI  INFANTIL I LA MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA | Flor de 
neu 

 

 
152 

 

2.14 Metges Sense Fronteres 

2.14.1 Comunicats 

(08-07-2020; 14:09) 

- Buenos días,  

Soy una estudiante de bachillerato y estoy haciendo un trabajo sobre el 

matrimonio infantil y la mutilación genital. Me preguntaba si podrían 

responder unas breves preguntas, puesto que me ayudaría mucho con el 

proyecto. 

Gracias. 

 

(08-07-2020; 14:35) 

- Hola, 

Gracias por ponerte en contacto con Médicos sin Fronteras. 

¿Desde donde nos escribes? 

 

(08-07-2020; 14:37) 

-Buenos días,  

Les escribo desde un pueblo de la província de Gerona, Queralbs 

 

(08-07-2020; 14:45) 

- Vale, tramitamos tu consulta. 

Un saludo 

 

(09-07-2020; 00:36) 

- De acuerdo, muchas gracias. 

Un abrazo. 



EL MATRIMONI  INFANTIL I LA MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA | Flor de 
neu 

 

 
153 

(09-07-2020; 11:58)  

- Hola, 

Soy Mila Font, delegada de Médicos Sin Fronteras para Catalunya. 

Gracias por tu interés en este tema. 

Como organización médica en algunas ocasiones somos testigo de esas 

situaciones que comentas, pero no tenemos un gran conocimiento sobre el tema. 

https://www.msf.es/nuestra-accion/salud-sexual-reproductiva 

Yo te recomendaría que contactaras con otras organizaciones que sí incluyen 

entre sus objetivos el trabajar contra estas situaciones a las que se enfrentan 

muchas mujeres en el mundo. Por ejemplo, Médicos del Mundo o Plan 

Internacional. 

Un saludo, 

Mila 

Mila Font 

Médicos Sin Fronteras 

Comunitat Valenciana, Catalunya, Balears y Región de Murcia 

 

(10-07-2020; 11:03)  

- Hola, 

Ante todo, muchas gracias por tu interés en nuestra organización. 

Puedes ponerte en contacto con el Centro de Documentación de Médicos Sin 

Fronteras puedes llamar al 93 304 61 00. 

Recibe un cordial saludo, 

Susana 

MÉDICOS SIN FRONTERAS 

Servicio de Médicos Sin Fronteras 

900 494 274 
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sas@msf.es 

(13-07-2020; 19:52)  

Vale, muchísimas gracias. 

 

 

mailto:sas@msf.es

