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1. La Mutilació Genital Femenina 
 
Seguint els criteris marcats en el Protocol d’Actuacions per prevenir la Mutilació 
Genital Femenina ( a partir d’ara, MGF) de la Generalitat de Catalunya; reeditat 
l’any 2007 i adequant-lo als recursos i professionals existents a la ciutat de 
Vilanova i la Geltrú us presentem el Protocol per a la prevenció i l’atenció de 
la MGF a la ciutat de Vilanova i la Geltrú.  
 
 
La Generalitat ha impulsat des de mitjans del 2008 taules locals per a la 
prevenció de la MGF arreu de Catalunya, en col·laboració amb Ajuntaments i 
Consell Comarcals. La creació d’una taula local fa que els casos obtinguin un 
bon seguiment i es pugui establir un treball en xarxa des de tots els àmbits.   
 

Les xifres de MGF continuen sent esgarrifoses. A partir de la creació del  
Programa Conjunt de Nacions Unides per eliminar aquesta pràctica les xifres 
obtingudes apunten motius per a l’esperança: més de 6.000 comunitats africanes 
han optat per abandonar la MGF i la xifra segueix creixent. A Etiòpia la taxa de 
prevalença d'aquesta pràctica ha baixat d'un 80% a un 74%, a Kenya ha baixat 
del 32% al 27% i a Egipte del 97% al 91%.  

Tot i això el seu missatge és clar: "encara hi ha molta feina per fer". 
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1.1. Definició  i Concepte 
 
La mutilació genital femenina (MGF) és el nom genèric donat a totes aquelles 
pràctiques que impliquen l’extirpació total o parcial dels genitals externs 
femenins o altres agressions als òrgans genitals de les dones per raons 
culturals, religioses o d’altres amb finalitat no terapèutica.  
 
Aquesta pràctica perjudicial no sols afecta a les nenes de l’Àfrica subsahariana i 
zones d’Orient Mitjà, on s’ha practicat tradicionalment, també afecta a la vida de 
nenes i dones que estan vivint en comunitats emigrants en els països 
industrialitzats. Entendre com persisteix l’ablació / MGF  i el perquè persisteix és 
bàsic per desenvolupar estratègies que promoguin l’abandonament d’aquesta 
pràctica.  
 
La MGF pertany a les pràctiques tradicionals perjudicials que afecten a la vida de 
dones i nenes. Entre aquestes pràctiques tradicionals perjudicials, incloent la 
MGF també trobem: el matrimoni forçat, el matrimoni forçat i precoç, els tabús 
alimentaris i l’alimentació forçada, l’exclusió sexual periòdica de dones en cas 
d’embaràs o maternitat o després de la menopausa, alguns rituals de viduïtat, la 
crema de pell, el fregament de monedes, les escarificacions rituals, l’infanticidi 
femení, els crims d’honor, l’entrega de dones o nenes com a pagament de 
deutes, etc.  
 
L’objecte d’aquest protocol es centra en la prevenció i l’abordatge de les 
situacions de MGF a la ciutat de Vilanova i la Geltrú.   
 
La MGF varia el seu nom segons zona i ètnia: la població del Sudan i Etiòpia 
l’anomena “sunna”  (que significa “tradició”), en mandinga és “nyakaa”, en somalí 
“gudniin gadbahaada”. Altres maneres de referir-se a la MGF en algunes ètnies 
africanes són “oberta”, “tancada”.  
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1.2.  La situació al municipi de Vilanova i la Geltrú 
 
Us presentem un recull de dades de la ciutat sobre la població femenina 
susceptible de patir una pràctica de MGF. A setembre 2011 estem parlant de 23 
nenes i noies que viuen a la nostra ciutat que procedeixen d’alguns dels països 
on la MGF hi és present.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDAT NACIONALITAT TOTAL NENES/NOIES 
0 anys SENEGAL 1 
6 anys SENEGAL 2 
7 anys SENEGAL 1 
9 anys SENEGAL 1 
12 anys SENEGAL 3 
13 anys SENEGAL 2 
16 anys SENEGAL 1 
TOTAL  SENEGAL  11 

EDAT NACIONALITAT TOTAL NENES/NOIES  
0 anys GAMBIA 1 
6 anys GAMBIA 2 
7 anys GAMBIA 1 
9 anys GAMBIA 1 
12 anys GAMBIA 2 
13 anys GAMBIA 2 
17 anys GAMBIA 1 
TOTAL  GAMBIA 10 

EDAT NACIONALITAT TOTAL NENES/ NOIES  
0 anys GUINEA 1 

   
5 anys  ETIOPIA 1 

TOTAL  23 
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Agents implicats en el Protocol d’Actuacions per prevenir la MGF a 
Vilanova i la Geltrú:  

 

Serveis 
Sanitaris 

ABS I ABS II CAPI 

Baix-a-Mar 

ASSIR Consorci 
Sanitari 
Garraf 

Centres 
Educatius 

Inspecció 
educativa 

Garraf 

IMET    

Benestar 
Social 

Serveis 
Socials 
Bàsics 

Serveis 
Socials 

Especialitzats 

(EAIA) 

Servei 
Convivència 

Municipal 

Servei 
Equitat 

Municipal 

 

Cossos de 
Seguretat 

PG- ME Policia Local    
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2. Descripció d’actuacions en cada àmbit  
 

Aquest protocol contempla tres procediments diferents:  

1. Prevenció: 

El seu objectiu és eradicar aquest pràctica a partir de canvis d’hàbits de les famílies i la 
formació de les persones professionals. És la part del protocol que està permanent 
activada. Cada institució ha de garantir que els coneixements arribin a tota la seva 
plantilla. 

2. Sospita/ Risc de MGF: 

Aquest procediment s’activa davant la detecció d’indicadors de risc que fan sospitar una 
possible MGF. 

3. Consumació:  

Descriu les actuacions que cal dur a terme davant la detecció d’una mutilació ja 
practicada. 

2.1. Àmbit de la Prevenció 

a) Objectius 
b) Formació i Informació 
c) Possibles Activitats en aquest àmbit  
d) Indicadors detecció preventiva 
e) Circuit en l’àmbit preventiu 
  
a) Objectius de la formació i informació als i les professionals:  

1. Prevenir i Reduir conductes de risc per a la salut de les nenes i dones 
nouvingudes. 

2. Prevenir la pràctica de la mutilació genital femenina entre les dones procedents 
de les comunitats practicants residents a Vilanova i la Geltrú  a través d'una 
educació per a la salut. 

3. Sensibilitzar i Conscienciar sobre els perjudicis que aquesta pràctica té per a la 
salut i contrastar-los amb el conjunt de creences i mites sobre la identitat, el 
caràcter, la salut i la pertinença social de la població afectada. 

4. Promoure espais de formació i de reflexió sobre les actuacions a desenvolupar 
des de l’àmbit de l’assistència sanitària, l'atenció social, l'ensenyament i els 
cossos de seguretat en relació a aquesta pràctica, a la seva prevenció, atenció i 
derivació de casos de sospita. 
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b) Formació i informació per els i les professionals 
 
Una de les principals línies d’actuació per tal de fer front a la MGF ha de ser el treball 
en xarxa entre els diversos agents implicats, incidint també en associacions que 
treballen en la prevenció de la MGF. Així, la feina d’uns beneficia als altres i la protecció 
cap a les nenes/noies serà més eficaç.  
 
És imprescindible pel treball en xarxa la informació i formació dels i les professionals en 
aquest tema i donar a conèixer experiències per poder ajudar als professionals en 
l’execució de les seves tasques. És un tema sense gaire prevalença a Vilanova i la 
Geltrú però cal tenir la informació i preparació adequada si es detecta una possible 
situació de MGF. 
  
Saber i conèixer d’on prové aquest fenomen, el perquè, el com ...  totes aquestes 
qüestions són bàsiques per poder desmuntar els arguments i explicar les conseqüències 
negatives sobre la salut de les dones que provoca aquesta pràctica. 
 
L'antropòloga Adriana Kaplan afirma:  
“un abordatge preventiu ben fet (a partir de la formació dels professionals de l’atenció 
primària) està donant uns resultats excel·lents. S’evita la intervenció policial que és 
humiliant per a qualsevol família i es dóna l’oportunitat a les persones d’empoderar-se i 
que prenguin elles la decisió de no mutilar a les seves filles, perquè entenen que és una 
pràctica perjudicial i no perquè ho diu la llei. Jo crec que és un canvi substancial.” 

 
c) Possibles Activitats en l’àmbit de la Prevenció 

- Reunions de treball de professionals de l'àmbit sanitari, àmbit social, àmbit educatiu i 
àmbit de seguretat ciutadana de la ciutat, per tal de conèixer on es practica, tipus i 
conseqüències, motius d'atenció i possible risc, indicadors de sospita, marc jurídic, 
atenció i criteris de derivació, estratègies per a l’atenció i actuacions... etc . 

- Taller de prevenció adreçat a les dones africanes a través del qual es treballaria la 
prevenció de la MGF, la salut sexual i reproductiva, la salut materno-infantil i les 
conseqüències que per a la salut física i psicològica té aquesta pràctica.  

- Pel·lícula MOOLAADÉ, (protecció), escrita i dirigida pel senegalès Ousmane Sembene 
al 2004.  

- Pel·lícula LA FLOR DEL DESIERTO (adaptació de l’autobiografia de Waris Dirie, top 
model nascuda a Somalia), dirigida per Sherry Hormann. Any 2009.  

- Organització de jornada de sensibilització el mateix dia 6 de febrer, dia mundial de 
tolerància zero a la MGF  declarat per la OMS l’any 2003.  

- Organització de Taula rodona per exposar i intercanviar experiències des de diversos 
àmbits d'actuació i per tractar diferents temes com el paper de l'àmbit sanitari, el paper 
dels serveis socials, el paper del Cos de Mossos d’Esquadra, religió o tradició, la 
mediació intercultural, el propi protocol d'actuació per prevenir i la mutilació genital 
femenina.  
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- Actuacions pedagògiques preventives adreçades directament a les dones amb 
l'objectiu d'informar-les sobre les conseqüències en la salut física i psicològica que 
comporta aquesta pràctica i anar-les modificant.  

 

d) Indicadors Detecció preventiva 

Indicadors de possible risc: 
 

- pertànyer a una ètnia que practiqui la MGF. 
- pertànyer a una família en que la mare i/o les germanes més grans estiguin 

mutilades. 
- pertànyer a un grup familiar practicant que té molt present el retorn al  país 

d’origen.  
- proximitat d’un viatge al país d’origen. 

 

e)  Circuit en l’àmbit Preventiu 

Els centres docents i els centres sanitaris s’han anat configurant com les grans portes 
d’entrada de possibles casos i d’intens treball preventiu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centres Sanitaris: en aquest àmbit de la prevenció els centres sanitaris són la porta de 
detecció de dones- mares amb MGF practicada, informació a tots els professionals 
encarregats de la salut de dones i nenes. Revisions acurades a les nenes. Informar de 
les complicacions físiques i psicològiques que comporta la MGF. 
 
Centres Educatius: en aquest àmbit de la prevenció, la informació al claustre sobre la 
MGF és molt important. Cal que mestres i professorat coneguin els indicadors de risc 
per tal d’estar atents i  observar els possibles canvis en les nenes. Quan arriba una 
família al municipi des de l’IMET o des del propi centre educatiu es pot derivar a la 
família per tenir la targeta sanitària i així inicià seguiment pediàtric (carnet de vacunes 

Serveis 
Sanitaris 

Centres 
Educatius- 
Inspecció 

Altres 

Coordinació infància i adolescència de 
Regidoria de Serveis Socials 

Accions per 
Formació i 
Informació 



                                                                                           

 
 
 Protocol d’actuacions per prevenir la mutilació genital femenina a Vilanova i la Geltrú- Versió 1.1 

  

10 

també). Igualment, des de la OME es fa un treball preventiu en la comissió 
d’escolarització.  
 
Cossos de Seguretat: Des de l’àmbit de la prevenció és clau que els agents dels 
cossos de seguretat coneguin la problemàtica i casuística de la ciutat.  
 
El treball de prevenció que es realitza des de la PG-ME engloba accions adreçades als 
grups d’interès per aportar informació i sensibilitzar respecte a la pràctica. La intervenció 
més útil és l’abordatge transversal acompanyat d’una bona coordinació amb la xarxa de 
professionals del territori. És la posició que ofereix més garanties d’èxit a l’hora de 
valorar i neutralitzar les situacions de risc. 
 
En aquest punt es vol incorporar la figura del guàrdia de barri de Policia Local. Aquest 
guàrdia deixa de ser un agent anònim passant a ser una persona amb un nom conegut 
pels veïns i persones que encapçalen associacions de veïns, escoles, centres cívics i 
veïns, entre d'altres, que realitza la seva tasca diàriament en un mateix barri. Realitzant 
protecció escolar i en constant contacte amb el professorat i les famílies, sent una eina 
humana indispensable per detectar dins de les famílies en risc, comportaments 
rellevants als efectes d'aquest protocol.  
 
És recomanable que el professorat i la Direcció del Centre Educatiu es mantinguin al 
marge de la intervenció directa amb la família per no comprometre'n la confiança amb 
els pares i les nenes en cas de risc, ja que la família podria reaccionar amb la no 
assistència al centre educatiu i es perdria el control de la família. Cal que s'actuï en 
xarxa i permetre que els diferents professionals s'impliquin en la seva justa mesura. No 
cal dir que caldrà adaptar aquesta intervenció en funció del cas que es tracti i del risc 
que es presumeixi. 
 
Serveis Socials (àmbit preventiu) Molt sovint la decisió de practicar la MGF no la 
prenen solsament els progenitors, sinó que acostuma a ser una decisió adoptada per 
part de la família extensa que resta al país d’origen. La intervenció preventiva des dels 
serveis socials pot preguntar sobre el sistema familiar. Molt sovint és més pràctic dotar 
als pares d’arguments i capacitat de decisió per protegir la seva filla. Generalment és 
millor parlar amb la mare a soles, i més endavant incorporar al pare. Acostumen a ser 
els homes els que tenen l’autoritat per permetre el canvi (és la família paterna qui sovint 
organitza el ritual de la MGF, qui té més pes per prendre la decisió). Els acords amb la 
família i els compromisos es recomana que sigui amb ambdós progenitors. 
 
Funcions en l’àmbit preventiu dels agents implicats 
* sensibilització i debat per reflexionar sobre la pràctica i abandonament per les 
persones practicants.  
Espai Equitat / Convivència: 

1. Accions i activitats de prevenció. 
2. Informació a la Taula Local.  
3. Treball en xarxa. 

 
Serveis Sanitaris 

1. Informació i educació sanitària, en especial a les nenes i famílies en risc. 
2. Detecció del risc de les menors.  
3. Exploracions físiques.  
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4. Demanda del compromís de conformitat en no mutilació, signat per pare i mare.  
5. Informació a la Taula de MGF. 
6. Treball en xarxa.  
 

Comunitat Educativa 
1. Detecció de situacions de risc. 
2. Informació a la Taula de MGF. 
3. Treball en xarxa.  

 
Serveis Socials 

1. Treball de prevenció i detecció en la població. 
2. Intervenció en famílies i nenes -noies en casos de risc. 
3. Informació a la Taula local.  
4. Treball en xarxa. 

 
Forces i Cossos de Seguretat 

1. Oficines de relacions amb la comunitat (ORC) del cos dels Mossos d’Esquadra 
2. Grups d’atenció a la víctima (GAV) del cos dels Mossos d’Esquadra 
3. Guàrdia de barri (policia local). 

 
- Oficines de relacions amb la comunitat (ORC) del Cos dels Mossos d’Esquadra 
- Grups d’atenció a la víctima (GAV) del Cos dels Mossos d’Esquadra 
- Guàrdia de barri (policia local) 
 

1. Informar sobre el marc legal que regeix a l’estat espanyol respecte la MGF.  
2. Detectar, entre les comunitats en risc, les persones practicants de MGF, 
identificant els líders i mediadors comunitaris. 
3. Treball en xarxa 

Associacions relacionades amb la prevenció de la MGF  
1. Assessorar als i les professionals. 
2. Potenciar les dones provinents de les comunitats on es practica la MGF com 

agents de salut. 
3. Elaborar material informatiu.  
4. Treball en xarxa.  

 
Cal promoure que les dones provinents de les comunitats on es practica la MGF siguin 
les principals protagonistes en el procés d’eradicació; ja que són les principals 
afectades. També caldria crear actuacions dirigides als homes ja que, en moltes 
ocasions, són els que tenen l’autoritat per permetre el canvi. 
 
2.2. Àmbit de les sospites o risc de MGF 
a) Objectius  
b) Indicadors possible risc 
c) Funcions dels agents implicats 
d) Circuit àmbit sospites o risc de MGF 
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a) Objectius àmbit risc  
1. Reduir els possibles casos de MGF a la ciutat de Vilanova i la Geltrú. 
2. Treballar coordinadament tots els agents implicats.  
3. Evitar diverses revisions pediàtriques  a les nenes.  
4. Signar compromisos amb el pare i la mare vers la no mutilació de les filles des de 
l’àmbit sanitari.  

 

b) Indicadors de possible risc: 
- Pertànyer a una ètnia que practiqui la MGF. 
- Pertànyer a una família en que la mare i/o les germanes més grans estiguin 

mutilades. 
- Pertànyer a un grup familiar practicant que té molt present el retorn al  país 

d’origen.  
- Proximitat d’un viatge al país d’origen.  
- Sospita de matrimoni forçós.  

 
 
c) Funcions dels agents implicats en l’àmbit de risc o sospita 
 
Centres Educatius: Si s’observen indicadors de risc la Direcció del centre educatiu 
informarà a l’Inspecció d’Ensenyament per procedir i consensuar les accions a realitzar. 
El centre pot ser un dels primer agents que pot conèixer si la menor viatjarà al seu país. 
Posteriorment s’informarà a coordinació de l’àmbit d’infància i adolescència de Serveis 
Socials per tal que actuïn els serveis corresponents i s’activi el protocol.   
 
Centres Sanitaris:    
Abans del viatge: Revisió mèdica.  

Signatura compromís de no mutilació per part del pare i mare;  
Programar nova visita pediàtrica després del viatge al país d’origen.  

Després del viatge: Revisió mèdica (si s’ha consumat: denúncia)  
        Si no es presenta a la revisió: Citació per Policia Local.  
 
Visita serveis socials / Visita CAP:  Determinar nivells de risc. Seguiment i treball 
coordinat.  
 
Cos de Mossos d’Esquadra / Policia Local:  
 
Viatge imminent (risc urgent): Des de la PG-ME es faran totes les gestions necessàries 
per protegir la menor. Es donarà preferència a aquelles que vagin adreçades a evitar el 
viatge de la menor per tal de neutralitzar el risc.  
 
(Risc no urgent): Informar a serveis socials per activar el circuit i iniciar el treball 
preventiu. Es mantindrà informat el jutjat del treball preventiu i de les gestions que es 
realitzen mitjançant un ofici o un atestat policial.  

- Si es considera que el risc ha estat neutralitzat, s’informarà el Jutjat/ Fiscalia/ 
DGAIA  de les gestions realitzades i el resultat de les mateixes.  

- Si es considera que el risc no ha estat neutralitzat, s’actuarà d’emergència, 
s’informarà el Jutjat de Guàrdia/ Fiscalia/ DGAIA i es sol·licitaran les mesures 
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cautelars (ordre judicial de prohibició de sortida de la  menor de l’Estat 
Espanyol i la retirada de passaport).   

 
d) Circuit d’actuació en situacions de sospites i risc de MGF 
S’actuarà sempre amb la màxima prudència, discreció i confidencialitat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Àmbit de consumació de la MGF 
a) Objectius 
b) Indicadors de possible consumació MGF 
c) Funcions dels agents implicats 
d) Circuit àmbit consumació de la MGF. 
 
 
 
 

Serveis 
Sanitaris 

Centres 
Educatius 

INSPECCIÓ 

Altres 

Decisions per una actuació conjunta 
Coordinació àmbit infància i adolescència  

Regidoria Serveis Socials 

Assessorament a mare i pare. 
 

Signatura Compromís de no 
mutilació, mare i pare  

 

Risc Descartat 
 

Sospita  i Risc 

Seguiment 
pediàtric 

Si es neguen a firmar compromís o 
persisteix el risc: 
- Notificar a Serveis Socials 
- Notificar a EAIA Garraf 
- Intervenció PG-ME/ Policia 
local. 
 

- Informació i Educació Sanitària a 
nena i família. 
- Signatura en l’àmbit sanitari de 
pare i mare de la NO mutilació de 
les filles.  
 

Programar Visita –
Revisió Post viatge. 

Si tot i així el risc persisteix: 
- Notificació a Jutjat. 
- Notificació a Fiscalia 
partit judicial Vilanova 
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a) Objectius àmbit consumació  
1. Verificar que no s’ha produït MGF després d’un viatge al país.  
2. Oferir informació i educació sanitària. 
3. Posar en coneixement de Jutjat o denúncia a PG-ME la pràctica consumada. 
4. Prevenir que no es practiqui a germanes de la persona amb MGF. 
5. Garantir l’atenció a les seqüeles que es puguin presentar. 
 
b) Indicadors de possible consumació 

- Tristesa i manca d’interès. 
- Canvis de caràcter. 
- Canvis en la manera de caminar. 
- Neguit a l’hora d’asseure’s. 
- Pal·lidesa cutaneomucosa. 
- Símptomes d’anèmia. 
- Disminució de l’activitat física. 
- Comentaris a companyes de l’escola. 

 
c) Funcions dels agents implicats, àmbit de consumació 
 
Serveis Sanitaris: Cal una confirmació  a través d’una exploració pediàtrica.  
Si la mutilació ha estat practicada s’ha de fer un informe al jutjat i trucar a Mossos 
d’Esquadra per tal d’agilitzar les accions. 
Si la menor tingués altres germanes cal explorar-les. 
En cas que les germanes no hagin estat mutilades activar el protocol de prevenció.  
Garantir l’atenció a les seqüeles físiques i psíquiques que pugui presentar la nena.  
 
Espai Equitat:   Dona adulta mutilada: Suport psicològic.  
 
Serveis Sanitaris:  
Dona adulta mutilada: Cal avaluar el grau d’afectació (física, psíquica i sexual). Una 
vegada determinat l’estat; cal informar-la de possibles tractaments per revertir els 
efectes de la MGF practicada i els serveis de suport existents.1 

 

Cos Mossos d’Esquadra /Policia Local:  

- Si hi ha hagut treball preventiu previ: Si, malgrat el treball preventiu, l’infant/ adolescent 
ha tornat mutilada del país, el GAV instruirà diligències policials per un delicte de l’art. 
149.2 del CP. S’adjuntarà informació sobre el treball preventiu realitzat i, si és possible, 
també l’informe lliurat pel professional de salut corroborant la  mutilació. Sempre es farà 
còpia per la Fiscalia de Menors i per a DGAIA. 

                                            
1
 La reconstrucció no es pot fer en tots els casos, tan sols en aquells en que la mutilació va ser parcial. 

Queden fora de la reconstrucció, almenys de moment, les mutilacions totals de clítoris i llavis menors i 
també les fibulacions.  

A Barcelona: Institut Universitari Dexeus (Doctor Pere Barri Soldevila) i Hospital Clínic Barcelona. 

 



                                                                                           

 
 
 Protocol d’actuacions per prevenir la mutilació genital femenina a Vilanova i la Geltrú- Versió 1.1 

  

15 

- Si hi ha sospita fonamentada sense confirmació: S’instruiran diligències informatives. 
S’adjuntarà informe sobre el treball preventiu realitzat. Sempre es farà còpia per la 
Fiscalia de Menors i per a DGAIA. 

- No hi ha hagut treball preventiu previ:  Es trametrà la denúncia al jutjat i es faran les 
diligències d’investigació que el jutge sol·liciti. Sempre es farà còpia per Fiscalia de 
Vilanova i la Geltrú i s’informarà la DGAIA. 

 
d) Circuit davant situació de consumació MGF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xarxa de Recursos Recuperació dones 
(atenció a les seqüeles físiques i psicològiques que pugui presentar la nena / dona )  

CSMIJ:  Suport psicològic per nenes i noies. 
Espai Equitat: Suport psicològic per dones adultes.  
Serveis Socials: Mesures educatives i preventives a les germanes (si és el cas).  
Sanitat: Control mèdic adequat. 
Sanitat: Mecanismes sanitaris d’intervenció quirúrgica per revertir  els efectes de la 
mutilació practicada.  

 
 
 
 
 

Pediatria  

Serveis 
Socials 

EAIA 

Centre  
Educatiu –  
Inspecció  

Altres 

Exploració 
pediàtrica 
confirmatòria  

Denúncia a Jutjat i 
Fiscalia 

Mesures 
protecció 

Mesures 
Penals pares 

Xarxa Recursos 
Recuperació dones en 
situació de violència  

Denúncia  als 
cossos policials 
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PROCEDIMENT DAVANT EL RISC DE MGF

Centre educatiu
Responsable 

circuit MGF

Serveis socials/

EAIA
Cossos policialsServeis Sanitaris

Detecció situació 

de risc

Detecció situació 

de risc

Detecció situació 

de risc

Activació protocol: 

Informació i 

determinació 

d’actuacions

Assessorament 

pares

Signatura de 

compromís de NO 

mutilació

Es descarta el 

risc

Seguiment 

pediàtric

Notificació a 

Serveis socials

Notificació a 

l’EAIA

Existència de 

risc greu?

Intervenció 

policial

Persistència 

del risc?

Denúncia al Jutjat 

de Guàrida

Actuacions 

judicials

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Revisions post 

viatges i 

actualitzacions 

compromís
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4. OBLIGACIONS LEGALS I RECOMANACIONS 
TÈCNIQUES PER A LA PROTECCIÓ DE DADES 
PERSONALS EN CIRCUIT TERRITORIAL 
 
Una vegada aprovat el Protocol d’Actuacions per prevenir la Mutilació Genital Femenina 
de la Generalitat de Catalunya es va introduir posteriorment un capítol específic per la 
protecció de dades personal en el cas de treball en xarxa.  
 
Aquest capítol va ésser redactat per experts i expertes en els recursos de violència 
masclista, per la Unitat de suport a la víctima del Departament d’Interior, per l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades, per PG-ME, per Departament de Justícia, per experts i 
expertes del Departament de Salut i pel Departament d’Ensenyament entre altre.  
 
S’inclou, doncs, un apartat en el protocol de Vilanova i la Geltrú amb la intenció d’ajudar 
a clarificar què, com i quan s’han de cedir les dades personals entre serveis en el 
territori per a una bona coordinació i abordatge integral de la situació.  
 
Context Normatiu:  

- Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista. 
- Llei 14/2010 dels drets i oportunitats de la infància i adolescència. 
- Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal 

d’ara en endavant LOPD. 
- Reial Decret 1207/ 2007 aprovació reglament desplegament LOPD 

d’ara en endavant RLOPD. 
 
En les dues primeres lleis (Llei del dret a les dones a eradicar la violència masclista; Llei 
dels drets i oportunitats de la infància i adolescència) s’expressa de manera clara que 
els professionals, especialment els de l’àmbit de la salut, dels serveis socials i de 
l’educació han d’intervenir obligatòriament quan tinguin coneixement d’una situació de 
risc d’acord amb els protocols específics i en coordinació amb els serveis de la xarxa.  
 
Igualment, es disposa que les administracions públiques competents s’han de cedir les 
dades de caràcter personal necessàries per poder gestionar d’una manera adequada 
els serveis i recursos. Es disposa que cal establir els mecanismes de coordinació i 
cooperació que permetin una transmissió d’informació continuada i fluïda entre els 
organismes implicats (Educació, Salut, Cossos de seguretat, Serveis socials, Justícia, 
etc).  
 
Des de la perspectiva de la LOPD i RLOPD es defineixen les dades de caràcter 
personal com “qualsevol informació referent a persones físiques identificades o 
identificables” de manera que inclou dades com el nom, cognoms, adreça, telèfon, així 
com qualsevol informació que pugui arribar a fer identificable una persona física.  
 
Es defineix el “tractament de dades personals” com “totes les operacions i procediments 
tècnics de caràcter automatitzat o no, que permetin recollir, gravar, conservar, elaborar, 
modificar, bloquejar i cancel·lar així com les cessions de dades que derivin de 
comunicacions, consultes, interconnexions i transferències”.  
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Els diferents serveis i administracions públiques tenen atribuïdes per normativa sectorial 
una sèries de competències i capacitats d’actuació. Serà en funció d’aquestes que 
podran tractar determinades dades.  
 
 
OBLIGACIONS LEGALS 
Entre altres, algunes de les obligacions que imposa la LOPD són:  
 
a) Deure d’informació. Informar a la persona interessada de manera expressa, precisa 
i inequívoca a l’hora de recollir les seves dades personals.  
Un exemple:   “De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades 
personals, les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer XXX, titularitat de YYY, 
amb la finalitat de ZZZ. Igualment us informem que podreu exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposición establerts a la Llei esmentada, adreçant un escrit a 
YYY, a l’atenció de la secció yyy, carrer..., núm. ... de (DP i localitat) o a l’adreça 
electrònica següent: ...”. 
 
No cal consentiment exprés quan les dades de caràcter personal es recullin per a 
l’exercici de les funcions pròpies de les administracions públiques en l’àmbit de les 
seves competències, sempre que no es tractin de les dades de ideologia, afiliació 
sindical, religió i creences.  
 
Excepcions a la necessitat d’obtenir consentiment en el tractament de dades:  
Quan el tractament sigui necessari per als supòsits següents: 
 

� La prevenció o els diagnòstics mèdics. 
� La prestació d’assistència sanitària o els tractaments mèdics. 
� La gestió de serveis sanitaris. 
 

També quan el tractament sigui necessari per salvaguardar l’interès vital de la persona 
afectada o d’una altra persona, en cas que la persona afectada estigui físicament o 
jurídicament incapacitada per donar-ne el consentiment.  
 
CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE DADES DE MENORS: 
Article 13 del RLOPD regula els requisits per realitzar tractament de dades de menors.  
 
Diferencia entre menors i majors de 14 anys.  

- majors de 14 anys: Se’ls pot demanar directament el seu consentiment, 
excepte en els casos en què la Llei exigeixi per a la seva prestació 
l’assistència dels titulars de la pàtria potestat o tutela.  

- Menors de 14 anys: Per tractar les seves dades cal consentiment dels 
pares/mares o tutors/tutores. En aquest cas es poden sol·licitar al menor les 
dades d’identitat i adreça del pare, mare o tutor/a amb l’única finalitat 
d’obtenir l’autorització per tractar les dades del menor.  

  
Límits en la recollida de dades en menors: No es poden demanar dades del  menor 
que permetin obtenir informació sobre els altres membres de la família o sobre les 
característiques d’aquesta. No es poden demanar dades relatives, directament o 
indirectament, a l’activitat professional dels pares i mares, informació econòmica, dades 
sociològiques o qualsevol altres.  



                                                                                           

 
 
 Protocol d’actuacions per prevenir la mutilació genital femenina a Vilanova i la Geltrú- Versió 1.1 

  

19 

 
En la LDOIA (Llei 14/2010, dels drets i oportunitats de la infància i adolescència), es 
defineix l’infant com la persona menor de dotze anys i a l’adolescent la persona amb 
una edat compresa entre els dotze anys i la majoria d’edat establerta per la llei.  
 
LDOIA,  en el seu article 12, parla que a partir dels dotze anys les persones han de ser 
escoltades tant en l’àmbit familiar, escolar i social com en els procediments 
administratius o judicials en què es trobin directament implicats i que aboquin a una 
decisió que n’afecti l’entorn personal, familiar, social o patrimonial.  
 
L’article 17 disposa que  “els infants i els adolescents, amb l’objecte de demanar 
informació , assessorament, orientació o assistència, es poden adreçar personalment a 
les administracions públiques encarregades d’atendre’ls i protegir-los, fins i tot sense el 
coneixement de llurs progenitors/ tutors o guardadors, en particular si la comunicació 
amb aquests pot frustrar la finalitat pretesa. Amb el mateix objectiu també es poden 
adreçar al Ministeri Fiscal, al Síndic de Greuges o als síndics de greuges o defensors 
locals de la ciutadania. “ 
 
 
CESSIÓ DE DADES  
 
Es preveu en els articles 11 i 21 de la LOPD.  La cessió de dades comporta per a la 
persona interessada una pèrdua important de control sobre les seves dades personals, 
atès que la informació passa a entitats o persones diferents d’aquelles a qui se li havia 
facilitat. Pren especial importància la informació i la transparència quan als destinataris 
de la informació.  
 
Cada part intervinent implicada en el protocol ha de complir les seves competències i 
funcions determinades per la normativa sectorial corresponent (veure quadre pàg. 21 
amb les funcions de cada àmbit).  
 
En la Llei 5/2008 es preveu l’habilitació legal necessària per a la cessió de dades sense 
requerir el consentiment de la persona titular només si es justifica que és per a la 
“gestió adequada” dels serveis de la xarxa (és a dir, sempre que el cedent i el 
cessionari estiguin habilitats per tractar aquella informació personal i necessitin tractar-la 
ateses les funcions que duen a terme) en la mateixa llei s’especifica que les dades que 
es cedeixen hauran de ser només “les necessàries” en cada cas.  
 
El model de cessió de dades per als circuits territorials requereix definir:  
 

1. Els agents (persones físiques i jurídiques) que intervenen en la cessió. 
2. Les finalitats d’aquesta cessió de dades. 
3. Les persones destinatàries d’aquestes dades. 
4. Les dades concretes que es cediran.  

 
La LDOIA en l’article 24 disposa que:  “les administracions implicades han de col·laborar 
i actuar coordinadament. Especialment en matèria de protecció  dels infants i 
adolescents, els serveis públics estan obligats a facilitar la informació requerida pel 
departament competent en matèria de protecció dels infants i adolescents i a portar a 
terme les actuacions de col·laboració necessàries per a protegir-los. Les dades que es 
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poden cedir entre administracions sense consentiment de la persona afectada són les 
econòmiques, laborals, socials, educatives, de salut, policials i penals dels menors i de 
llurs progenitors, tutors o guardadors.  
 
 
RECOMANACIONS 
 
1. La comunicació de dades es troba habilitada per la LOPD sempre que la informació 
estigui emparada per la “gestió adequada”, mantenint-se en secret tot allò que no 
tingui relació.  Exempcions per a les persones professionals sanitàries. 
 
2. Les dades s’han de cedir en funció de la finalitat, definint bé els agents i les 
persones destinatàries. No cal dir, que el canal que s’utilitzi per a la cessió de dades ha 
de ser segur i que compleixi els requisits els requisits de la LOPD. 
 
3. Identificar la cessió de dades a partir de la seva finalitat permet diferenciar  entre: 
informar, derivar i/o coordinar. 
 

Informar: transmetre uns coneixements, una determinada situació als òrgans 
competents.  
Derivar: Establir un contacte entre un servei i un altre, amb traspàs d’informació 
Coordinar: Crear un determinat saber o coneixement compartit sobre el cas / la 
situació.  

 
Per tant, cal preguntar-se: Amb quina finalitat realitzo la cessió de dades? 
 
4. Cal actuar d’acord amb els protocols establerts, siguin municipals, comarcals o 
territorials, així com els propis de cada departament, servei o organisme.  
 
5. Totes les persones intervinents en qualsevol fase del tractament de les dades estan 
obligades al secret professional, fins i tot després de finalitzar.  
 
6. Cal preveure en quins casos cal recollir el consentiment de la persona titular per al 
tractament de les seves dades.  
 
7. En el moment de la primera acollida de dades de la persona, se li pot assignar un 
codi que, si s’escau, serà utilitzat per identificar-la en tot el procés. Per reforçar la 
intimitat i la confidencialitat, els serveis poden substituir les dades identificatives pel codi 
assignat.  
 
8. Cal limitar l’accés a les dades estrictes i exclusivament necessàries per a la gestió 
adequada.  
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FUNCIONS PER ÀMBITS 

 
ÀMBIT FUNCIONS 

Atenció bàsica de proximitat, que facilita l’accés als diferents serveis i prestacions  
socials. 

(Serveis Socials Bàsics) 

 
 
 

Social 
Atenció social especialitzada:  
 
- Intervenció en maltractaments infantils, diagnòstic i proposta de mesura protectora a 
l’administració competent. 
- Intervenció per al compliment del règim de visites. 
- Valoració, actuació i atenció d’infants en risc o en situació de desemparament, així 
com el seguiment i el tractament de les seves famílies. 
- Atenció urgent als casos d’abusos i/o maltractaments infantils. 
- Atenció telefònica permanent i gratuïta de trucades relatives preferentment a situacions 
de risc per a menors. 
 

(en el cas de menors, EAiA- DGAIA) 
 

 
 

AMBIT FUNCIONS 
Atenció preventiva, curativa, rehabilitadora i promoció de la salut de la comunitat. 

(serveis atenció Primària) 
Atenció mèdica d’internament, atenció quirúrgica, consultes externes on es fan les 
visites ambulatòries per fer proves prèvies a intervencions o de seguiment dels pacients 
i serveis d’urgències. 

(serveis atenció Hospitalària) 
Atenció integral i multidisciplinària que garanteix una atenció de qualitat a les persones 
grans, els malalts crònics amb dependència i les persones en situació terminal. 

(serveis atenció sociosanitària) 
Atenció especialitzada de salut mental i suport a l'atenció primària de salut; atenció 
hospitalària psiquiàtrica amb diferents nivells d'intensitat; hospitalització parcial o 
hospital de dia i rehabilitació comunitària 

(serveis atenció psiquiàtrica i salut mental) 
Atenció i seguiment de les drogodependències, tractament ambulatori especialitzat, 
informació i orientació per a persones drogodependents, acollida immediata. 

(serveis atenció a les drogodependències) 
Atenció mèdica especialitzada extrahospitalària i que serveix de suport i de referència 
als centres d'atenció primària (CAP), rehabilitació, tractament de la insuficiència renal 
crònica (diàlisi), prevenció i control de malalties de transmissió sexual, vacunacions i 
consells a persones viatgeres internacionals 

( altres recursos atenció especialitzada sanitat) 
Promoció de la salut, prevenció de la malaltia i educació sanitària, treball en relació amb 
l’ús racional del medicament 

(atenció farmacèutica) 

 
 
 
 
 

 
 
 

Sanitat 

Atenció sanitària urgent:   consell telefònic, atenció in situ dels professionals sanitaris i, 
si cal, trasllat en ambulància segons la gravetat del cas. 

(serveis emergències mèdiques) 
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AMBIT FUNCIONS 

Atenció telefònica permanent que informa, assessora i facilita 
l’expressió dels casos de violència masclista. Suport 
psicològic i jurídic, si escau. Informació i derivació als 
recursos públics i privats més adients 

(servei telefònic 900 900 120) 
(telèfon infància: 900 300 777) 

 
 
 
 

 
 

Atenció a les dones 
Informació, assessorament, primera atenció i acompanyament 
en relació amb l’exercici dels drets de les dones en tots els 
àmbits relacionats amb llur vida laboral, social, personal i 
familiar.  
 
Atenció psicològica i jurídica especialitzada 

(servei equitat Ajuntament de Vilanova i la Geltrú) 
(oficines de l’institut català de la dona) 

AMBIT FUNCIONS 
 
Intervenció i assessorament psicopedagògic als centres educatius. 

(equip assessorament psicopedagògic –EAP-) 

 
 

Educatiu   
Informació, suport i orientació en relació amb la violència masclista als centres 
escolars 

(unitat de suport a la convivència escolar) 
 
 
 
 

Seguretat 

 
Intervenció immediata, atenció i formació de drets de la víctima, gestió d’assistència 
jurídica a dependències policials i a la seu judicial, recollida de la denúncia, 
actuacions amb l’agressor i protecció de la víctima, informació i gestió de l’ordre de 
protecció, 
informació i derivació a recursos assistencials especialitzats i seguiment de la 
víctima. 

(PG-ME i Policia local) 
 
Treball preventiu: anàlisi de l’entorn de la víctima, detecció d’indicadors de risc i 
indicadors protectors. 

(PG-ME i Policia local) 
Promoure l’acció de la justícia en defensa de la legalitat, dels drets de la ciutadania i 
de l'interès públic tutelat per la llei.  

(Ministeri Fiscal) 
Actuació en l’ordre penal i civil en processos relatius a violència masclista que 
determina la llei. 
Assistència lletrada o de representació, respectivament, a persones que ho sol·licitin: 
acompanyament a l’acte judici oral, actuacions judicials, assessorament jurídic, 
atenció i assistència jurídica, atenció policial i suport en la declaració judicial  

(servei de torn d’ofici) 
Assessorament a les peticions judicials en matèria de família, mitjançant dictàmens 
tècnics per facilitar la presa de decisions judicials. 

(SATAF) 
Suport als òrgans judicials mitjançant la pràctica de proves pericials mèdiques. 

(Institut medicina legal) 

 
 
 
 
 
 
 

Judicial 

Assessorament jurídic, atenció/assistència jurídica, atenció social, tramitació de 
recursos, informació, orientació i/o acompanyament. 

(Servei orientació) 
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(serveis intervenció especialitzada en recuperació) 
 
 
Intervenció especialitzada, oferint atenció integral i tramitació 
de recursos en el procés de recuperació de les dones que han 
patit o pateixen situacions de violència masclista i llurs filles i 
fills.  
Atenció psicològica, assessorament jurídic, formació i/o 
consultoria professional, orientació i inserció laboral i mediació 
intercultural. 

(Servei Acolliment i Recuperació) 
  
Atenció especialitzada, que proporciona acolliment d’urgència 
d’estada llarga. Fa les mateixes funcions que l’anterior, però, a 
més, dóna assessorament psicopedagògic. 

(Servei Acolliment Substitutori de la llar) 
(Servei Atenció i Acolliment d’Urgències) 

 
 
CESSIÓ DE DADES:  Finalitats, funcions i dades que cal cedir 
 

FINALITAT FUNCIONS DADES QUE CAL CEDIR 
  Entre àmbits 

diferents 
Entre les persones 
participants comissió 

 
a) Actuar de manera 
immediata 

 
Les que calguin per garantir la integritat de les 
dones i les seves filles. 
 
Mínim: nom, cognoms, adreça, telèfon, valoració de 
la urgència, demanda, valoració de risc, intervenció 
realitzada, derivació i coordinació. 
 

b) Valorar 
col·lectivament la 
situació de RISC  
i establir Pla Actuació 
 

Nom i cognoms de la dona, adolescent o 
infant.  Nom i cognoms del pare.  
La valoració de risc global. Assistència o 
vinculació al recurs  Només la valoració 
d’aquells indicadors de risc que siguin rellevants 
per al  cas tractat.  

 
 
 
 
 
1. Garantir la 
protecció integral 
de les dones, 
adolescents i 
infants 

c) Enfortir (si s’escau) 
l’informe a 
comunicació Òrgans 
Judicials  

Dades contingudes 
en el model 
d'informe de 
comunicació a 
Fiscalia del mateix 
centre/servei/protocol. 
 
* S’ha d’informar la 
dona, l’adolescent o 
l’infant de lacomunicació 
als òrgans judicials 

 
 

 
 

No s’escau 

2. Facilitar l’accés 
de les dones, 
adolescents i 
infants als drets 

a) Promoure la 
vinculació de les 
dones, adolescents i 
infants amb la Xarxa. 

 
Nom i cognoms de la dona, adolescent o 
infant. 
 
Si ha arribat el recurs o no 
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d’atenció i 
reparació 

 
 
a) Enfortir la 
coordinació, garantint 
el principi 
d’intervenció mínima i 
la no-victimització 
secundària 

 
 
- Nom i cognoms de la 
dona, adolescent 
- Telèfon de contacte 
-  Filles/fills a càrrec 
-  Demanda 
-  Motiu de derivació 
-  Intervenció feta 
- Professional/s de 
referència del servei 
derivador 
- Si caldrà seguiment 
o coordinacions 
posteriors 

 
 
 
 

No s’escau 

 
 
 
 
 
 
3. Millorar o 
mantenir la qualitat 
de la intervenció 

b) Construir 
coneixements entre 
persones expertes en 
aquells casos 
complexos  

 
Nom i cognoms de la dona, adolescent o 
infant. 
 
Intervenció feta per cada un dels serveis 
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5. PROFESSIONALS DE REFERÈNCIA  
     VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
AMBIT Servei 

Institució 
Persona 
referència  
 per MGF  

Telèfon Correu electrònic 

 
COORDINACIÓ 
PROTOCOL i 
ACTUACIONS 

 
Serveis Socials 
municipals 

 
Coordinadora 
Infància i 
Adolescència  

 
93 814 00 00  
Ext. 3453 

 
gsamarra@vilanova.cat 
infancia@vilanova.cat 

 
ASSIR 

 
Isabel Ràfols 
 

 
696 532 352 
 

 
isarafols@gmail.com 

Línea Pediàtrica 
Garraf 
(ABS Vilanova I – 
ABS II) 

Amadora 
Moral  

 
93 657 17 39 

 
amoral@ambitcp.catsalut.net 

CAPI  
Baix A Mar 

Àngels Peroy   
93 810 30 03 

 
aperoy@cspvng.cat 

 

 
 
 
 
SERVEIS 
SANITARIS  

Consorci 
Sanitari del 
Garraf 

 
Anna Torres 

 
93 896 00 25 

atorres@csg.cat 

 

Inspecció 
Educativa 
Garraf 

Teresa 
Cambra 

93 481 60 00 
93 815 94 34 

tcambra@xtec.cat  
 

ENSENYAMENT  
IMET Núria Fonoll    

93 814 04 40 
 

nfonoll@imet.cat 
 

Espai d’Equitat 
municipal 

 

Susana 
Conesa  

93 816 90 02  sconesa@vilanova.cat  
 
SERVEIS 
MUNICIPALS  
 

Servei de 
Convivència 

Rosa Català  93 814 00 00  
ext. 3376  

rcatala@vilanova.cat 
 

Servei 
especialitzat 
infància i 
adolescència 

(SEAIA) 

 
EAIA Garraf 

 
Rosa 
Ramírez 

 
93 810 04 00  

 
rmramirez@ccgarraf.cat 

 

Mònica Martí  mmarti@vilanova.cat 
 

Policia Local 
 

Dolors  
Lopez 

 
93  
810 66 66 dlopez@vilanova.cat 

 

 
COSSOS DE 
SEGURETAT 

PG - ME Esther 
Graells  

93  657 11 50 
Ext: 45906 

itpg6365@gencat.cat 
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TELÈFONS D’INTERÈS  
 
Infància respon: 900 300 777 
Línia d’atenció a les dones en situació de violència: 900 900 120 
Sanitat respon: 902 111 444 
Secretaria per a la Immigració 932 701 230 
 
 
ASSOCIACIONS QUE TREBALLEN LA PREVENCIÓ 
 
Associació Equis-MGF. Equip de Sensibilització sobre MGF 

    a/e: Equis_mgf@yahoo.es 
 
Associació E-kre@. Intervenció comunitària per a la prevenció de MGF.  

www.ekrea.org     a/e: ekrea@ekrea.org 
 
Associació Yamari-kafo: yamarikafo@hotmail.com 
 
Associació de dones antiablació (Amam España) 
 
 
ADRECES D’INTERÈS  
 
- Grupo interdisciplinar para la prevención de las prácticas tradicionales perjudiciales. 
Universitat Autónoma de Barcelona http://mgf.uab.es/. 
http://mgf.uab.es/cast_mgf/associo.html  
 
- Mutilación genital femenina. Abordaje y prevención. Medicus Mundi Andalucia. 
Granada 2009. PDF a  www.luchamgf.org    www.medicusmundi.es/andalucia.  
 
- Protocol d’actuació per a prevenir la MGF. Generalitat de Catalunya     
http://www.gencat.cat/benestar/immigracio/guia_ab/index2CAT.html 

 
 
MANUALS  
 
- Mutilació Genital Femenina, Manual per a Professionals. Grup interdisciplinar per la 
prevenció i l’estudi de les pràctiques tradicionals perjudicials.  
  
- Mutilació Genital Femenina: prevenció i atenció. Institut Català de la Salut. 
Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. 2004.  
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6. ANNEXOS 
 

Annex 1. Repercussions àmbit salut 
 
Annex 2. Marc antropològic 
 
Annex 3. Marc legal i Repercussions penals 
 
Annex 4. Recomanacions als i les professionals 
 
Annex 5. Compromís dels pares vers la no mutilació de les filles des  

de l’àmbit sanitari 
 

Annex 6. Circuit Nacional per a una intervenció coordinada en  
      mutilacions genitals femenines   
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Annex 1:   Repercussions àmbit salut2 
 
Hi ha diversos tipus de mutilació genital femenina reconegudes per l’OMS: 

 
El tipus de mutilació, l’edat i les formes de practicar-la varien segons el país, el grup 
ètnic i l’origen socioeconòmic, encara que la més comú és la supressió del clítoris i els 
llavis menors (80% del casos) i la forma més radical –la infibulació- es calcula que pot 
afectar a un 15% de les dones que han patit mutilacions. 
 
A Catalunya, la població de risc és originària bàsicament de regions on es pràctica el 
tipus I i el tipus II. 
 
La MGF és un acte de violència masclista que, sovint, genera complicacions físiques, 
psicològiques i sexuals en les dones i les nenes. 
 
La gravetat de les conseqüències depèn de la tipologia o de les condicions en què s’ha 
realitzat la mutilació. 
En la realitat de Catalunya tant ens podem trobar davant de víctimes amb 
conseqüències produïdes per una mutilació recent, com per conseqüències derivades 
d’una mutilació practicada fa molts anys. 
 
Les conseqüències immediates de la pràctica de la mutilació poden ser:  dolor sever, 
hemorràgia i, per tant, anèmia, infecció, ulceració de la regió genital, lesions del teixit 
adjacent i retenció d’orina, entre altres. L’hemorràgia i la infecció poden, fins i tot, causar 
la mort. No oblidem l’impacte psicològic que pot portar la víctima a situacions d’ansietat, 
depressió, terror, sentiments d’humiliació i trastorns sexuals. 
 
Les conseqüències a curt i llarg termini de la pràctica de la MGF poden ser diverses i 
les podem diferenciar en l’àmbit físic, psicològic i sexual. 
 
 
 
 
 
                                            
2 Text extret del “Protocol d’actuacions per prevenir la MGF”; Generalitat de Catalunya 

 

Tipologia MGF Característiques 
Tipus I Supressió del prepuci amb o sense supressió de tot o part del clítoris. 
Tipus II Supressió del clítoris amb extirpació total o parcial dels llavis menors. 
Tipus III Supressió de part dels òrgans genitals o tots  

i sutura de l’obertura vaginal. 
Tipus IV Punció, perforació o incisió del clítoris i/o dels llavis. Estirament del 

clítoris i/o els llavis. Cauterització del clítoris i del teixit circumdant. 
Raspat del teixit que envolta l’orifici vaginal (talls de l’angurya) o tall de 
la vagina (talls del gishiri). Introducció de substàncies o d’herbes 
corrosives a la vagina per causar sagnat o amb la finalitat d’estrènyer 
el canal vaginal. Qualsevol altre procediment concordant amb la 
definició. 
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Repercussions en l’Àmbit físic: 
 

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

� Lesió d'òrgans veïns (amb formació de fístules): uretra, vagina, perineu, recte. 
�  Anèmies cròniques. 
� Quists i abscessos  
�  Problemes genitourinaris: fístules genitourinàries, retenció, incontinència i/o 

infeccions urinàries, dolors menstruals, hematocolpos (retenció del contingut 
menstrual a la vagina), infeccions genitals, serioses dificultats durant el part (tant 
per la mare com pel nadó), esterilitat. 

 
Repercussions en 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 MGF.  
� 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. 
� Sentiments de culpa de mares mutilades que han acceptat o, fins i tot, promogut 

la pràctica de la mutilació a les seves filles. 
 
A més, els sentiments contradictoris produïts per la diferència de valors entre la societat 
on s’estan vivint i els de la cultura a que pertanyen provoquen por al rebuig per part de 
la seva pròpia gent si no es sotmeten a l’ablació: dins la seva cultura una dóna no 
sotmesa a MGF difícilment podrà casar-se i no mereix cap mena de respecte.  
 
Repercussions en l’Àmbit sexual: 
 

� Disminució de la sensibilitat sexual. 
� Dolor en les relacions sexuals. 
� Davallada de l’impuls sexual. 
� Frigidesa degut a infecció pèlvica. 
� Anorgàsmia 
� Por i rebuig. 
� En les MGF tipus III: desinfibulació parcial com una part del ritus matrimonial per 

a permetre la penetració. 
 

Està clar que tots els tipus de MGF interfereixen en algun grau amb la resposta sexual, 
però no necessàriament suprimeixen la possibilitat de plaer i orgasme, ja que també hi 
intervenen altres factors.  En el cas de mutilacions de tipus II o III les primeres relacions 
sexuals poden arribar a ser extremadament doloroses i perilloses amb afectació de la 
satisfacció sexual. 
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Annex 2:   Marc antropològic 
 
Es desconeix l’origen de la pràctica de la MGF, però es considera que podria ser una 
pràctica mil·lenària sorgida a l’antic Egipte fa uns 4.000 anys, que es va difondre a 
través de la influència de la civilització egípcia cap a societats tribals de molt països.  
 
Cal precisar que no es tracta en aquest protocol de jutjar una cultura, sinó un costum. La 
MGF no correspon a una cultura (entesa com a procés i expressió de la vida humana, 
forma de comunicació i resposta a unes necessitats bàsiques) sinó que la MGF és un 
costum, és a dir, la fixació d’una norma. I aquesta costum es confronta amb els Drets 
Humans. Això no significa negar el dret cada ésser humà a ser diferent, a tenir una 
identitat cultural diferent i a escollir valors diferents; sinó a posar un límit intangible a 
l’acceptació d’alguns valors i pràctiques.  
 
Segons la OMS s’estima que entre 100 a 140 milions de dones i nenes en tot el món 
han patit algun tipus de mutilació genital i 2 milions de nenes estan en risc de patir-la 
cada any. Es practica en uns quaranta països al mon, vint-i-cinc africans i la resta de 
l’Orient Pròxim i d’Àsia (entre ells en les dones jueves falashas i entre les cristianes 
coptas d’Egipte). 
 
Mites i tipus de defensa  de la pràctica  
 
A. La Religió 
Al contrari del que es creu, és una pràctica prèvia al naixement de la religió islàmica. Tot 
i que algunes comunitats musulmanes, i d’alguna altra religió, la practiquen, es pot 
afirmar que no és un precepte islàmic, ni tampoc de cap de les religions principals. De 
fet, es practica en la meitat de les comunitats musulmanes i es practica en els cristians 
coptes d’Egipte, Etiòpia i Sudan o la comunitat jueva Falasha de Etiòpia. No es 
porta a terme en països islàmics que s’adhereixen fermament als principis i lleis 
islàmiques (com serien Aràbia Saudí, Iran, Líbia, Marroc...etc).  
 
B. La Higiene  
Una de les raons principals que defensen les dones que mantenen, reivindiquen, 
defensen i executen la pràctica de la MGF és la higiene (sinònim de purificació, molt 
sovint equiparant-ho a la circumcisió masculina i com a ritual de pas a l’adultesa). En 
algunes cultures la dona que no té aquesta pràctica se la considera “bruta” i té prohibit 
tocar aliments i aigua. La pràctica no es pot equiparar a la circumcisió masculina, donat 
que el tall i les lesions són molt greus en la dona, eliminant òrgans i funcions. En canvi, 
la circumcisió masculina secciona el prepuci, la capa externa. Les conseqüències 
físiques, psicològiques i sexuals en les dones són nefastes.  
 
C. Les raons reproductives  
Un altre motiu que s’utilitza per defensar la MGF és per raons psicosexuals i 
reproductives, per controlar la sexualitat de la dona. Es pensa que la MGF mitiga el 
desig sexual i garanteix la fidelitat de la dona. En algunes comunitats (Egipte, Sudan, 
Somalia) es fa per “l’honor de la família”, ja que depèn de la virginitat de la nena o en 
altres comunitats (Uganda, Kenya) on es practica la poligàmia, es pretén limitar les 
demandes sexuals de la dona. En altres zones perquè es pensa que augmenta el plaer 
sexual de l’home. En d’altres comunitats les creences van molt més enllà, arribant a 
creure que tenir relacions sexuals amb una dona que no ha estat sotmesa a MGF seria 
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perillós per l’home. Molt sovint també es pensa que la MGF facilita el part (quan els fets 
demostren que és tot el contrari) i que el clítoris pot provocar la mort del bebè durant el 
part. I també es creu que la MGF augmenta la fertilitat (que tampoc és cert i les 
infeccions degudes a la pràctica poden inclús causar esterilitat).  
 

D. Les raons Socioculturals.  
Hi ha molts mites al voltant de l’origen de la MGF, per exemple, en els bambara de 
Mali, es creu que el clítoris és la llar d’un esperit maligne. En molts pobles africans, el 
clítoris correspon al costat masculí de la dona i es considera com un atribut propi del 
sexe oposat que s’ha d’eliminar per tal que dona estigui plenament en concordança amb 
el seu sexe.  
 
La MGF sembla constituir un component important de la identitat cultural de les nenes, 
així com de la seva identitat sexual. S’associa a l’entrada a l’edat adulta i, molt sovint, ve 
acompanyada per una cerimònia durant la qual les nenes reben regals i reconeixement 
de la comunitat. Es tracta d’una pubertat “social” que no coincideix amb la pubertat 
fisiològica ja que varia segons les ètnies, la localització territorial d’aquestes i la densitat 
demogràfica dels grups (Kaplan, 2001). En el ritual de pas, la mutilació dels òrgans sol 
simbolitzar un paper important. Simbolitza la separació de la infància.  La “marca” com a 
senya d’identitat que la uneix a la comunitat.  
 
Molts estudis han acabat demostrant que es segueix realitzant la pràctica de la MGF 
més per conformitat i pressió social que no per creences. Molts pares pensen que tenir 
una filla sense “tallar” és una vergonya i portaria a la família a ser socialment exclosos i 
creuen també que podria ser un obstacle per trobar marit per la filla.  La majoria de 
raons es basen en constructes socials que atribueixen a la nena-dona certes conductes 
i funcions discriminatòries ( virginitat prematrimonial, fidelitat, criteris de bellesa, ...)  
 
 
PAÏSOS ON ES PRACTICA 
 
El lloc on tenim coneixement que més es practica és a l’Àfrica central, en un cinturó 
que va des de Senegal fins a Etiòpia i Somàlia i un altre entre el delta del Nil i Kenya. En 
algunes zones de l’est del continent Africà té una prevalença de quasi el 100%.  
 
L’ablació es practica a tota la franja del Sahel i va perdent força cap a la zona equatorial. 
Estem parlant de: Benín, Burkina Faso, Camerun, República Centreafricana, Congo, 
Costa de Marfil, Egipte, Etiòpia, Eritrea, Gàmbia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, 
Kenya, Libèria, Mali, Mauritània, Níger, Nigèria, Senegal, Sierra Leone, Somàlia, 
Sudan, Tanzània, Togo, Uganda, Yibuti, etc.  
 
Tot i el Protocol de la Carta Africana de Drets Humans i dels Pobles (més conegut com 
el Protocol de Maputo, 1981) on es garanteixen els drets de les dones, incloent drets 
com a formar part del procés polític, el dret a la igualtat social i política, el dret a 
controlar la seva salut sexual i acabar amb la MGF la situació encara és molt precària. 
Estem parlant de països que correspondria a un terç de la població femenina d’Àfrica.  
 
La població africana consta de multitud de grup ètnics que abans de la colonització 
tenien la seves pròpies normes, autonomia i sobirania. Amb la colonització es van 
formar Estats- Nacions però les fronteres no van correspondre a les realitats ètniques. 
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És per això que molt africans/es mantenen les costums pròpies del grup ètnic per 
preservar la seva identitat cultural. Aquestes costums tenen un valor de llei per molts.  
 
No complir les normes de la comunitat és una ofesa per la comunitat i atempta contra la 
supervivència d’aquesta. 
 
Dins la comunitat: Les dones que la executen la MGF solen ser dones que han constituït 
el seu ofici a través d’aquesta pràctica. Són molt respectades, per un costat per ser 
ancianes de la comunitat i, per l’altre, perquè acostumen a desenvolupar a la vegada la 
funció de partera o curandera dins la comunitat.  
 
Per tant, per assolir l’eradicació d’aquesta pràctica cal treballar els valors de respecte 
per la integritat personal (no només la comunitat), per ambdós sexes igualment,  amb 
una dinàmica de transició dels valors.  
 
No tots els grups ètnics africans d’un mateix país la practiquen (per exemple, al 
Senegal, on la majoria de la població és wolof  aquest grup no la realitzen). Per contra, 
però, s’ha detectat en un estudi fet a Gambia, que poblacions que tradicionalment no 
practicaven la MGF a l’entrar en contacte amb altres ètnies que sí ho realitzen i s’han 
assentat al territori , han començat a realitzar aquestes pràctiques. En moltes 
comunitats s’està treballant per continuar amb el ritual d’iniciació en el seu ampli context 
sense arribar al tall físic a les nenes. 
 
ALTRES PAÏSOS  
 
Es coneix també la pràctica en una petita comunitat colombiana (ètnia Emberà-
Chamí)  que habiten al suroccident de Colòmbia. S’ha demostrat a través de la mort de 
algunes nenes indígenes per la infecció produïda. En el primer Fòrum Amèriques sobre 
la MGF les dones emberà-chamí es van comprometre a eradicar aquesta pràctica.  
 
Un estudi de Amnistia Internacional (1998) revela que la MGF es troba fins a un 20% de 
dones sotmeses a MGF a India, Indonèsia, Malàisia, Pakistan i Sri Lanka. Segons 
aquest estudi es coneixen casos també a l’Orient Mitjà (Iemen i Oman) i com no, en els 
països industrialitzats per l’acollida d’immigrants procedents de països on la MGF 
constitueix una pràctica tradicional.  
 
A Europa en el s. XIX es  practicava la clitoridectomia com a tractament mèdic per curar 
casos d’histèria, epilèpsia i inclús la nimfomania, i per tractar alguns problemes 
ginecològics. És a dir, la MGF va existir oficialment a Europa fins a finals del segle XIX.  
  
La mutilació sol produir-se en un entorn on l’individu se supedita als designis, les 
necessitats i les decisions de la comunitat.  
 
En relació amb la pràctica de la mutilació, la família que resta en el país d’origen sol 
exercir una forta pressió social sobre els emigrats, que arriba al seu punt àlgid en el 
moment en què aquests tornen a casa, ja sigui de manera definitiva o en període de 
vacances. 
 
Aquest viatge que implica l’estada al país d’origen per vacances, o el viatge definitiu de 
retorn d’algun o alguns membres de la família que inclou nenes que no han estat 
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mutilades, pot suposar un moment de risc real per a elles. Per això, és d’importància 
capital que l’estada de la família a Catalunya hagi permès fer un camí en l’àmbit que ens 
ocupa i que el pare i la mare de la nena hagin abandonat la pràctica per propi 
convenciment, més enllà de la imposició legal, i d’aquesta manera vetllin per la integritat 
física de les filles de manera definitiva, aquí i allà, avui i en qualsevol moment, fins al 
punt d’enfrontar-se, arribat el cas, als designis de la comunitat. 
 
A Catalunya hi ha moltes famílies que van arribar com a practicants i defensores de la 
tradició i que avui l’han abandonada, però també és una realitat que hi ha famílies que, 
per diferents raons, encara la defensen i que si no hi posem els mitjans oportuns, es fan 
les tasques de sensibilització pertinents, i es prenen les mesures oportunes en funció de 
la situació que se’ns plantegi podem deixar desemparades les possibles víctimes. 
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Annex 3:   Marc legal i Repercussions penals 
 

• Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant, de 20 de novembre 
de 1989, ratificada per l’Estat espanyol el 30 de novembre de 1990.  

 
• Llei orgànica 6/1985, 1 juliol, del Poder Judicial. 
 
• Codi Civil, aprovat per Reial Decret de 24 juliol de 1889. 

 
• Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal (art. 149 i següents).  

 
• Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de 

modificació parcial del Codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil.  
 

• Llei 9/1998, de 15 de juliol, del Codi de família.  
 

• Llei orgànica 11/2003, de 29 de setembre, de mesures concretes en matèria de 
seguretat ciutadana , violència domèstica i integració social dels estrangers.  

 
• Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral 

contra la violència de gènere. 
 

• Llei orgànica 3/2005, de 8 de juliol, de modificació de la LO 6/1985, d’1 de juliol, 
per perseguir extraterritorialment la pràctica de la mutilació genital femenina.  

 
• Llei orgànica 13/2007, de 19 de novembre, per a la persecució extraterritorial del 

tràfic il·legal o la immigració clandestina de persones.  
 

• Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.  
 

• Instrucció 3/2008, sobre el fiscal de sala coordinador de menors i les seccions de 
menors.  

 
• Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. 

 
 
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 MGF és un delicte a Catalunya, com també ho és en molts països d’origen de les 
persones que la practiquen i on encara està estès aquest costum. El matrimoni forçat, 
en canvi, no està tipificat com a delicte però l’atestat policial pot recollir aspectes que sí 
estan reconeguts pel codi Penal com coaccions, amenaces i maltractaments.  
 
Es reconeix des d’aquí que per combatre la tradició és imprescindible 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, i sobretot, els perjudicis que aquesta 
provoca en la salut. 
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L’abordatge preventiu de la MGF 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 dels 
operadors implicats, reconeguts en aquest protocol, no hagin aconseguit les garanties 
necessàries. 
 
Tal com ja s’ha apuntat, sempre serà molt millor que una família abandoni la pràctica 
per propi convenciment que per imposició legal, però quan arribi el moment en què una 
menor es trobi en situació de risc real, els drets d’aquesta i la seva integritat física 
prevaldran 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. 
 
En cas de consumació de la MGF en una menor és una agressió constitutiva de delicte 
segons el nostre ordenament jurídic, per tant, cal procedir a efectuar la denúncia 
corresponent. 
 
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:  
 

Art. 149: “ El que causi a un altre una MG 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.” 

 
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 MGF 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. 
 
Llei 5/2008 de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista 
estableix mesures per prevenir la MGF. L’article 5 estableix els àmbits de manifestació 
de la violència masclista i regula la MGF en l’àmbit social o comunitari:  
 

Article 5    Àmbits de la violència masclista (...) 
Quart. Violència en l’àmbit social o comunitari. Comprèn, entre d’altres, les 
manifestacions següents: 

d) Mutilació genital femenina o risc de patir-la: inclou qualsevol procediment que impliqui 
o pugui implicar una eliminació total o parcial dels genitals femenins o hi produeixi 
lesions, encara que hi hagi consentiment exprés o tàcit de la dona. 

Posteriorment, la mateixa llei en l’article 75 recull les mesures que ha d’adoptar el 
Govern en prevenció de la MGF: 

Article 75;  Mutilacions genitals femenines.  
El Govern de la Generalitat ha d’adoptar les mesures necessàries per a: 
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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 eradicació 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. 
c) Actuar en l’àmbit de la cooperació internacional per treballar des dels països d’origen 
per a l’eradicació 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.” 

 
 
Les mesures cautelars a adoptar en els casos que es conegui la voluntat d’un o del dos 
progenitors de portar a terme la MG d’una menor són: 
 

� Informació i mesures educatives de naturalesa sociocultural relatives a la diferent 
consideració social i legal de la mutilació.  

� Prohibició als pares del trasllat de la menor fora del territori espanyol, 
determinant la temporalitat de la mesura que vindrà limitada al risc concret i 
imminent de sortida del país per cometre el delicte.  

� Requerir als pares a fi que s’abstinguin de treure a la menor del territori espanyol 
sense comunicar-ho al jutjat amb l’antelació que es determini, amb l’advertiment 
que en cas contrari podrien incórrer en un delicte de desobediència greu a 
l’autoritat.  

� Acordar la presentació periòdica de la menor a efectes de controlar el 
compliment de la prohibició temporal de sortida de la menor i de ser explorada 
per personal mèdic.  

� Atribuir l’exercici de la potestat al progenitor contrari a la decisió de practicar la 
mutilació.  

� Sol·licitar un informe i/o seguiment del cas als professionals competents en el 
tema  

Tot això sense descartar la possibilitat d’altres mesures que, ateses les circumstàncies 
del cas concret, es puguin proposar i resoldre d’acord amb la protecció de l’interès de 
les menors. 
 
La Llei 14/2010 dels Drets i les Oportunitats en la infància i l’adolescència també fa 
esment de la prevenció i actuació davant la sospita d’una MGF: 
 

Art. 24: Actuació de les administracions públiques 
(...) 

2. Les administracions implicades han de col·laborar i actuar coordinadament. 
Especialment en matèria de protecció dels infants i els adolescents, els serveis públics 
estan obligats a facilitar la informació requerida pel departament competent en matèria 
de protecció dels infants i els adolescents, i a portar a terme les actuacions de 
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col·laboració necessàries per a protegir-los. Les dades que es poden cedir entre 
administracions sense consentiment de la persona afectada són les econòmiques, 
laborals, socials, educatives, de salut, policials i penals dels menors i de llurs progenitors, 
tutors o guardadors.  

 
Art. 76. Prevenció de l’ablació o MGF de nenes i adolescents 
(...) 

2. La identificació d’indicadors de risc o factors de risc d’ablació o MG respecte a una nena o 
una noia menor d’edat ha de donar lloc a una intervenció socioeducativa en el seu entorn, 
amb la finalitat que la família de la nena o la noia sigui la que decideixi no practicar-li l’ablació 
o la MGF.  
3. Si en qualsevol moment es valora que existeix el risc que la nena o la noia pot ésser 

mutilada, dins o fora del territori de l’Estat, s’ha de derivar el cas a Fiscalia o al Jutjat 
competent perquè adopti les mesures necessàries per a impedir la consumació de 
l’ablació o MGF dins el territori de l’Estat, i també, si s’escau, per a prohibir la sortida de 
la nena o la noia de l’Estat, per tal que consumació de l’ablació o MGF no pugui tenir lloc 
a l’exterior.  

4. Les nenes i les noies víctimes d’ablació o MGF han de rebre el suport necessari per a 
evitar els danys físics o psíquicsque se’n poden derivar, o si s’escau, per reparar-los.  

5. L’Administració de la Generalitat es pot personar en els procediments penals per a 
perseguir extraterritorialment la pràctica de l’ablació o la MGF, sempre que les persones 
responsables es trobin a l’Estat, en la forma i amb les condicions establertes per la 
legislació processal.  

 
Art. 87 Protecció davant la victimització secundària 
(...) 3. En el període d’investigació o instrucció d’un cas, s’ha de procurar que no es facin 
dobles exploracions i que no es repeteixi les recollides de mostres, per la qual cosa s’han de 
coordinar les actuacions clíniques i les forenses.  

 
Art. 100 Deure de comunicació, intervenció i denúncia 
(...) 3. Tots els professionals, especialment els professionals de la salut, dels serveis socials i 
de l’educació, han d’intervenir obligatòriament quan tinguin coneixement de la situació de risc 
o de desemparament en què es troba un infant o adolescent, d’acord amb els protocols 
específics i en col·laboració amb l’òrgan de la Generalitat competent en matèria de protecció 
dels infants i els adolescents. Aquesta obligació inclou la de facilitar la informació i la 
documentació que calgui per a valorar la situació de l’infant o l’adolescent.  

 
 
 
PRESCRIPCIÓ DEL DELICTE 
 
El consentiment de  la menor o del pare és irrellevant a efectes de justificar la conducta 
d'acord amb la redacció dels articles 155 i 156 del Codi Penal.  En cap cas serà vàlid el 
consentiment atorgat per un menor d'edat o un incapaç. 
  
És important tenir en compte que en els casos de MGF a menors (ja que la mutilació es 
realitza normalment entre els 4 i 8 anys), els terminis de prescripció del delicte (és a dir, 
el termini perquè pugui ser castigat el seu autor) no comença a comptar des del dia que 
es va cometre el delicte, sinó que computa des del dia que la víctima ha arribat a la 
majoria d'edat i si mor abans d'assolir-la, aleshores el termini comença a comptar des 
de la data de la defunció (article 132 del Codi Penal).  
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Annex 4:   Recomanacions als i les professionals 
 
Per tal de parlar obertament amb la família sobre la MGF cal establir una relació d’ajuda, 
crear un clima de relació “tolerant” més que “defensiu”. Es necessita d’un temps 
adequat, d’un espai sense interrupcions i d’una relació de confiança per tal que 
sorgeixen aspectes íntims com el dolor, la frustració, la ràbia, i a vegades, el riure.  
 
El professional necessita tenir i expressar actituds de descripció i orientació més que 
judici i control, de flexibibilitat i de proximitat, més que rigidesa i superioritat. Es tracta 
d’escoltar i no jutjar. Informant que la pràctica és perjudicial per la salut i no és legal en 
el nostre país.  
 
Preguntar: Animar a la persona a que s’expressi, respectant el seu espai, els silencis i 
altres situacions de descarrega emocionals. Resulten més útils les preguntes obertes 
(¿quins avantatges i inconvenients hi veus?, ¿com creus que...?). Si algú es nega a 
parlar sobre aquest fet i no hi ha uns indicadors de risc clars que forcen la situació, és 
millor donar temps i posposar-ho per un altre moment,  
 
Escoltar: Escolta activa i empàtica: escoltar des del seu punt de vista, veure el seu estat 
d’ànim, parafrasejar donant-li a entendre que entenem la seva situació i la seva càrrega 
emocional.  És important escoltar els seus arguments, dubtes, crítiques... Entendre 
encara que no es comparteix, sinó poden sorgir forts sentiments de rebuig quan 
s’identifica el professional amb actituds de control institucional.  
 
Informar: seleccionar informacions útils per la situació i les necessitats de la persona, 
estructurar-los i seqüenciar-los de manera lògica i transmetre’ls de manera clara i 
precisa. Amb llenguatge accessible i sense deixar d’explicar la realitat del tema.  
La nostra actitud ha de deixar clar que no hi estem d’acord, que és un delicte al nostre 
país i que estem obligats/es a denunciar-ho en cas que sigui necessari.  
 

- Context sociocultural que fa que perduri “ho diu la religió”, “ets una dona 
neta” , “preserva la virginitat”, “ets més fèrtil”.... Donar informació d’aquestes 
afirmacions.  

- Donar arguments que desmuntin la legitimitat de la pràctica. 
- Utilitzar vocabulari proper “talls” o “sunna” enlloc de MGF. 
- Ressaltar aspectes positius de la seva cultura que són rellevants.  
- Informar dels problemes i conseqüències que comporta la pràctica, dels drets 

humans, de les lleis que ho prohibeixen... tot el que ens pot ajudar per 
argumentar i prevenir.  

 
Caldrà estar preparats per diverses reaccions que pot generar la pregunta amb un tema 
tan delicat i privat. A vegades es pot tenir reaccions com “ets racista”, “ho diu la nostra 
tradició”, “ens ho exigeix la nostra família”, “no podem contradir als nostra gent gran” ,... 
etc.  
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Annex 5. Compromís vers la no mutilació de les filles  
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CIRCUIT NACIONAL PER A UNA INTERVENCIO COORDINADA ENVERS LES MUTILACIONS GENITALS FEMENINES 
 
 

PREVENCIÓ 
 
 

 
Informació i Formació per als Professionals: Cursos de formació específica per a professionals de la salut en col·laboració 
amb l’IES. Guia per a professionals: Mutilació Genital Femenina: Prevenció i  Atenció (ICS). 
Ciutadania: Informació i educació sanitària dins el marc de les activitats de salut comunitària que es desenvolupen en el l’àmbit 
de l’atenció primària a iniciativa dels i les professionals de salut. Elaboració i edició de material informatiu. Treball en xarxa amb les 
associacions que es dediquen a la prevenció de les MGF les actuacions d’informació i educació sanitària.  
Famílies: Informació i educació sanitària per a les nenes i les seves famílies pels professionals d’atenció primària de salut 
(medicina general, pediatria, salut sexual i reproductiva, professionals de ginecologia).  

 
DETECCIÓ 

 

 

 
 

ATENCIÓ 
 

 
Motius d’atenció i valoració del possible risc: pertànyer a una ètnia que practica la MGF; 

pertànyer a una família o grup familiar practicant de la MGF; proximitat d’un viatge o vacances. 

 NO URGENT URGENT  
 Determinar possibles nivells de risc: informació i educació 

                                                   Treball en xarxa 
Treball amb xarxa amb les associacions que treballen en la 
prevenció de MGF. 
Participació de les persones de la pròpia comunitat com a 
agents actius que afavoreixen dinàmiques de col·laboració.  
Seguiment i treball coordinat  

INDICADORS DE SOSPITA  
 
Determinar possibles nivells 
de risc: informació i 
educació, treball en xarxa. 
Compromís per escrit no- 
mutilació de la nena.  
Si no hi ha percepció de risc 
neutralitzat: comunicació a 
Fiscalia i/o el jutjat. 
 

MGF CONSUMADA 
 
Diagnòstic de mutilació: 
Avaluació del grau d’afectació i 
tractament personalitzat.  

    
 
 
 

 

RECUPERACIÓ Coordinació i treball en xarxa amb professionals serveis socials, salut, àmbit escolar, dels EAIA, cossos seguretat i les associacions. 
 
En la recuperació cal garantir l’atenció a les seqüeles físiques i psíquiques que pugui presentar la nena o la dona.  
Art. 71 projecte Llei dels drets de les dones per a l’eradicació de la violència masclista: mecanismes sanitaris d’intervenció 
quirúrgica per tal de revertir els efectes de la mutilació practicada.  
 

Recursos 
Sanitaris 

Recursos de 
seguretat 

Recursos 
Educatius 

Serveis 
Socials 

Professionals atenció 
menors en risc 

Associacions 
Prevenció MGF 

Altres 

Serveis 
Sanitaris EAIA Serveis  

Socials  

Suport 
Policia

Fiscalia 
Jutjat  
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