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RESUMEN TR (LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA EN CATALUNYA) 

 

La Mutilación genital femenina (MGF) abarca unos campos muy amplios y su sistema e incluso 

leyes llegan a variar dependiendo de qué país se trate. Por este motivo he decidido centrarme 

en la MGF en Catalunya y qué impacto tiene esta práctica en ésta región no practicante ni 

defensora de la ablación.  

 

Para realizar este trabajo me he centrado en los cuatro temas más importantes para entender 

y conocer esta práctica.  

En primer lugar cómo se trata la MGF dentro de Catalunya. Los casos de los últimos años, las 

entidades no occidentales que trabajan para erradicar esta práctica, los protocolos que aplica 

la Generalitat ante este problema y qué profesionales trabajan en este campo. 

 

En segundo lugar podemos observar como se trata la MGF en el ámbito jurídico de Catalunya. 

El marco jurídico actual contempla diferentes leyes y protocolos de actuación e incluso 

establece penas para la práctica de la MGF. 

 

En tercer lugar nos encontramos con el campo más amplio y extenso, la MGF dentro el ámbito 

sanitario de Catalunya, como trabajan los profesionales sanitarios ante esta práctica, los 

indicadores de sospechas y motivos de posible riesgo.  

 

Y finalmente la MGF a nivel social, su impacto en la sociedad catalana. Este apartado incluye 

una comparación de sociedades ante esta práctica (occidental y africana), así como encuestas 

realizadas por centros médicos y críticas de mujeres profesionales sobre la aplicación de 

protocolos y el incumplimiento de estos ante la MGF. 
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ABSTRACT TR (FEMALE GENITAL MUTILATION IN CATALONIA) 

 

Female genital mutilation (FGM) covers a wide range of fields and its system and even laws 

vary depending on the country. This is why I have decided to focus on FGM in Catalonia and 

what impact this practice has on this region that does not practice or defend ablation.  

 

To carry out this work I have focused on the four most important issues to understand and 

know this practice.  

Firstly, how FGM is treated in Catalonia. The cases of recent years, the non-Western entities 

that work to eradicate this practice, the protocols that the Generalitat applies to this problem 

and what professionals work in this field. 

 

Secondly, we can observe how FGM is treated in the legal ambit of Catalonia. We find 

ourselves with a legal framework which explains the laws and protocols of action and even the 

penalties that require the practice of FGM in Catalonia. 

 

Thirdly, we find the widest and most extensive field, FGM within the health field in Catalonia, 

how health professionals work in the face of this practice, the indicators of suspicion and 

reasons for possible risk.  

 

And finally, FGM at a social level, the impact of FGM on Catalan society. First I focus on a 

comparison of societies in the face of this practice (Western and African), then surveys carried  

out by medical centres and critiques of professional women on the application of protocols and 

their non-compliance with FGM. 
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INTRODUCCIÓ 

Per què mutilació genital femenina 

 

Ja fa dos anys que tenia clar quin seria el meu tema del Treball de recerca, la mutilació genital 

femenina. La raó principal per la qual vaig triar aquest tema era perquè indirectament o no, és 

un fet involucrat amb la violència de gènere que no té gens de repercussió ni veu.  

 

Com estem parlant d’un tema molt extens, vaig decidir centrar-me només amb Catalunya i veure 

si la hipòtesi plantejada (Ha disminuït la MGF a Catalunya durant els últims anys?) era certa. 

Per dur a terme aquesta investigació vaig decidir basar-me en quatre àmbits: geogràfic a 

Catalunya, legal, sanitari i finalment l’impacte de la MGF dins la societat catalana.  

 

Per la part pràctica vaig realitzar tres entrevistes relacionades amb aquests punts (sanitat, legal 

i social) i mirar dos documentals de casos de MGF explicats en primera persona. 

 

Ha estat un treball que ha tingut una durada total de cinc mesos (juliol-desembre). Principalment 

he treballat amb documents, articles i presentacions d’internet, però sí que és cert que per 

buscar dades específiques he hagut de recórrer a llibres o informació que em proporcionaven 

a les entrevistes. Aquest ha estat el problema principal, la falta de recursos i informació 

específica a internet.  

 

Trobo que la mutilació genital femenina és una pràctica amb molt poca veu en relació amb el 

gran nombre de dones mutilades que hi ha hagut al llarg de la història arreu del món. Quan 

aquí a Catalunya sentim a parlar de feminisme, acostumen a ser discursos feministes classistes 

i racistes. És per això que he decidit donar veu a un tema que malauradament encara segueix 

i seguirà present al llarg de la història. I jo, com a dona occidental i poc reprimida en comparació 

amb les dones africanes i de diferents ètnies, classes socials i cultures que les nostres, el mínim 

que puc fer és dona’ls-hi veu. 

 

És per això que les dones d’arreu del món ens hem d’alçar i cridar juntes: La revolució feminista 

serà interseccional, o no serà per a totes! 
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MARC TEÒRIC 

Què és la MGF 

 

La mutilació genital femenina (d'ara endavant en aquest treball MGF) és el nom donat a aquelles 

pràctiques que impliquen l’extirpació total o parcial dels genitals externs femenins per raons 

culturals, religioses o d’altres amb finalitat no terapèutica.(1) 

  

La mutilació genital femenina es practica en vint-i-sis països africans i en alguns d’Àsia. (1)  Es 

considera que podria ser una pràctica 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. Es pot afirmar 

que no és una norma islàmica, ni tampoc forma part de les principals religions. 

  

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

zona equatorial tret dels països de la zona dels Grans Llacs. La tradició depèn més de l’ètnia 

que no pas del país al qual es pertany. 

  

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 dels requisits  per poder casar-se, per assolir una determinada posició 

social o simplement per ser acceptada dins la comunitat, ja que amb la intervenció es creu que 

la dona aconsegueix netedat i puresa, també per garantir l’honor de la família o fins i tot per 

higiene. Tot i que també s’ha convertit en moltes societats en un tipus de prova física que 

confirma la transició d’una nena petita cap a l’edat adulta (fet que també es podria associar amb 

la primera regla d’aquesta) així donant per suposada la seva feminitat i que rep l’ensenyament 

necessari per pertànyer a la comunitat. 

 

També és considerada un component imprescindible del procés de socialització, lligada als dos 

valors fonamentals que conformen la vida africana: sentiment de pertinença a la comunitat i 

complementarietat de sexes. 
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En moltes comunitats musulmanes la MGF es practica per motius religiosos, sent considerada 

una Sunna (segona 1font canònica de l'islam després de l'Alcorà). No obstant això, no s'associa 

necessàriament amb l'Islam, ja que una gran majoria dels musulmans no la practiquen.2 

  

La Organització Mundial de la Salut (OMS), La Mutilació Genital Femenina és una pràctica 

tradicional perjudicial amb forts i ancestrals arrels socioculturals i que comprèn aquells 

procediments que, de forma intencional i per motius no mèdics, alteren o lesionen els òrgans 

genitals femenins. 

Internacionalment reconeguda com una extrema violació dels drets humans, la MGF forma part 

de la desigualtat de gènere i la discriminació de la dona, afectant seriosament la salut i el 

benestar de dones i nenes. UNICEF estima que fins al dia d’avui, més de 125 milions de dones 

i nenes han patit la pràctica i més de 30 milions de nenes es troben en risc de ser mutilades 

durant els pròxims anys. 

 

Aquestes pràctiques, que impliquen l’extirpació total o parcial o altres agressions dels genitals 

femenins, siguin per raons culturals o bé religioses entre d’altres amb fins no terapèutics es 

practiquen en nenes d’una edat que va des del naixement fins la preadolescència. Però en tot 

cas, sempre abans de la primera menstruació (dels 4 als 7 anys). 

  

Aquestes lesions empitjoren l'estat de salut de les nenes, limiten la supervivència d'algunes 

d'aquestes i perpetuen la desigualtat de gènere i la discriminació de les dones i la violació 

sistemàtica dels seus drets. 

 

 

 

  

 

1  *(1) Font: Protocol d’actuacions per prevenir la mutilació genital femenina. Generalitat 

de Catalunya. 2007. 
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Raons per les quals es fa la MGF 

 

• Higiene: Es considera que el clítoris és una part que embruta el cos i l’ànima. 

• Estètica: Es creu que una vagina sense clítoris és més estètica. 

• Facilitar el part: Creença que si el nadó en néixer toca el clítoris amb el cap, pot morir o patir 

un trastorn mental. 

• Promocionar la cohesió social: El fet que totes les dones d’una mateixa comunitat hagin estat 

mutilades, les fa sentir cohesionades.  

• Prevenir la promiscuïtat: Per evitar les relacions sexuals abans del matrimoni. 

• Augmentar oportunitats matrimonials: Hi ha homes i/o famílies que prefereixen una dona 

mutilada per al matrimoni. 

• Preservar la virginitat: Es creu que una dona no mutilada tindrà més predisposició a l’hora de 

tenir relacions sexuals abans del matrimoni.  

• Mantenir la dona lluny dels homes: La mutilació evita el desig de relacionar-se sexualment 

amb homes. 

• Potenciar la fertilitat: Creença que una dona amb el clítoris mutilat és més fèrtil.  

• Mantenir una bona salut: La mutilació ajuda a prevenir malalties.  

• Prevenir el naixement de nens morts en el primer part: Es considera que el primer part es pot 

complicar si no hi ha hagut mutilació genital.   

 

Factors de risc de patir la MGF 

 

• Ètnia que practica la MGF 

• Família en què la mare i/o germanes han estat mutilades 

• Grup familiar que practica la MGF  

• Viatge al país d’origen 
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Tipus de MGF 

 

• Clitoridectomia: resecció parcial o total del clítoris (petit òrgan genital extern femení sensible i 

erèctil) i, més rarament, també del prepuci (plec de pell que envolta el clítoris) (Tipus I) 

• Escissió: resecció parcial o total del clítoris i els llavis menors, amb o sense escissió dels llavis 

majors. (Tipus II) 

• Infibulació: cosit de l'obertura vaginal mitjançant el tall i recol·locació dels llavis menors, i de 

vegades també dels llavis majors, amb o sense resecció del clítoris (Tipus III). 

• Altres: tots els altres procediments lesius dels genitals externs amb finalitats no mèdiques, 

com ara la perforació, incisió, raspat o cauterització de la zona genital (Tipus IV) 

 

 

  

Escissió prepuci tipus 1 

 

 

Escissió del prepuci i clítoris tipus 1 
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Escissió de prepuci, clítoris, llavis menors tipus 2 

 

 

  

La MGF es practica principalment en 28 països de l'Àfrica subsahariana, així com en parts de 

l'Orient Mitjà i Àsia (Iemen, Oman, nord de l'Iraq, certes regions de l'Índia, Malàisia i Indonèsia, 

entre d'altres). No obstant això, a causa dels fluxos migratoris, el que un dia va ser local és ara 

global: la MGF perviu en diàspora i pot trobar-se a Europa, Austràlia, els Estats Units d'Amèrica, 

etc. Allà on migrants porten amb si la seva cultura. 

  

El tipus I o clitoridectomia és el que en el món islàmic es coneix com sunna, és l'equivalent al 

que amb freqüència anomenem circumcisió femenina i que a l'Àfrica equiparen a la circumcisió 

masculina. Els tipus I (Clitoridectomia) i II (Escissió) són predominants en els països de l'Àfrica 

subsahariana occidental i central, mentre que el tipus III (Infibulació) és la MGF més habitual a 

l'Àfrica oriental. Convé precisar que ni en tots els països africans es practiquen les MGF, ni tots 

els grups ètnics d'un mateix país. 
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Conseqüències 

 

• Dolor 

• Dany de teixits adjacents d'uretra, vagina, perineu i recte. 

• Hemorràgia 

• Xoc (hemorràgic o neurogènic) 

• Tètanus 

• Retenció urinària aguda 

• Fractures o dislocacions (lluita i pressió dels adults sobre la nena) 

• Infecció: la més comuna per raons òbvies (material no esterilitzat, reutilitzat) 

• Fracàs en procés de cicatrització (infecció, irritació de l'orina o friccions en caminar o 

condicions subjacents com anèmia o malnutrició) 

• Dificultats en el pas de l'orina (mal a la uretra o cicatrització del meat urinari) 

• Infeccions urinàries recurrents 

• Infeccions pèlviques freqüents en dones amb infibulació (MGF de tipus III) 

 • Cicatriu queloide 

 • Abscessos 

 • Quists i abscessos a la vulva (quists dermoides)  

• Neuroma de clítoris: el dolor que produeix la mala regeneració dels nervis després de la 

mutilació. 

 

Paral·lelament, cal tenir en compte els següents factors: 

 

• Només el 15-20% de complicacions arriben al personal sanitari, a causa de la distància, 

ignorància o pels problemes legals. 

• Molt pocs estudis amb evidència científica que justifiqui aquesta pràctica.  

• La majoria de les persones que practiquen la mutilació atenen les possibles complicacions (en 

cas que n’hi hagi). 

• Només les complicacions més serioses són derivades al sector sanitari. 

• Les complicacions que requereixen hospitalitzacions són escasses  

• S la mutilació i es realitza a la infància, la majoria de víctimes no recorden cap efecte advers 

immediat. 

• Bona part de les víctimes no relacionen complicacions durant el part o d'altres al llarg de la 

vida amb MGF. 

• Complicacions són considerades normals i naturals per les dones, especialment entre 

poblacions on MGF és pràcticament universal. 
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MGF A CATALUNYA 

 

A Catalunya hi ha moltes famílies que van arribar com a practicants i defensores de la tradició 

ablativa i que avui l’han abandonada. Tot i això, encara n’hi ha que la practiquen i que per varies 

raons encara la defensen.  

 

A Catalunya, la població de risc és originària bàsicament a regions on es practica el tipus 1 

(clitoridectomia) i tipus 2 (escissió). Ens podem trobar davant de víctimes amb conseqüències 

produïdes per una mutilació recent o amb una mutilació practicada fa molts anys. 

 

En relació amb la pràctica de la mutilació a les víctimes recents, la família que viu en el país 

d’origen sol exercir una forta pressió social sobre els familiars emigrats. La qual arriba al seu 

punt de màxima gravetat en el moment en què aquests tornen al seu país d’origen, ja sigui de 

manera definitiva o en període de vacances. 

 

Casos a Catalunya en els últims anys 

 

(Aquestes dades són confidencials. Per tant, només se m’ha permès accedir als casos més 

recents) 

 

 

Durant l’any 2018, la Policia de la generalitat Mossos d’Esquadra, ha tingut coneixement i ha 

pogut atendre 15 casos de mutilació genital femenina a Catalunya. 
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Dels 15 casos treballats, 11 d’ells s’han tractat des de l’àmbit de prevenció i els 4 restants quan 

la MGF ja havia estat realitzada al país d’origen de les nenes ateses. 

 

La franja d’edat de les nenes ateses ha estat entre els 2 i 13 anys. Però sobretot entre els 6 i 

10 anys, ja que trobem a 9 nenes. 

 

 Principals vies de coneixement d’aquests casos: 

- Familiars (6 casos) 

- Pediatres (4 casos) 

- Serveis socials (3 casos) 

- Escola (2 casos) 

 

 

Les xifres de 2018 suposen un increment del 67% de casos respecte l'any 2017 (9 casos, 9 

nenes ateses). 

 

Les dades es fan públiques amb motiu de la celebració del Dia Internacional de Tolerància Zero 

amb la Mutilació Genital Femenina, promogut per l'Assemblea General de les Nacions Unides, 

que se celebra el 6 de febrer, amb l'objectiu de sensibilitzar l'opinió pública contra la mutilació 

genital femenina i lluitar per erradicar-la. 
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El paper de les l’escoles en la prevenció de la MGF 

 

El paper de les l’escoles i del professorat en la prevenció i sensibilització de casos de MGF és 

fonamental. Quan en una classe o escola es troben nenes que tenen indicadors de sospita, el 

primer pas que s’ha de fer és familiaritzar-se amb la història i context cultural de la MGF. És 

important saber la possibilitat d’ajuda per part dels professionals mèdics a l’hora d’oferir consell 

i orientació sobre aspectes de prevenció i intervenció. És essencial tenir en compte que es 

tracta d’un tema tabú. 

Hi poden haver dos  tipus de situacions de MGF a l’hora de tractar-les des de l’escola: abans 

que es practiqui la MGF o ara bé un cop ja s’hagi practicat 

Quan  s’informa que una nena farà un viatge al seu país d’origen, convé actuar de manera 

prudent i no arribar a conclusions precipitades que poden o podrien provocar intervencions 

inadequades.  

Les pròpies nenes que han de ser mutilades no acostumen a saber que és el que els hi passarà 

en el viatge. Tot i això, sí que és cert que les més grans en poden tenir una petita idea. Al ser 

un tema tabú, és poc probable que ho parlin amb algú de l’entorn que no sigui família, per tant, 

és una cosa molt difícil d’esbrinar a través de l’escola.  

També és possible que es mostrin poc comunicatives, tímides i que no vulguin parlar sobre el 

seu viatge. Conversar amb les nenes sobre les seves pròximes vacances facilita un acostament 

i intuïció per part del professorat i alumnes de la realitat cultural d’aquestes nenes. Ja sigui 

treballant-ho a classe o només entre la nena i professorat pot ser una manera de detectar les 

actituds que manifesta la nena davant el viatge.  

Si la relació entre professorat i nenes és bona, pot aportar confiança i suport psicològic seguint 

els passos del protocol de prevenció de la Generalitat de Catalunya. Si no és així i la sospita és 

bastant certa, el professorat ha de posar-se en contacte amb els serveis socials i/o sanitaris 

abans del viatge per tal de poder actuar amb bon marge de temps.  

La denúncia i accions legals s’han d’utilitzar com a últim recurs ja que els afectes que es poden 

obtenir poden ser contraris a l’objectiu inicial. El fet de tenir un secret que no poden compartir 

amb les persones que no han estat mutilades els hi provoca una sensació d’incomprensió, 
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soledat i una tensió mental molt forta degut que són plenament conscients que a partir de 

l’instant en el que els hi practiquen la MGF, passaran a ser “diferents” de la resta del grup. 

D'altra banda, és molt probable que es quedin callades i no diguin res a l’hora de demana’ls-hi 

que parlin sobre les vacances. 

Físicament, aquestes nenes no solen manifestar incomoditats ni dolors relacionades amb la 

MGF principalment perquè la ferida que els hi fan cicatritza ràpid i sol recuperar-se durant les 

vacances. És per això que les seqüeles més visibles solen ser emocionals. Convé tenir en 

compte que aquestes nenes necessiten ajuda psicològica d’una persona especialitzada amb el 

tema, algú amb els coneixements adequats per saber intervenir davant aquest tipus de 

situacions.  
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Serveis socials i entitats 

 

La Generalitat ha impulsat fins l’any 2018, 72 taules locals per a la prevenció de la mutilació 

genital femenina. Aquestes consisteixen en reunions que permeten un treball coordinat entre 

professionals dels serveis públics (metges, psicòlegs, policíes, treballadors socials etc.) que 

estan en contacte directe amb la població que podria ser practicant de l'ablació. El seu objectiu 

és facilitar la prevenció i detectar el més aviat possible diferents situacions de risc i establir un 

protocol d'actuacions a escala local, que inclou el seguiment de casos concrets i les mesures 

que s'han de dur a terme des de la primera sospita. 

La participació de les associacions que hi treballen i les persones de la pròpia comunitat que 

afavoreixen les dinàmiques de sensibilització entre les famílies són essencials en aquests 

temes. 

A Catalunya hi ha diverses associacions que treballen la prevenció: 

Associació Equis-MGF (equip de sensibiltzació sobre mutilacions genitals femenines). Es va 

crear l’any 1998 amb l’objectiu de sensibilizar les pràctiques de la MGF. Actualment, tenen un 

local a Barcelona (carrer Jaén n.16, Vila de Gràcia). 

 

 

En una entrevista a Fatou Secka, presidenta de l’associació Equis-MGF, realitzada per Pamela 

Bellagamba el 16 de febrer de l’any 2016 en el diari digital Radical.es, Secka manifesta en 

relació a la MGF que “Hasta que no haya conciencia de lo que significa la vulneración de un 

derecho no podemos hablar de derechos humanos”.  
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Associació Legki Yakaru va ser formada l’any 2006 a Banyoles amb l’objectiu de donar suport 

a la comunitat sudsahariana i a la integració de les dones mutilades en aquesta societat 

d’acollida. 

 

Realitzen i col·laboren en diferents tallers durant l’any per tal d’apoderar les dones i augmentar 

la seva autonomia i capacitat d’integració.  

Un exemple n’és aquesta jornada realitzada el 6 de febrer  (dia internacional contra la MGF) on 

es van dur a terme diverses activitats per donar veu a la MGF com ara bé lectures de 

manifestos, taules rodones, mostres d’instruments utilitzats durant el procés de mutilació etc.     

Associació AMMA (Asociación de Mujeres Anti-mutilación en España):  

En una entrevista a Mama Samateh, representant de l’associació AMMA, publicada al diari La  

Vanguardia el 29 d’octubre del 2009 i realitzada per Núria Escur, Samateh afirma en relació a 

la MGF per part de les dones migrants a Catalunya que la seva pràctica encara està massa 

extesa. I afegeix: “Quan es va instaurar a Espanya un protocol que prohibia l'ablació, el truc era 

que s’emportaven les filles de vacances i les mutilaven allà. Amb el segon protocol, el control 

és més estricte. Si veiem que hi ha perill avisem els Mossos.” 

En un altre moment de l’entrevista explica que “El primer dia que vaig pujar a la tarima amb un 

maniquí de el cos femení i els seus òrgans sexuals, les dones es tapaven els ulls. Ara a l'inrevés: 

ens reclamen perquè anem a donar conferències i les més joves ens demanen que les seves 

mares surtin de la sala per poder fer-nos preguntes.” 

 

 



 
 

La mutilació genital femenina a Catalunya 

 

20 
 

Protocols de la Generalitat de Catalunya 

A part de les diverses associacions, com bé he comentat abans, la Generalitat de Catalunya 

ofereix un servei públic el qual s’adapta a tot tipus de casos ja que té els següents tipus de 

protocols: 

Atenció primària, informació i formació: 

Professionals:  

EBASP (Equip bàsic d’atenció social primària): Ofereixen serveis a persones, famílies i 

grups que presenten dificultats socials de manera temporal o permanent. Els 

proporcionen suport i ajuden en la cerca de solucions de les diferents problemàtiques 

presentades, així com treballen en la prevenció de situacions de risc. 

Col·lectius: 

▪ Xerrades amb associacions d’immigrants de l’Àfrica sudsahariana.(Treball 

comunitari). 

▪ Xerrades als centres de formació d’adults amb presència d’immigrants de l’Àfrica 

sudsahariana. 

▪ Incorporar les associacions que treballen per a la prevenció de les MGF en les 

actuacions d’informació i educació, a través de la realització d’activitats 

conjuntes les quals impliquen els membres de la comunitat. 

Famílies:  

Intervenció dels i les professionals de les EBASP amb suport puntual i si cal, dels EAIA 

(Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència.) 

Professionals d’atenció als menors en risc: 

Professionals:  

Formació específica per a professionals que hagin d’abordar aquests casos sobre MGF. 

Famílies:  

Suport puntual dels equips d’atenció a la infància i a l’adolescència (EAIA) en el treball 

dels EBASP. 
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Professionals dels cossos de seguretat: 

Professionals:  

Aproximació a la tradició en el marc de la formació en multiculturalitat que rep la policia. 

Col·lectius:  

Aprofitant les xerrades informatives que es fan en el territori, al col·lectiu immigrant, en 

el cas que aquestes persones siguin membres de comunitats que practiquen la mutilació 

genital femenina, tractar el tema informant que a Catalunya és un delicte. 

Famílies:  

En l’àmbit de policia de proximitat es tractarà el tema quan es vegi oportú. 

Associacions que treballen per a la prevenció de les MGF: 

Professionals:  

Sensibilitzar els i les professionals sobre estratègies d’intervenció en els col·lectius 

d’immigrants, per tal d’optimitzar les actuacions de prevenció. 

Col·lectius:  

▪ Potenciar les dones africanes, i en especial les seves associacions, com 

a principals protagonistes de les actuacions 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. 

▪ Detectar les persones de la comunitat que poden ser interlocutores dins 

aquesta pròpia per tal que les víctimes i/o familiars de les víctimes se 

sentin més còmodes a l’hora d’expressar-se. 

▪ 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. 

▪ Elaboració de material informatiu.  

Famílies: 

Dur a terme un diàleg intergeneracional entre tots els membres influents. 
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MGF A CATALUNYA DINS L’ÀMBIT LEGAL 

Marc jurídic 

 

Tal i com s’indica al Protocol d’actuacions per prevenir la mutilació genital femenina editat per 

la Secretaria d’immigració de la Generalitat de Catalunya l’any 2007 i a l’estudi Mujeres plenas, 

editat per la fundació CEPAIM l’any 2014, a Catalunya la mutilació genital femenina és 

considerada un delicte. També ho és en molts països d’origen de les persones que la practiquen 

i on encara està estès aquest costum. 

 

Per combatre la tradició, és essencial el treball amb la comunitat a partir de la formació, la 

informació i la sensibilització tenint en compte no tan sols el marc legal que protegeix les 

víctimes, sinó els perjudicis que aquesta pràctica provoca en la salut. 

 

S’ha de tenir en compte que la via judicial serà el darrer esglaó del procés i només s’utilitzarà 

en aquells casos en què les intervencions no hagin aconseguit les garanties necessàries. 

 

En cas que una menor hagi estat mutilada i hagi hagut agressió, segons l’ordenament jurídic, 

cal procedir a realitzar la denúncia. 

 

Sempre serà més eficient que la família abandoni la pràctica per propi convenciment que per 

imposició legal, però si arriba el moment en què una menor es trobi en situació de risc real, els 

drets d’aquesta i la seva integritat física s’hi posaran per davant i es protegiran. Per aquesta 

raó, en l’àmbit proactiu, si el jutge ho estima pertinent, podrà adoptar les mesures cautelars 

necessàries per protegir la menor. 

 

La Convenció dels Drets de l’Infant de 20 de novembre de 1989 exposa que els estats que la 

subscriuen adoptaran totes les mesures eficaces i apropiades possibles per abolir les 

pràctiques tradicionals que siguin perjudicials per a la salut dels nens i les nenes. 

 

La Llei orgànica 11/2003, de 29 de setembre, de mesures concretes en matèria de seguretat 

ciutadana, violència domèstica i integració social dels estrangers modifica l’article 149 del Codi 

penal i tipifica específicament aquesta pràctica. 

 

L'any 2001, el Parlament de Catalunya va aprovar una resolució sobre l'adopció de mesures 

contra la pràctica de la MGF. Aleshores es va constituir un grup disciplinari que va conduir a la 

primera edició del Protocol d'actuacions per prevenir la mutilació genital femenina, el juny de 
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2001. La segona edició, presentada el febrer del 2008, recull l'experiència dels primers cinc 

anys de la Comissió de Seguiment integrada pels diversos departaments de la Generalitat. 

També adapta els continguts i actualitza les recomanacions i accions que cal seguir en casos 

de sospita de risc i en fases preventives, a partir dels canvis normatius del nou Codi penal, de 

la nova Llei orgànica del poder judicial i del Projecte de llei contra la violència masclista.  

 

ACNUR (Agència de la ONU per els refugiats) considera la MGF com una forma de violència 

de gènere que infligeix un dany sever, tant mental, com físic, i forma part de la persecució. 

La MGF viola el dret a la no discriminació, a la protecció enfront de la violència física i mental, 

als estàndards de la  salut, i en els casos més extrems, al dret a la vida. A més, constitueix 

tortura i tractament cruel, inhumà o degradant i, pot considerar-se una forma específica de 

persecució de menors, ja que afecta de manera desproporcionada a la nena. 

 

Expulsar o fer retornar a una nena o dona a un país on seria objecte de MGF pot ser considerat 

violació per part de l'Estat en qüestió de les seves obligacions de conformitat amb el Dret 

internacional dels Drets Humans. 

 

Tot i això, de vegades, no és tan fàcil identificar les nenes i / o dones que poden acollir-se a la 

protecció internacional per la pròpia invisibilitat de la MGF, en no percebre elles mateixes com 

a víctimes, per vergonya i por a explicar-ho, en estar fortament traumatitzades i, a més, és 

possible que narrin una altra història de "refugiada" en no ser coneixedores que la MGF pot ser 

un dels supòsits. 

 

Articles jurídics 

 

Llei orgànica 11/2003, de 29 setembre, de mesures concretes en matèria de seguretat 

ciutadana, violència domèstica i integració social dels estrangers, modifica l’article 149 del Codi 

Penal i tipifica explícitament la pràctica de la MGF:  

 

“Article 149.2: 

2. El que causi a un altre una mutilació genital en qualsevol de les seves manifestacions, serà 

castigat amb la pena de presó de sis a dotze anys. Si la víctima fos menor o incapaç, serà 

aplicable la pena d’inhabilitació especial per a l’exercici de la pàtria potestat, tutela, curatela, 

guarda o acolliment per temps de quatre a deu anys, si el jutge ho estima adequat a l’interès 

del menor incapaç.” 
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En cada cas s’haurà de veure si la mutilació que ha sofert una menor s’ha practicat aquí o a 

l’estranger, qui l’ha facilitat i qui l’ha practicat, la nacionalitat dels autors materials i dels 

cooperadors necessaris. Però cal tenir present que amb la nova Llei orgànica 3/2005, de 8 de 

juliol, de modificació de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial (LOPJ) canvien 

els criteris de competència territorial dels jutges espanyols. Així es preveu perseguir també la 

pràctica de la mutilació genital femenina quan el delicte s’hagi produït a l’estranger, sempre que 

els responsables es trobin a l’Estat espanyol. D’aquesta manera s’intenta aturar la pràctica que 

es podria produir quan la família va de vacances al país d’origen. 

 

Al Projecte de llei dels drets de les dones per a l’erradicació de la violència masclista, aprovat 

pel Govern de la Generalitat de Catalunya el 17 de juliol de 2007, s’estableixen mesures per 

prevenir la mutilació genital femenina: 

 

“Article 4: 

3. d) Violència en l’àmbit social o comunitari. Comprèn, entre d’altres, les manifestacions 

següents: 

 

d.4. Mutilació genital femenina o risc de patir-la. Inclou qualsevol procediment que impliqui una 

eliminació total o parcial dels genitals femenins o en produeixi lesions, encara que hi hagi 

consentiment exprés o tàcit de la dona.” 

Posteriorment, a l’article 71, es recullen les mesures que ha d’adoptar el Govern en prevenció 

de la MGF. 

 

“Article 71 

Mutilacions genitals femenines 

 

El Govern de la Generalitat ha d’adoptar les mesures necessàries per a: 

 

a) Promoure la mediació comunitària en les famílies si existeix risc de mutilacions genitals. En 

aquests casos s’ha de procurar que en la negociació hi participin persones expertes, com també 

persones de les comunitats afectades per aquestes pràctiques, i assegurar l’actuació d’agents 

socials d’atenció primària. 

 

b) Garantir mesures específiques per a la prevenció i erradicació de les mutilacions genitals 

femenines, impulsant actuacions de promoció de les dones dels països on es realitzen aquestes 

pràctiques i formant els professionals que han d’intervenir-hi. 

 



 
 

La mutilació genital femenina a Catalunya 

 

25 
 

c) Actuar en l’àmbit de la cooperació internacional per treballar des dels països d’origen per a 

l’erradicació d’aquestes pràctiques. 

 

d) Comptar amb mecanismes sanitaris d’intervenció quirúrgica per poder fer front a la demanda 

de les dones que vulguin revertir els efectes de la mutilació practicada, així com mecanismes 

de suport psicològic, familiar i comunitari. En els casos de nenes i menors, i quan hi hagi risc 

per a la seva salut, les i els professionals han de poder comptar amb mecanismes que els 

possibilitin la realització de la intervenció quirúrgica. 

 

Casos 

 

A l'abril de 2013, l'Audiència Nacional va condemnar per primera vegada a una dona de 

nacionalitat senegalesa degut que aquesta, va deixar a la seva filla d’un any d’edat al seu poble 

natal a càrrec dels seus avis, on se li va practicar la MGF.  

 

Aquesta sentència condemnava per primera vegada a un/a familiar (en aquest cas la  mare) 

que va permetre la realització d’aquesta pràctica abans d'arribar a Espanya amb les seves filles. 

 

El Tribunal Suprem va anul·lar aquesta sentència el desembre passat ja que realment no es va 

arribar a demostrar la "participació conscient" de l'acusada (mare) en la mutilació que va patir 

la menor al seu país d'origen. 
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MGF A CATALUNYA DINS L’ÀMBIT SANITARI 

 

La pràctica d'una MGF s'associa amb complicacions físiques i psicològiques amb un fort 

impacte sobre la salut i el benestar de les dones. Les condicions en les quals es realitzen 

aquests tipus d’intervencions, poden provocar complicacions de risc vital causat  per 

hemorràgies, infeccions de la ferida i xocs traumàtics. Les conseqüències a llarg termini poden 

ser de diverses. Mereixen especial atenció les complicacions en dones que han patit la  MGF 

tipus III, la qual incrementa el risc de patiment fetal i mortalitat materna. Tots aquests factors 

associats a les MGF són condicionants d'un pitjor estat de salut, limiten la supervivència 

d'algunes d'aquestes nenes i perpetuen la desigualtat de gènere i la discriminació cap a les 

dones. 

 

Complicacions 

Complicacions associades amb la pràctica d'una mutilació genital femenina (amb possible risc 

vital): 

⚫ Hemorràgia 

⚫ Dolor intens 

⚫ Infecció de la ferida 

⚫ Sèpsia, gangrena 

⚫ Shock 

⚫ Retenció urinària 

⚫ Tètanus 

⚫ Estrès traumàtic 

⚫ Complicacions subagudes 

⚫ Anèmia 

⚫ Contagi hepatitis B i C 

⚫ Contagi VIH 

⚫ Infeccions urinàries de repetició 

⚫ Retard del creixement en nenes amb un dèficit nutricional de base 

⚫ Abscessos, úlceres, escarificacions 

⚫ Retard en la cicatrització de la ferida 

⚫ Por, angoixa, estrès 
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Complicacions a llarg termini (manifestació en l'edat adulta): 

 

⚫ Genitourinàries: insuficiència renal per infeccions urinàries, incontinència 

urinàra, inflamació pèlvica 

⚫ Sexuals: estenosi introit-vaginal, disparèunia, disminució del desig sexual, 

anorgàsmia, modificació de la sensibilitat sexual, vivències anòmales de la 

sexualitat. 

⚫ Reproductives: infertilitat. 

⚫ Obstètriques: dificultat en el treball de part, estrips, fístules,  sofriment fetal. 

⚫ Salut mental: sentiments d'humiliació, vergonya, terrors nocturns, trastorns 

d'ansietat i depressió. 

⚫ Cicatrització anòmala: queloides, quists dermoides, neuromes. 

 

  

Complicacions dins l’àmbit físic: 

 

⚫ Transmissió d’infeccions com el VIH, l’hepatitis o el tètanus, per l’ús d’instruments no 

esterilitzats. 

⚫ Anèmies cròniques. 

⚫ Problemes genitourinaris: fístules genitourinàries, 

⚫ Retenció, incontinència i/o infeccions urinàries, do16 

⚫ Protocol d’actuacions per prevenir la mutilació genital femenina 

⚫ Dolors menstruals, hematocolpos (retenció del contingut menstrual a la vagina), 

infeccions genitals, esterilitat. 

⚫ Complicacions obstètriques. 

  

Complicacions dins l’àmbit psicològic: 

 

⚫ Depressió, terror, pors... 

⚫ Confusió i sentiments de contradicció per la diferència de valors de la societat d’origen 

i la societat on viuen. 

⚫ Pors al rebuig de la seva gent si no accedeixen a la pràctica de la mutilació genital. 

⚫ Incerteses i temors de les nenes i adolescents que ara viuen a Catalunya i, havent estat 

mutilades, prenen consciència de la seva situació. 

⚫ Pors a les primeres relacions sexuals o al part, en les 

⚫ noies o dones que han estat mutilades. 
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⚫ Sentiments de culpa de mares mutilades que han acceptat 

⚫ o, fins i tot, promogut la pràctica de la mutilació 

⚫ a les seves filles  

Complicacions dins l’àmbit sexual: 

 

⚫ Disminució de la sensibilitat sexual. 

⚫ Dolor en les relacions sexuals. 

⚫ Davallada de l’impuls sexual. 

⚫ Anorgàsmia. 

⚫ Por i rebuig. 

 

Les i els professionals sanitaris treballen directament amb la població tenen un paper clau en 

la prevenció de la MGF i, per tant, poden contribuir a la seva erradicació. 

Les actuacions dels professionals sanitaris s'han de realitzar des d'una perspectiva abastant 

tant l’atenció primària com l'atenció especialitzada (pediatria i infermeria, medicina de família i 

infermeria de família, llevadores, treball social, ginecologia i obstetrícia, urologia, psicologia, 

psiquiatria, etc.) amb la finalitat de procurar una coordinació d'accions i garantir la continuïtat 

de cures a la persona mutilada 

i a la família. 

 

La prevenció està dirigida  a "informar-sensibilitzar" per procurar que les famílies canviïn 

d'actitud davant la ideologia de la mutilació i també per evitar que en un futur pugui produir-se 

la mutilació d'una altra nena o dona. D'altra banda, a actuar abans que es practiqui la MGF per 

impedir-la. 

Per això, l'activitat preventiva es pot realitzar en diversos moments: 

- En les activitats d'educació sanitària que es desenvolupen principalment dins l'àmbit 

d’atenció primària i salut comunitària. 

- En les consultes programades o protocol·litzades, per exemple el programa /protocol de 

promoció de la salut infantil. 

- D'una manera puntual, abans del viatge de la nena al país d'origen.  

Com que els serveis sanitaris es constitueixen en un dels llocs fonamentals per a la detecció 

precoç i prevenció de la MGF o del risc de patir-la, és bàsic i necessari el treball de 
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sensibilització i formació dels seus professionals perquè coneguin aquest greu problema de 

salut i conscienciar-los de les diferents situacions en què podrà trobar-se i conèixer en cada 

moment quin tipus d'actuacions està recomanat realitzar. 

 

En el cas d’Atenció Primària  

 

És important que els i les professionals adoptin un paper facilitador, d'ajuda i suport, des del 

primer contacte de la família en risc, amb la xarxa sanitària i que garanteixi la  la continuïtat de 

totes les intervencions terapèutiques i de prevenció. Aquest procés ha de tenir en compte: 

- Treball en xarxa amb altres professionals i organitzacions. És a dir, gent que no sigui 

dins l’àmbit sanitari o hi formi part de manera indirecta. (Comunitat educativa, treball 

social / serveis Socials comunitaris, departaments de protecció d'Infància / Fiscalia / 

Cossos i Forces de Seguretat, mediadors culturals, associacions de persones 

immigrants, ONG) 

- El registre constant de totes les actuacions pròpies i  derivades de la coordinació amb 

altres sectors. Aquest registre ha de facilitar el treball en xarxa i la coordinació de les 

actuacions realitzades amb les persones (contactes en consulta, exploracions 

realitzades a les persones de risc, seguiment i intervenció amb les nenes, dones o 

famílies de risc, etc.) 

En qualsevol dels moments clau i tipus d'intervenció que es duguin a terme amb la família que 

procedeix d'un país de risc, es perfilaran estratègies específiques fonamentals: 

- L'acció individual, adreçada a la persona o família de risc. 

- L'acció en xarxa, coordinada amb altres professionals que tenen un paper destacat en 

el procés preventiu. 

Els equips professionals de l'àmbit sanitari han de comptar amb informació sobre la xarxa de 

recursos comunitaris que facilitin la continuïtat de l'atenció i cures de la pacient, així com en cas 

d'existir situacions de risc o que s'hagi produït la mutilació, conèixer perfectament les eines 

existents per a la notificació sanitària i, en cas necessari, els canals establerts per a la 

comunicació del fet a la resta de sectors i agents implicats per a un adequat seguiment del cas, 

posar en marxa les mesures de protecció necessària. 
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Imatges: Protocol de prevenció de la mutilació genital femenina, Ajuntament de Tarragona, Generalitat 

de Catalunya i Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona. 2018 

 

Activitat preventiva general 

 

És l'activitat que té per objecte prevenir la pràctica de la MGF a una família en la qual hi està 

integrada la dona que ha patit una MGF, que té filles o nenes al seu càrrec, o que està 

embarassada. Aquesta activitat es desenvolupa en atenció primària, en els serveis de salut 

sexual i reproductiva, durant els controls de l’embaràs i de planificació familiar, i en les consultes 

de la llevadora.  

Un dels moments més idonis per realitzar aquesta activitat serà l'embaràs i després del part. 

El personal mèdic i d'infermeria pot oferir informació sobre les conseqüències que aquesta 

pràctica tenen en la salut física, psíquica i sexual, així com sobre les implicacions legals. 

Aquesta activitat es pot desenvolupar quan en els serveis d'atenció primària i en els serveis 

d’atenció especialitzada s'atengui a una dona que ha patit MGF. 

 

Tot i  que sempre és millor tractar el tema amb tranquil·litat i des de les consultes programades. 
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També, encara que el primer contacte amb el sistema sanitari es produeix en moltes ocasions 

per temes no relacionats amb la MGF, les dones poden acudir a la consulta per seqüeles de la 

MGF com infeccions urinàries de repetició, malaltia inflamatòria pèlvica, infertilitat entre altres. 

Tot i que en general, el primer contacte entre les dones que han patit una MGF i el sistema 

sanitari es produeix durant l'embaràs. 

És molt important treballar amb les dones que han patit MGF, ja que: 

- Les dones mutilades poden i han de beneficiar-com més aviat possible d'una acció 

terapèutica reparadora del dany causat. 

- Elles mateixes són un indicador de possible risc en cas de tenir filles pròpies o conviure 

amb nenes de la seva mateixa família o ètnia. 

- Poden ser transmissores d'aquesta pràctica, de manera que s'ha d'iniciar un abordatge 

educatiu i preventiu de noves situacions. 

Es tracta de fer una tasca d'acompanyament de la dona que ja ha patit la MGF, informant a 

aquesta sobre els impactes que en la seva salut està tenint aquest fet. 

És essencial involucrar els individus de les comunitats afectades. Les tasques de prevenció 

solen realitzar-les organitzacions de la societat civil i, per això, és essencial que es construeixin 

forts llaços entre elles i les administracions sanitàries, socials, etc. L'eix central d’aquestes 

organitzacions el prenen tant activitats de suport, com la sensibilització de la ciutadania en 

general i de les comunitats específiques.  

 

Protocol d’actuacions davant una dona adulta que té practicada la MGF 

 

S'ha de registrar en la història clínica, de la manera més completa  possible, el tipus de MGF i 

les seqüeles existents, la planificació i prevenció realitzada i les cures que calguin. 

Si la dona té filles menors d'edat, o nenes menors al seu càrrec, s'ha de comunicar a Pediatria 

i iniciar activitats preventives. 
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Atenció ginecològica i planificació familiar 

 

L'assistència ginecològica a les dones amb mutilacions genitals ha tenir en compte no només 

els aspectes físics específics, sinó també totes aquelles circumstàncies que acompanyen a 

aquesta situació i que ja han estat exposades. 

Tenir cura la privacitat, intimitat i confidencialitat, és essencial  realitzar l'exploració sempre amb 

el consentiment de la dona. 

 

Atenció durant l'embaràs 

 

Les conseqüències de la MGF són perjudicials tant per a la dona com el nadó. Dos de cada 

cent nadons moren durant el part realitzat per una dona mutilada. 

Es realitzaran les activitats previstes a consultes i seguint els criteris generals establerts en 

l'Estratègia de Salut Reproductiva del Sistema Nacional de Salut (SNS) i guies establertes per 

al desenvolupament. 

Sempre és fonamental comptar amb l'ajuda i el suport de la parella. 

Segons les xarxes de suport amb què compti la dona, pot ser valuosa la col·laboració d'alguna 

dona de la comunitat o de mediadors culturals. Així fent que la dona se senti més a gust i 

realitzada.  

El personal especialitzat ha de ser altament curós en la manipulació dels genitals, sobretot quan 

trobem seqüeles importants que fan difícils certes exploracions. 

De vegades pot ser difícil reconèixer l'existència d'una mutilació, especialment en les de tipus 

I.  
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Complicacions en el moment del part 

 

La taxa de mortalitat fetal és també molt major: 

- Un 15% superior en els casos de MGF I 

- 32% en cas de MGF II, i 

- 55% en cas de MGF III. 

- S'estima que al continent africà la pràctica ocasiona entre 10 i 20 morts de nadons per 

cada 1000 parts 

 

MGF Tipus III respecte a altres tipus: 

- Necessitat de cesària augmentada un 30%  

- Hemorràgies postpart augmenten un 70% 

- Dur a terme reanimació en els nens un 66% 

- Alta probabilitat d'hospitalització perllongada 

- Major mortalitat maternal 
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Detecció i intervenció amb dones joves, majors de 18 anys, en risc de patir una MGF 

 

Es tracta de filles adultes que no tenen practicada la MGF, amb edats properes a la majoria 

d'edat, que conviuen amb la família i depenen d'aquesta. Aquestes dones joves poden trobar-

se en una situació preocupant en ocasió de la realització d'un viatge al país d'origen, sigui per 

vacances, per contraure matrimoni etc. 

 

Quan el personal sanitari tingui constància que una família amb factors de risc està preparant 

un viatge al país d'origen, es recomana realitzar una activitat preventiva pre-viatge amb la 

finalitat de prevenir la pràctica de la MGF. 

 

En concret, el personal sanitari citarà a la jove a una consulta en la qual se li oferirà informació 

sobre la MGF, conseqüències per a la salut, conseqüències legals, etc. 

 

Així mateix, es procurarà conèixer quin és el posicionament de la jove davant aquesta pràctica 

i el seu estat d'ànim en relació amb ella. En aquesta consulta, es realitzarà una exploració i 

s'han d'anotar en la història clínica totes les actuacions preventives dutes a terme fins al 

moment. 

 

En tot cas, es programarà una visita mèdica de la jove al retorn del viatge. 

 

En el cas que en aquesta visita mèdica es constatés que té practicada la MGF, es valoraran 

quines són les seves conseqüències, i es realitzaran les accions terapèutiques necessàries. Es 

registrarà a la història clínica el tipus de MGF i, si escau, les circumstàncies en què s'ha 

practicat.  A més, s'ha de emetre el corresponent informe de lesions. 

 

Detecció i intervenció amb nens en risc de patir una MGF 

 

En l'àmbit sanitari també cal realitzar tasques d'identificació o de prevenció de la MGF a la 

població que està en major risc i que és més vulnerable, com passa amb les nenes / joves 

menors de 18 anys de famílies on hi ha altres dones (mare, germanes, ties, cosines, etc.) a les 

quals se'ls hi ha practicat la MGF. 
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Factors de risc que es coneixen: 

- Sexe femení i ser originària la família d'un país i ètnia en què és admesa la pràctica de 

la MGF. 

- Pertànyer a una família en què alguna dona ja hagi patit la MGF. 

 

Factors precipitants: 

- L'organització immediata per una família amb factors de risc d'un viatge al país d'origen. 

- La nena informa de les previsions de la família sobre la pràctica de la MGF. 

 

Un sol servei no pot abordar un fenomen tan complex, ha d’establir-se una acció coordinada i 

sistematitzada perquè el sistema sanitari, serveis socials i serveis judicials puguin actuar amb 

eficàcia. 

 

Actuació davant d'una situació de risc imminent: activitat preventiva pre-viatge 

 

En el cas que es tingui constància de que una família amb factors de risc està preparant un 

viatge al país d'origen, es recomana fer una activitat preventiva pre-viatge amb la finalitat de 

prevenir la pràctica de la MGF. El viatge pot ser imminent o a curt termini, i ens podem 

assabentar directament perquè alguna persona de la família  ho comenta o perquè la menor 

narra les previsions de la família sobre el viatge i sobre la pràctica de la MGF. 

 

En aquest moment el treball en xarxa és clau. Les accions aquí poden ser més o menys 

imminents, pel que és fonamental tenir identificades a les professionals o els 

professionals amb els quals s’ha d’actuar.  

 

La Generalitat de Catalunya disposa del següent protocol d’actuació en els serveis sanitaris per 

a una intervenció coordinada en l’abordatge de la MGF: 
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L'ideal en aquesta situació és que s'hagués realitzat amb anterioritat una actuació preventiva 

general amb la família, de manera que es tingués ja identificat el possible risc de la mateixa, i 

s'hagués iniciat un procés, i  avançat alguna cosa en la prevenció. D'aquesta forma el treball és 

més senzill i els resultats solen ser millors. 

 

El personal sanitari citarà a la nena / jove menor d'edat a una consulta programada, en la qual 

s'oferirà informació a la família sobre la MGF i en la qual es valorarà l'estat de salut de la menor. 

A continuació, el personal sanitari oferirà a la família la signatura del compromís preventiu, en 

el qual constarà la integritat dels genitals de la nena. 
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El compromís preventiu és un document desenvolupat perquè els pares i mares de les nenes 

puguin utilitzar-lo en els seus viatges als països d'origen com a element de suport en la seva 

decisió de no practicar la MGF a les seves filles. 

 

Amb aquest document el que es pretén és enfortir el compromís dels familiars acompanyants 

per evitar la mutilació a les seves filles. 

 

 

Conceptes bàsics del compromís preventiu 

 

L'obtenció del compromís preventiu  tracta d'una eina més en el procés d'abordatge de la MGF 

i de suport als pares que es qüestionen el tema de les MGF. 

 

El compromís preventiu és propietat dels pares o tutors de la menor i ells decideixen l'ús que 

han de fer amb aquest.  

 

El compromís preventiu ha de ser del mateix grau de protecció i confidencialitat que la resta de 

documentació que forma part de la historial clínic de la nena. 
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Com qualsevol altre compromís, la seva acceptació ha de ser voluntària i de comú acord entre 

les parts implicades. 

 

Cal tenir en compte l'actual marc legal en relació a les MGF. Tot i que també, el coneixement i 

la no evitació d'aquestes pràctiques poden comportar conseqüències legals per als / les 

professionals que hi treballen.  

 

 

Normes d'aplicació del compromís preventiu 

 

Cal tenir en compte que la principal situació de risc de patir una MGF és el viatge de la nena al 

país d’origen. 

 

La Generalitat de Catalunya compta amb el document oficial de Compromís informat d’evitació 

de la mutilació genital femenina, el qual és signat per les famílies sospitoses de voler practicar 

la MGF abans de realitzar un viatge al seu país d’origen. 

 

La signatura d'un compromís preventiu NO ha de ser el primer element de contacte entre el 

personal sanitari i les famílies de les nenes en risc de patir una MGF, han d’haver actuacions 

preventives prèvies en les que se'ls doni informació sobre conseqüències legals i per a la salut. 

 

L'obtenció d'aquest compromís serà el procés que garanteixi que els pares i mares han rebut 

la informació que els permeti prendre una decisió i posicionar-se en relació al problema de 

l'entorn legal del país d'acollida i del país d'origen. 

 

Activitat post viatge 

 

Quan la nena torna del viatge la intervenció continua. Aquesta es realitzarà depenent si la 

família va o no a la consulta programada: 

 

• Si en el seu retorn del viatge, la família acudeix al centre de salut per assistir a la visita 

programada: en aquest moment, es realitzarà una avaluació de la activitat preventiva 

conversant amb la família sobre com ha anat el viatge i preguntant directament pels temes 

relatius a la salut de la nena. Es realitzarà un examen de salut complet de la menor d'edat, 

el qual  inclourà l'exploració dels genitals: 
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- Si la nena no ha estat mutilada, es treballarà el reforç positiu. 

- Si la nena ha estat mutilada, es valoraran quines són les conseqüències i es 

realitzaran les accions terapèutiques necessàries. A més, s'elaborarà el comunicat 

de lesions. 

- Si no es permet l'examen de la nena, es comunicarà a l'Entitat Pública de protecció 

de menors. 

 

• Al seu retorn del viatge, la família NO acudeix al centre de salut per assistir a la visita 

programada: en aquest cas serà necessària una actuació coordinada amb altres 

professionals, com els serveis socials, per intentar localitzar a la família i que acudeixi al 

centre de salut: 

- Si es localitza a la família, s'actuarà com en el cas anterior. 

- Si no es localitza a la família, es comunicarà a l'Entitat Pública de Protecció de Menors. 
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MGF DINS LA SOCIETAT CATALANA 

Segle XX 

La mutilació genital femenina ha anat esdevenint menys un tabú i més una realitat en els últims 

anys dins la nostre societat. És cert però que en els països occidentals, els del “primer món”, 

és un tema on gairebé només es parla dins les consultes mèdiques i entre les ètnies i religions 

que duen a terme aquesta pràctica.  

 

Tot i això, la pràctica de la MGF també ha format part de la nostre societat fins a principis del 

S.XX . Durant aquesta època, les dones que duien a terme  pràctiques o “malalties” com ara bé 

la masturbació, la histèria, la hipersexualitat o el lesbianisme, (part d’aquestes considerades 

símptomes de trastorns sexuals) es pretenien curar amb pràctiques quirúrgiques mitjançant 

l’extirpació del clítoris.  Aquest tractament va  arribar a utilitzar-se en alguns psiquiàtrics fins 

l’any 1935 per tractar els temes anteriorment esmentats i també de nous, com ara bé l'epilèpsia 

o la malenconia. 

 

 

El Dr. Jean-Martin Charcot fent una demostració de com tractar la histèria a París, 19 

Segle XXI 

Actualment, en el S.XXI, la societat occidental també duu a terme pràctiques d’extirpació o 

modificació del clítoris i/o vagina. El que diferencia la MGF amb aquest tipus de pràctiques, és 

que aquestes últimes es realitzen sobre dones blanques en clíniques i hospitals. En lloc de 

celebrar un ritual tradicional, de el qual les dones són considerades víctimes passives, es 

realitza  amb l’objectiu únic de millorar l'aspecte físic o la satisfacció sexual de les pacients.  
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La vaginoplàstia (per exemple) consisteix en pràctiques com el rejoveniment vaginal, 

restrenyiment vaginal, reducció de la mida dels llavis exteriors i interiors, reparació de l’himen, 

extirpació de la caputxa del clítoris etc.  

 

 

Una noia a punt de ser mutilada en el seu poblat del Senegal, 2015. 

 

Un doctor a punt de realitzar la vaginoplàstia a una pacient. 

 

Centrant-nos amb la MGF i quin impacte té aquest tema dins la societat catalana, podem 

observar que un dels principals problemes és que les famílies que donen suport a la MGF, van 

a consultes pediàtriques de clíniques de Catalunya demanant directament a la/el pediatre que 

si els és possible que realitzin l’ablació a les seves filles per tal de no haver-les d’enviar al seu 

país d’origen directament. 

 

Les famílies, al trobar-se amb un inesperat “no” rotund dels pediatres, el que fan és buscar 

alguna ginecòloga d’origen africà instal·lada a Catalunya per tal que els hi pugui realitzar 

l’ablació a les seves filles.  
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L’any 2006, es van fer unes enquestes al CAP de Mataró (Barcelona) dins el Programa 

d’atenció a la salut sexual i reproductiva (PASSIR) , aquestes anaven encarades a la població 

africana i preguntaven diverses preguntes relacionades amb la MGF.  

 

 

Els resultats de les qüestions van ser: 

 

• Un 88% de les dones està a favor de la pràctica de la MGF.  

• Un 77% dels homes està a favor de la pràctica de la MGF.  

• Un 58% de la població africana resident al Maresme no considera que la MGF 

comporti problemes de salut. 

• Un 78% de la població africana resident al Maresme té entès que la justícia i lleis 

espanyoles (per tant, catalanes) només penalitzen les ablacions realitzades a 

Espanya/Catalunya. 

• Un 89% de les dones mutilades residents al Maresme són de procedència 

gambiana o senegalesa.   

 

Les fitxes de consulta de la doctora Ana Cabot, 49 anys, pediatra de l'hospital de Mataró 

(Barcelona), són una mostra de la realitat de l'ablació en aquesta part de Catalunya. De les 29 

nenes africanes de més de dos anys que va examinar en els últims anys, un 27% ja han patit 

diferents classes de mutilació genital. Cabot destaca que el cent per cent de les seves mares 

l'han patit. 

Un cas que mai oblidarà és el d’una nena de set anys, va entrar a urgències de l'hospital amb 

una hemorràgia i la doctora Cabot va comprovar que la mutilació s'havia fet feia molt poc temps 

per una ginecòloga. Una dona gambiana es va establir a Mataró i va intervenir a diverses nenes 

a casa. Hi va haver un judici i es va exculpar als pares perquè no havien tingut intenció de fer 

mal. L'autora va fugir. Va servir perquè tota la comunitat s'assabentés que era il·legal. 

 

L'experiència d'una líder gambiana resident a Premià de Mar (Barcelona) és una mostra de les 

dificultats per abordar aquesta pràctica i aconseguir la seva erradicació. Els pediatres 

comptaven amb la seva ajuda per intentar introduir el tema en aquesta zona. Se'n va anar a 

Gàmbia amb la seva filla i va tornar amb la nena operada. 
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La doctora Roser Teixidor (pediatra), recorda que una persona de Gàmbia es va instal·lar a 

Banyoles i va intervenir a bastantes nenes de la zona. Tot i això, la majoria de les nenes que 

atenen han estat mutilades al seu país d'origen.  

 

La doctora Ros, té una actitud crítica  cap a la postura dels jutges en aquest tema, mai citen els 

pediatres que envien denúncies relacionades amb casos de MGF a declarar. Els jutges no 

mostren excessiu interès ni sensibilitat envers aquest tema, encara que en algun cas sí ens els 

hi fet cas. Per exemple, el cas d’una nena gambiana a la qual se la va tornar a operar en un 

hospital de Catalunya per ordre judicial.  

 

La doctora Hildegard Maussbach, ginecòloga al centre d'Atenció a la Dona de Mataró, ha 

examinat a més de 150 dones africanes que han patit l'ablació i assegura que encara no està 

en la fase de conscienciar. Afirma que les famílies i sobretot dones, tenen recel a acudir als 

serveis mèdics. No se senten acollides, se senten jutjades. 

 

Adriana Kaplan, directora de la fundació wassu-UAB, afirma que l’aplicació que s’ha estat duent 

a terme a Catalunya sobre el protocol contra la mutilació genital femenina que es va crear ara 

farà 18 anys, és un fracàs.  

 

No nega que el protocol no sigui correcte, sinó la inutilitat d’aquest a l’hora de portar-lo a la 

pràctica. D’una manera, s’estan vulnerant els drets humans degut que enlloc de seguir els 

passos previs de formació i prevenció, directament s’estan aplicant mesures punitives.  

 

Es reclama formar més als professionals de tots els camps on hi treballa gent implicada amb la 

MGF (policies, educadors socials, psicòlegs, metges, professorat…) perquè puguin tractar i 

treballar aquest tema amb més facilitat i arribar a aconseguir que no viatgin amb les nenes als 

seus països d’origen per així practicar l’ablació.  

 

Es fa una crítica a la policia per passar directament al penúltim pas del protocol, el qual 

consisteix en retirar el passaport als pares, i la quantitat de sentències que han  hagut. També 

es pressiona els metges i la revisió que els hi fan a les nenes cada sis mesos ja que aquesta 

vulnera el seu dret a la intimitat.  

 

Es calcula que hi ha més casos de mutilació genital femenina dels que s'han detectat ja que la 

formació dels professionals de l'atenció primària és inexistent quan aquesta  hauria de ser l'eix 

principal. No poden detectar una cosa per a la qual no hi han estat formats abans.  
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Tot i això, l’estudi destaca les bones pràctiques i el bon seguiment del protocol que s’està duent 

a terme en municipis com Badalona i Santa Coloma de Gramenet. La Fundació Wassu-UAB ha 

engegat la campanya nomenada Educar per a canviar per conscienciar de la necessitat 

d'educació per lluitar contra la mutilació genital femenina.  

 

 

PART PRÀCTICA 

 

DOCUMENTAL WOMANHOOD: 

 

Womanhood (sororitat en anglès) és un documental on la protagonista d’aquest, és una noia 

que de petita va ser mutilada i de més gran sent parlar d’una operació que consisteix en una 

reconstrucció del clítoris per a dones mutilades. Aleshores, ella s’interessarà per aquesta 

operació. 

 

La directora del documental també és la protagonista d’aquest. Beryl Mgoko és una cineasta 

que va néixer en un poble de Kenya i més tard, va traslladar-se a viure a Alemanya per formar-

se acadèmicament. 

 

La seva primera pel·lícula, The cut (2012), va rebre diversos premis, entre ells el premi a Millor 

Llargmetratge al London Feminist Film Festival. Després de llicenciar-se en Ciències de la 

Comunicació a la Kampala University d’Uganda, es va mudar a Alemanya per seguir creixent 

com a cineasta a l’Academy of Media Arts Cologne. Womanhood és el seu projecte de final de 

carrera i es va estrenar a Leipzig l’any 2018.   

 

Fitxa tècnica: 

• Títol original: In Search... A journey to womanhood 

• Direcció: Beryl Magoko 

• Fotografia: Jule Katinka Cramer 

• Edició: Fani Schoinopoulou BFS 

• So: Malin Schmid, Johannes von Barserwisch 

• Disseny de so: Tim Elzer 

• Música: Matthias Wittwer 
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• Producció: Beryl Magoko, Jule Katinka Cramer, Academy of Media and 

Arts Cologne 

• Distribució: DocsBarcelona Distribution 

• Qualificació: No recomanat per a menors de 7 anys 

 

Premis:  

 

• Premi Millor Documental d’Estudiants, IDFA – Països Baixos, 2018 

• Premi Filmpreis Leipziger Ring, Dok Leipzig – Alemanya, 2018 

• Premi Nou Talent, DocsBarcelona – Espanya 2019 

• Premi Néstor Almendros, Human Rights Watch Film Festival – Estats Units, 2019 

• Premi Millor Documental d’estudiants, DOK.fest – Alemanya, 2019 

• Premi Millor Pel·lícula International Women's Film Festival – Estats Units, 2019 

• Premi Millor Documental Studio Hamburg Newcomer – Alemanya, 2019 

• Premi Millor Pel·lícula SWR Doku Festival – Alemanya, 2019 

• Nominació Millor Pel·lícula, Bergen Internation Film Festival - Noruega, 2019 

• Nominació Millor Pel·lícula, International Women Film Festival of Sale – Marroc, 2019 

• Nominació Millor Pel·lícula, International Film Festival and Forum on Human Rights – 

Suïssa, 2019 

• Nominació Millor Documental, First Steps Awards – Alemanya, 2019 

• Nominació Millor Pel·lícula, Potsdam Sehsüchte – Alemanya, 2019 

 

Durant el documental podem veure com es va movent d’Alemanya a Kenya demanant consell 

a dones que també han estat mutilades i s’han fet la reconstrucció, visitant a metges i cirurgians, 

velles amigues i fins i tot a la seva mare. Aquesta última sense explicar-li quina operació es vol 

fer i el perquè d’aquesta. 

 

També podem observar i empatitzar amb Beryl i les emocions que experimenta durant tot 

aquest llarg procés. Sent por pel fet de tornar a equivocar-se, rebuig social i sobretot pel rebuig 

de la seva mare (un fet que vist des de fora no s’entén, ja que l’espectador té en tot moment 

una imatge tendre i comprensible per part de la mare). 

 

Finalment, s’acabarà fent la reconstrucció en un hospital de Kenya i en mans d’una cirurgiana 

americana. Aquesta cirurgiana viatja fins a Kenya per ensenyar als cirurgians d’allà com fer una 

reconstrucció del clítoris perquè així les dones africanes se la puguin fer, es doni visibilitat al 

tema i sobretot conscienciar a la població per erradicar aquesta pràctica.  
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En una entrevista a Beryl Magoko, directora i protagonista del documental Womanhood, 

publicada al diari Ara el 12 de setembre del 2019 i realitzada per Marta Rodríguez, Beryl explica 

com va viure la seva mutilació genital femenina amb només 10 anys d’edat i el trauma que se 

li va quedar d’aquell dia. En té un record borrós, però explica que la van mutilar juntament amb 

unes 300 nenes més.  

A part, agraeix el seu pas d’haver fet la pel·lícula i com aquesta l’ha ajudat a recuperar la seva 

dignitat i confiança en ella mateixa tot i els dubtes de si fer-se la reconstrucció o no.  

 

Portada del documental Womanhood, on podem veure a Beryl Magoko, protagonista d’aquest. 

 

 

                         Beryl Magoko conversant amb la cirurgiana que li realitzarà la reconstrucció moments                      

abans d’entrar a quiròfan. 

 

 

 



 
 

La mutilació genital femenina a Catalunya 

 

47 
 

ENTREVISTA MOSSA D’ESQUADRA 

 

Comissaria Premià de Mar (Departament d’atenció a la víctima), 28 d’agost del 2019, 10.30h. 

 

Entrevista feta a l’agent 10.517 

 

Quins tipus de casos treballeu en aquest departament? 

Tractem tot tipus de violència de gènere, domèstica, agressions sexuals, abusos sexuals, 

discriminació, MGF i matrimonis forçats (aquests dos últims van de la mà). 

 

Com interveniu i de quina manera en aquests casos a nivell legal? Teniu límits a l’hora 

d’intervenir?  

Tenim permís d’intervenir quan rebem una trucada on ens indiquen que una nena farà un viatge 

en el seu país d’origen, però si la trucada és urgent, som nosaltres els qui intervenim 

directament. El que fem és avisar el jutjat i aquest és qui s’encarrega de decidir si retiren el 

passaport o deixen que la nena viatgi. A Premià en rebem constantment, hi ha moltes nenes 

procedents de Gàmbia. Treballem en xarxa amb l'ajuntament, tot i que els mossos sempre són 

els últims en intervenir ja que els serveis socials són els qui s’encarreguen de la gran part.  

 

Teniu vincles amb psicòlegs i metges? 

Sí, treballem sempre en xarxa. A Premià hi ha una cosa nomenada taula de mutilació i allà hi 

treballen diferents serveis (pediatres, ginecòlegs, mossos, policia local, associacions…). 

 

Feu alguna campanya per donar veu a les dones mutilades o ara bé per conscienciar a 

les seves famílies?  

No, la policia no ofereix serveis pedagògics ni res així en escoles i/o instituts. Només fem 

seguiments de casos, sobretot quan la nena retorna d’un viatge. 

 

Us adreceu a alguna entitat a l’hora d’actuar? 

Sí, a Premià treballem molt amb la fundació WASSU. 

 

Tracteu/rebeu més casos de nenes menors o dones adultes (+18)? 

Només rebem casos de menors quan aquestes viatgen al seu país d’origen. Per exemple, un 

cop vam rebre una trucada desde Londres d’una noia que estava molt espantada perquè tenia 

familiars aquí i l’havien informat que enviarien a la seva germana petita de viatge amb risc de 

MGF. 
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És possible que se li tregui la custodia als pares si us adoneu que us han portat a la nena 

mutilada després d’haver firmat el document on s’implicaven en no fer-ho? 

Normalment no, però en tot cas, és el jutjat qui decideix. Els pares no són qui fan l’ablació, tot i 

això, en són cooperadors.  

 

 

REPORTATGE “MATAR EL MONSTRE” 30’ TV3  

 

"Matar el monstre". Parla d'històries personals de les víctimes de MGF, que en alguns casos 

no han estat capaces d'explicar fins ara. És un recull de les veus de militants i activistes de 

Catalunya i als seus països d'origen. 

 

A "Matar el monstre" es fa un viatge amb el testimoni d'una jove, valenta, que trenca el silenci. 

Ella, que va néixer a Banyoles i va marxar de vacances al país d'origen de la seva família, 

Gàmbia, el 1998, quan encara no existia el protocol de prevenció de la mutilació genital 

femenina, ens explica com recorda aquell moment que l'ha marcada per sempre. 

 " Me'n recordo que, a l'escola, els nens em deien: 'Què, a tu també t'han fet això de 

la vulva? T'han tallat la vulva, a tu?” 

Un viatge en el seu trajecte personal, però també un viatge que ens portarà a d'altres 

personatges i que ens permet parlar de com està la situació MGF a Catalunya i a països 

com  Gàmbia i el Senegal. 

 

Ho diu la Magoko i ens ho expliquen algunes de les persones que són un referent en aquesta 

matèria. Educar per canviar, una de les claus per lluitar contra aquesta pràctica. 

 

 

https://insearch.magoko.net/
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ENTREVISTA EDUCADORA SOCIAL DE L'ÀREA DE SERVEIS SOCIALS DE PREMIÀ DE 

MAR 

Premià de Mar, 26 de novembre del 2019, 15.30h 

 

Rosario Queles treballa com a educadora social de l'àrea de serveis socials de l’ajuntament 

de  Premià de Mar i actualment és referent a la taula de professionals i coordinació que treballen 

amb temes de MGF. Ha accedit a respondre una sèrie de preguntes en les quals m’he centrat 

en com funciona i de quina manera es treballa en aquesta taula i sobretot com actua el poble 

de Premià de Mar davant la realització d’aquesta pràctica. És important saber què Premià és 

un poble on hi viuen moltes persones migrants de procedència Africana (3.302 habitants dels 

28.071 totals) és per això que com més migració, més possibilitats de casos de MGF existeixen. 

 

Què és aquesta taula i com funciona?  

La taula de MGF és un espai de treball (que es reuneix trimestralment) conjunt entre els 

professionals de l’àmbit sanitari, educatiu, social i tècniques d’igualtat on especifiquem com 

intervenim en els casos de MGF que es donen dins el municipi. El que fem és establir un 

procediment/protocol, sí que és cert que existeix un document oficial de la Generalitat, però ens 

vam adonar que desde Premià n’havíem de crear un que es centrés en els diferents casos de 

mutilacions així creant un llenguatge comú davant aquesta problemàtica.  

 

Us trobeu davant de casos de nenes mutilades cada trimestre?  

El que es fa és posar sobre la taula si algun d’aquests serveis que hi participa sap d’alguna 

dona que ha patit una mutilació o el possible viatge d’una nena. Hi ha vegades que l’educadora 

social coneix a la família perquè també hi està intervenint en altres dificultats que té o ara bé la 

pediatre té possibles sospites basant-se en les seves visites. Un dels aspectes més importants 

que es treballen a la taula és com fer prevenció dins l’àmbit comunitari del territori.  

 

De quina manera us apropeu a la població? Feu campanyes, xerrades a les escoles…? 

La taula de MGF només té un any i mig d’existència i el fet de reunir-nos trimestralment dona 

per molt poc, tot i això,  ara estem treballant i donant prioritat en aquest apropament, no és 

fàcil. Sí que és cert que dins un municipi acostumen a existir associacions pròpies de països 
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on es practica la MGF, però no és fàcil apropar-s’hi per col·laborar ja que estem parlant d’un 

tema tabú. La nostra idea és incorporar-ho com un tema de salut. 

 

 

Quin protocol seguiu quan us avisen que una família ha de fer un viatge o que hi ha 

sospites que una família té una nena mutilada?  

El protocol que utilitzem i que s’utilitza a tot Catalunya és el document marc que estableix la 

Generalitat com a protocol que diu quins són els serveis adients, funcions d’aquests i com hem 

d’actuar. Tot i que també acostumem a parlar amb referents com ara bé escoles, per exemple, 

una mestre de primària ens pot avisar que una alumna seva a comentat que farà un viatge. Els 

tres referents principals amb els que parlem són educació, sanitat i serveis socials. El que es fa 

és  una entrevista al pare/mare de la nena sobretot desde l’àmbit sanitari, aleshores han de 

firmar un document en el qual signen que estan informats sobre que si es practica la MGF en 

el viatge això a Catalunya està penalitzat i les conseqüències legals que això pot comportar. 

També es fa una revisió pediàtrica al marxar i tornar del viatge per valorar possibles 

canvis/modificacions. 

 

Si la nena ha estat mutilada pels seus avis un cop és de viatge i els pares no en tenen 

cap consciència, quines mesures es prendrien?  

És una pregunta interessant i a l’hora difícil de respondre principalment perquè si uns pares 

marxen de viatge amb la seva filla, els responsables últims són els pares. Sí que és cert que es 

tracta d’una pràctica que els que la practiquen en els països d'origen són els avis, però per sort 

mai ens hem trobat amb el cas del retorn d’una nena mutilada. Les mesures que comportaria 

serien una denúncia i fins i tot presó. El tema de retirada de passaport és una mica controvertit 

bàsicament perquè l’última paraula la té sempre el jutge.  

 

Estàs d’acord amb la possible presó davant la realització de la MGF en aquests casos? 

La MGF es tracta d’una pràctica mil·lenària la qual fa molt de temps que es practica, això no 

s’ha de permetre ja que estem parlant d’un atemptat contra la violència de les dones. Quan hi 

ha algun tipus de maltracta tant psicològic com fisiològic cap a una dona s’ha de denunciar. Tot 

i això, entenc que les raons per les quals es realitza aquesta pràctica desde fa tants anys i en 

tants països africans, és per les seves creences religioses. No és fàcil erradicar una pràctica 

d’aquest tipus en una cultura tant arrelada.  
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ENQUESTA MGF I EL SEU IMPACTE DINS LA SOCIETAT CATALANA: 

 

Per saber si realment la població catalana sabia o coneixia que era la MGF, vaig decidir fer una 

enquesta la qual consistia en respondre 7 preguntes (algunes d’elles argumentant).  

 

De les 113 persones que van respondre, un 67,3% tenia entre 14 i 16 anys, un 20,4% entre 40 

i 60, un 8% entre 36 i 45 i finalment un 4.3% més de 61 anys.  

 

Podem observar que predomina la gent jove ja que principalment vaig difondre l’enquesta per 

xarxes socials.  

 

  

D’aquestes 113 persones, un 83,9% coneixia o havia sentit a parlar sobre la MGF i sabia 

desenvolupar en què consistia aquesta pràctica, el 16,1% la desconeixia. 
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Del 83,9% de la gent que havia sentit a parlar de la MGF, un 30,4% la coneixia degut les xarxes 

socials (articles, posts d’Instagram etc.), un 16,1% a l’escola, un 6,3 a casa, un 1,8% al metge 

i un 35,7% en altres llocs. (el 9,8% restant és de la gent que mai n’havia sentit a parlar).  

 

 Un 95,4% de les persones que havien fet l’enquesta estava en contra d’aquesta pràctica i 

creien que s’hauria d’il·legalitzar arreu del món, i el  4,6% restant estava d’acord en la 

realització d’aquesta pràctica degut que consideraven que cada cultura és diferent i tenen dret 

a fer el que vulguin amb les seves tradicions.  

 

96 persones van aprovar i argumentar que la MGF formava part de les violacions en contra els 

drets de les dones i 87 van proposar diferents solucions per eradicar aquesta pràctica. Com a 

conclusió d’aquesta enquesta en puc extreure resultats inesperadament pos itius, ja que més 

de la meitat de la gent que ha fet l’enquesta coneix en què consisteix la MGF, per altra banda, 

gran part d’aquesta gent la coneix d’una manera superficial ja que per exemple, les propostes 

que feien per erradicar la MGF eren protocols que ja es duen a terme o lleis que ja són en 

marxa. 
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ENTREVISTA A HILDEGARD MAUSBACH, GINECÒLOGA D’ASSIR MATARÓ 

Vilassar de Mar, 2 de desembre del 2019, 20h 

 

Hildegard Mausbach treballa des de l’any 1983 com a ginecòloga a l’ASSIR (Centre d’atenció 

de salut sexual i reproductiva) dins el sistema sanitari públic de Mataró (Maresme).   

 

Quan i com et vas trobar amb els primers casos de MGF? 

M’hi vaig trobar als inicis dels anys 80, quan va haver una onada expansiva d’immigració de 

dones del Senegal i Gàmbia. Aquestes dones visitaven el Centre municipal de planificació 

familiar de Mataró degut que volien ampliar el seu número de fills. Va ser una sorpresa quan 

em vaig trobar amb una vulva d’una dona africana per primer cop, no n’havia vist mai cap, és 

una mica diferent a les de les les dones occidentals. Totes les dones que venien de Gàmbia o 

Senegal tenien la MGF feta però això per elles no suposava cap problema, és més, les seves 

preocupacions eren tenir els seus fills escolaritzats, trobar feina, tenir menjar etc. Tot i això 

resultava bastant difícil parlar amb elles ja que ens trobem davant un tema tabú.   

 

Quins tipus de MGF són els més freqüents? Això ha variat en els últims anys?  

Les dones de Senegal i Gàmbia tenen la MGF de grau 1 (clitoridectomia), és la més freqüent, 

algun cop m’he trobat amb la de grau 2 (escissió). Normalment fan una petita incisió al caputxó 

del clítoris i al gland, però a vegades tallen els llavis superiors petits, una mena de barreja entre 

el tipus 1 i 2.  

 

Quina creus que ha estat l’evolució de casos al llarg dels anys? En augment o 

disminució?    

He notat una clara disminució , les dones migrants de 2a o 3a generació, les que van arribar 

aquí als anys 90 amb la segona onada expansiva i fins i tot les nenes nascudes aquí gairebé 

cap la té. S’ha fet una gran feina tant a Catalunya com a Àfrica.  

 

Com a professional fas algun tipus de prevenció amb joves/famílies?  

Quan explorem una dona sempre li preguntem si aquesta té alguna filla i a partir d’aquí li traiem 

i comentem el tema de la MGF, moltes d’aquestes dones diuen que no els hi faran la mutilació 

a les seves filles, com si es tractés d’un tema passat. Si tractem una adolescent els hi expliquem 

el protocol a ella i a la seva mare i els hi fem signar el document on es comprometen a no 

mutilar a les seves filles en el cas d’un possible viatge. També els hi fem saber que la MGF és 

legal tant a Catalunya com a Senegal i Gàmbia.  
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Col·labores amb altres camps de la medicina? 

M’arriben moltes noies preguntant-me si els hi han fet la MGF ja que elles no ho saben. A partir 

d’aquí, han de fer un procés d’acceptació i si se’l volen reconstruir ho fan sense que la seva 

família ho sàpiga perquè aquest tema és un tabú. L’altre dia va venir una noia jove a la consulta 

a demanar-me una pastilla del dia de després perquè viatjava al seu país d'origen per casar-se 

i no es volia quedar embarassada. Un cop la vaig inspeccionar em vaig adonar que aquesta 

noia tenia la MGF mal feta cicatritzada de tal manera que li impediria tenir relacions amb coit. 

Aleshores vam concretar una visita conjunta amb la psicòloga per ajudar-la amb el procés 

d’acceptació. La majoria de les dones africanes que visito no saben que han estat mutilades.  
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CONCLUSIÓ 

 

Com a conclusió d’aquest Treball de recerca puc afirmar la hipòtesi plantejada a l’inici del 

treball. La MGF ha disminuït a Catalunya durant els últims anys, els factors per els quals 

aquesta a disminuït són diversos. Principalment degut al canvi de manera de pensar cultural de 

la societat africana, les dones mutilades ja no volen que les seves filles també ho estiguin, 

creuen que és una “moda” antiga. També perquè la població s’ha anat adonant que tots els 

mites en relació amb les dones no mutilades eren falsos. Cal destacar també la salut física, la 

sanitat.  

 

Al llarg d’aquest treball m’he sorprès molt al veure el gran nombre d’efectes secundaris que 

tenia la MGF. Des de impossibilitat de mantenir relacions amb coit fins a la possibilitat de morir 

durant el part, cap dona vol viure una experiència així. 

 

A part de tot això, la sororitat i les diverses associacions de dones africanes han ajudat molt a 

obrir la ment de totes aquelles dones que recolzaven aquesta pràctica. És essencial veure la 

unió i confiança entre dones, tant en els àmbits més professionals com en els més familiars.  

 

I tot i que en els últims anys hagi baixat en comparació amb l’última dècada o quan va haver la 

primera onada expansiva de migrants procedents de Gambia o el Senegal a Catalunya, és una 

pràctica que encara no s’ha erradicat al 100%.  

 

Falta més consciència i formació per part de les persones que no la pateixen per tal de poder 

ajudar a les que si ho fan.  

 

 

 

 

 

"Simplement desfem-nos de qualsevol cosa que sigui nociva,  

que causi dolor i que es robi els somnis". 

 

Nice Leng’ete, lluitadora contra la mutilació genital femenina.  
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Que sont les mariages forcés ? 
https://federationgams.org/mariages-forces-2/  

(16 setembre 2019) 

 

Wordpress-Nora Project 

https://noraproject.wordpress.com/2016/02/16/entrevista-a-fatou-shecka/#more-281 

(18 setembre 2019) 

 

Legki Yakaru-Associació de dones sudsaharianes de Banyoles 

https://legkiyakaru.wordpress.com/   

(18-19 setembre 2019) 

Radical.es 

http://www.radical.es/historico/informacion.php?iinfo=13075  

(19 setembre 2019) 

Guia definitiva MGF 

GUia-MGF-Definitiva-1.pdf 

(22-25 setembre 2019)  

Protocolo MGF 

https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/Protocolo_M

GF_vers5feb2015.pdf  

(3-6 octubre 2019) 

Atención primaria- Elsevier revista 

https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-las-mutilaciones-

genitales-femeninas-reflexiones-13090438  

(19 novembre 2019) 

 

La Vanguardia- “La ablación del clítoris es la extirpación de la felicidad" 

https://www.lavanguardia.com/cultura/20130414/54371201722/maite-carranza-ablacion-

clitoris.html   

(19 novembre 2019) 

 

https://federationgams.org/mariages-forces-2/
https://noraproject.wordpress.com/2016/02/16/entrevista-a-fatou-shecka/#more-281
https://legkiyakaru.wordpress.com/
http://www.radical.es/historico/informacion.php?iinfo=13075
https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/Protocolo_MGF_vers5feb2015.pdf
https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/Protocolo_MGF_vers5feb2015.pdf
https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-las-mutilaciones-genitales-femeninas-reflexiones-13090438
https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-las-mutilaciones-genitales-femeninas-reflexiones-13090438
https://www.lavanguardia.com/cultura/20130414/54371201722/maite-carranza-ablacion-clitoris.html
https://www.lavanguardia.com/cultura/20130414/54371201722/maite-carranza-ablacion-clitoris.html
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Cliterodictomia como proceso de control -Wordpress 

https://gogaratalleres.wordpress.com/2014/05/13/la-clitoridectomia-como-proceso-de-

control/   

(21 novembre 2019) 

 

Elpais.com 

https://elpais.com/diario/2001/04/29/sociedad/988495201_850215.html  

(21-23 novembre 2019) 

 

 

https://www.parcdesalutmar.cat/es/professionals/oferta-

serveis/view/?ID=18&publicacions  

(23 novembre 2019) 

 

Ara.cat- MGF 

https://www.ara.cat/societat/protocol-mutilacio-genital-

femenina_0_2348165306.html?utm_medium=social&utm_campaign=echobox&utm_sou

rce=Facebook#Echobox=1574353768 (24 novembre 2019) 

 

Unicef-Protección MGF 

https://www.unicef.org/es/protection/mutilacion-genital-femenina  

(26 novembre 2019) 

 

El documental del mes- Womanhood 

https://eldocumentaldelmes.com/doc/womanhood/  

(26 novembre 2019) 

 

Sereveis de la persona de Tarragona 

https://www.tarragona.cat/serveis-a-la-persona/dones/fitxers/altres/protocol-mutilacio-

genital-femenina  

(1 desembre 2019) 

 

Compromiso Preventivo MGF 

https://www.gramenet.cat/fileadmin/Files/Ajuntament/serveis_socials/Documents_d_int

eres/Compromiso_Preventivo_ICS.pdf  

(1 desembre 2019) 

 

https://gogaratalleres.wordpress.com/2014/05/13/la-clitoridectomia-como-proceso-de-control/
https://gogaratalleres.wordpress.com/2014/05/13/la-clitoridectomia-como-proceso-de-control/
https://elpais.com/diario/2001/04/29/sociedad/988495201_850215.html
https://www.parcdesalutmar.cat/es/professionals/oferta-serveis/view/?ID=18&publicacions
https://www.parcdesalutmar.cat/es/professionals/oferta-serveis/view/?ID=18&publicacions
https://www.ara.cat/societat/protocol-mutilacio-genital-femenina_0_2348165306.html?utm_medium=social&utm_campaign=echobox&utm_source=Facebook#Echobox=1574353768
https://www.ara.cat/societat/protocol-mutilacio-genital-femenina_0_2348165306.html?utm_medium=social&utm_campaign=echobox&utm_source=Facebook#Echobox=1574353768
https://www.ara.cat/societat/protocol-mutilacio-genital-femenina_0_2348165306.html?utm_medium=social&utm_campaign=echobox&utm_source=Facebook#Echobox=1574353768
https://www.unicef.org/es/protection/mutilacion-genital-femenina
https://eldocumentaldelmes.com/doc/womanhood/
https://www.tarragona.cat/serveis-a-la-persona/dones/fitxers/altres/protocol-mutilacio-genital-femenina
https://www.tarragona.cat/serveis-a-la-persona/dones/fitxers/altres/protocol-mutilacio-genital-femenina
https://www.gramenet.cat/fileadmin/Files/Ajuntament/serveis_socials/Documents_d_interes/Compromiso_Preventivo_ICS.pdf
https://www.gramenet.cat/fileadmin/Files/Ajuntament/serveis_socials/Documents_d_interes/Compromiso_Preventivo_ICS.pdf


 
 

La mutilació genital femenina a Catalunya 

 

59 
 

Salut Web.gencat.cat 

http://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Linies-dactuacio/Serveis-

sanitaris/Altres-models-anteriors-datencio-sanitaria/Abordatge-de-la-violencia-

masclista/arxius/ab_muti.pdf  

(3 desembre 2019) 

 

Assistència protocols MGF – Generalitat de Catalunya 

http://ics.gencat.cat/web/.content/documents/assistencia/protocols/mutilacions_extens

a.pdf   

(3 desembre 2019) 
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VALORACIÓ PERSONAL 

 

Aquesta investigació, a part d’haver-me format, també m’ha fet créixer com a persona. No 

només en el sentit d’haver vist una cara que la societat occidental ha estat ocultant i reprimint 

durant molt de temps, sinó també per haver après a organitzar-me i planificar-me durant un 

període de cinc mesos per dur a terme aquest treball.  

Tinc la gran sort d’haver tingut l’oportunitat d’escollir un tema que realment volia i em 

motivava. Tot i això, l’estrès ha estat present durant tot aquest temps.  

 

M’agradaria arribar a complir l’objectiu principal d’aquest treball, poder donar veu a totes 

aquelles dones que han estat i seran mutilades.   

 

 


