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PREVENCIÓ I ATENCIÓ A LA MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA 

La MGF està reconeguda internacionalment com una violació dels drets humans de les nenes i les 
dones i alhora és una manifestació de la violència masclista d’àmbit comunitari (Llei 5/2008). 
A la Regió Sanitària de Girona hi ha unes 4724 nenes o dones originàries de diferents països on es 
practica la MGF (RCA, 2016). 

-Promoure la prevenció, la detecció, l’atenció, el seguiment de casos de MGF i facilitar la 
reconstrucció a les dones que ho sol·licitin i atenció psicològica.  
-Promoure el canvi d’actitud de les famílies, comunitats i cultures practicants.  
-Impulsar el treball  intersectorial i comunitari més local i passar de la coordinació a la cooperació 
entre la taula més regional amb les locals. 
 

-Creació de dos  subgrups de treball, el  de dinamització del treball intersectorial local i el del 
foment del treball comunitari. 
-Formació i capacitació de professionals bàsicament d’atenció primària de salut i tallers de 
sensibilització per a les comunitats practicants.  
-Implantació del circuit de la cirurgia genital després d’una MGF i difusió. 
 

Estiu 2016: 
-Formació i capacitació de professionals. 
-Discussió del circuit de reconstrucció dissenyat específicament a la Regió Sanitària de Girona i 
acord.  
-Jornada de treball anual amb professionals de les taules locals: 
 Presentació informe 2015 estat MGF a la Regió.   
 Presentació del circuit de reconstrucció.  
-Dinamització d’una plataforma de comunicació compartida. 
 
Tardor 2016:  
-Tallers de sensibilització per les comunitats practicants  impartit per expertes referents 
(mediadores...).  
-Creació d’un banc de recursos  per l’intercanvi de bones pràctiques. 
-Nova edició de la formació i capacitació de professionals.  
-Incorporació d’un membre de la taula regional a les diferents taules locals 

-Els resultats obtinguts han de permetre prevenir la MGF i millorar la salut i benestar de les que 
han estat víctimes. 
-El treball en xarxa intersectorial i comunitari ha de contribuir a provocar canvis necessaris en la 
societat . 
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