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La sensibilització, la formació i la prevenció són els punts bàsics que poden ajudar a evitar
casos de mutilació genital femenina. És el que ha assegurat aquest matí, Marga Garcia,
treballadora social i membre del Grup Interdisciplinar per a la prevenció i estudi de les
pràctiques perjudicials de la UAB. Ho ha dit en el marc de les jornades sobre mutilació
genital femenina que durant tot el dia d’avui es duen a terme al Centre Cívic del Pla d’en
Boet. L’objectiu de la trobada és oferir un espai de debat a les entitats locals, sobretot les
que realitzen tasques de suport d’acollida de nouvinguts. Tal com ha apuntat, la tasca
preventiva comença al servei de pediatria i s’allarga durant tota la vida de la nena. Segons
Garcia, es tracta d’aconseguir la conscienciació dels pares i que no es produeixi aquesta
mutilació quan van de viatge al seu país d’origen.

No et perdis cap notícia!

En aquest sentit, Marga Garcia determina que la mutilació genital femenina és una qüestió
cultural i són les comunitats les que pressionen a les famílies per mantenir aquestes
pràctiques ancestrals. A més, segons Garcia en aquests grups ètnics aporta identitat
cultural i de gènere. A més, les seqüeles d’aquesta pràctica són molt perilloses
especialment, les físiques. Unes conseqüències que afecten la resta de la seva vida.
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A Mataró, el 17 per cent de la població té el seu origen fora de l’estat espanyol. D’aquests,
4mil són subsaharians, sobretot de Gàmbia, Senegal i Mali, però també de Guinea. La
capital del Maresme és la quarta ciutat de Catalunya amb població de risc, per darrera de
Barcelona, Lleida i Salt.
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La lluita contra la mutilació femenina passa per la conscienciació de les famílies. D’aquesta
manera, des dels serveis d’atenció es proposa als pares de nenes d’origen subsaharià la
signatura d’un document que els ajudi a mantenir a les seves comunitats, la decisió de no
sotmetre les seves filles a la mutilació. A més, també es comprometen a fer un seguiment
de les menors un cop han tornat del país. El Director General d’Immigració, Xavier Bosch,
assenyala que incomplir les normatives pot acabar amb els pares a la presó. La mutilació
genital femenina és un delicte que està tipificat al codi penal espanyol.
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