
6 de febrer de 2017 
 
MANIFEST CONTRA LA MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA 
 
 
Vivim en un món on al menys una dona de cada tres ha estat mutilada, 
colpejada, coaccionada en el sexe, abusada al llarg de la seva vida o fins i tot, 
morta. Cada any, la violència quotidiana a la llar o dins la comunitat trenca la 
vida de milions de dones que té les seves arrels en una cultura global de 
discriminació que nega a les dones els mateixos drets que als homes, que 
legitima la apropiació dels cossos de les dones per a satisfacció personal o per 
a fins totalment polítics i de domini social.  
 
Davant d’aquesta situació tant i tan greu, les institucions públiques i la societat 
en general tenim l’obligació de prevenir, protegir i castigar la violència contra la 
dona perpetrada des de qualsevol lloc. Tanmateix les institucions tenen el 
deure de fer complir les normes i prendre totes les mesures necessàries per 
combatre qualsevol abús que violí els drets humans.  
 
Un estudi recent d’UNICEF ens diu que als menys 200 milions de nenes i 
dones han experimentat la Mutilació General Femenina en tres continents 
diferents i que sinó actuem amb fermesa i contundència, amb accions intenses 
i sostingudes, cents de milions de nenes patiran un dany profund, permanent i 
totalment innecessari.  
 
Aquesta situació es veu agreujada d’una forma totalment injustificable perquè a 
tots els països on es practica la Mutilació Genital Femenina tenen legislació 
que converteix la mutilació en una pràctica il·legal. Però la falta d’’execució de 
les lleis i la portada a judici dels responsables fa que aquesta pràctica es 
perpetuí i continuí prosperant.  
 
Ho hem de dir ben alt i ben fort, de forma clara i contundent: la violència contra 
les dones és una violació dels drets humans que no pot justificar-se de cap 
forma.  
 
La Mutilació Genital Femenina no té res a veure amb la cultura, la tradició o la 
religió, és una tortura, un crim que afecta a la salut de milions de nenes i dones, 
que malmet la salut física i psíquica de les dones  i que pot provocar fins i tot la 
seva mort.  
 
Aquest és un problema social, un problema de totes i tots i tots els avenços que 
hem pogut fer han estat possibles pel compromís ferm i contundent de la 
societat: de les persones, entitats i institucions que hi treballen, dels i les 
professionals que fan campanya incansablement per eradicar aquesta violència 
contra les nenes i les dones.  
 
Per tot això: 
 

o Aquesta declaració a Vilanova i la Geltrú posa de manifest que la nostra 
ciutat està compromesa a posar fi a aquesta forma totalment nociva de 



violència,  a vetllar per eradicar, descobrir i parar aquesta forma 
totalment abusiva i injustificable de violència perquè vivim en una 
societat democràtica on la llei s’aplica a tothom. 

 
o A Vilanova i la Geltrú fem un treball d’empoderament de les nenes i les 

dones que han patit, pateixen o patiran aquests tipus de violació dels 
seus drets com a persones i posarem a la seva disposició tots els 
recursos necessaris perquè hi puguin fer front.  

 
o Potenciar i donar veu a les nenes i les dones perquè cada dia puguin 

parlar més alt i fort i fer arribar aquesta vulneració dels drets humans, 
dels seus drets com a dones 

 
Vilanova i la Geltrú és una ciutat diversa i plural on des de sempre s’ha treballat 
perquè la diferència sigui punt de trobada, punt d’intercanvi, de millora, 
d’enriquiment com a societat i com a persones.  
 

i 
 

Volem que Vilanova i la Geltrú sigui una ciutat cohesionada i compromesa amb 
els drets humans on totes les persones tinguin una vida digna, una vida amb 
garanties de poder exercir la llibertat, on la justícia imperi davant de tota 
aquesta barbàrie. 
 
 
 

Per això, per aquest compromís col·lectiu totalment irrenunciable 
 

VILANOVA I LA GELTRÚ DIU NO A LA MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA 


