
FITXA RECOLLIDA DE DADES
TAULES LOCALS DE PREVENCIÓ DE LES MGF

- Taula del municipi de: Taula comarcal de Garrotxa

- Composició de la taula:

o Coordinació  (indicar  dades  professionals,  mail  i

telèfon):

Maite  Marcó.  Coordinadora  Serveis  infància  i  família  del

CASG mmarco@casg.cat 

Rosario  Mantero.   Coordinadora  serveis  atenció  a  la

comunitat del CASG rmantero@casg.cat

Telèfon: 972266644

o Membres:

- Anton Foguet. Servei territorial de pediatria

- Ramon Soler. Oficina Atenció Víctima MMEE 

- Marta Cullell. Treballadora social EAP

- Jaume Cuní. Treballador social ABS

- Margarita Coma. Coordinadora SBAS

- Número de reunions al 2014: 2 reunions



1. Població de risc

Quin és el nombre total de nenes empadronades procedents

de països on es realitza la pràctica? 

79 nenes de 0-18 anys. 

Quin és el total de nenes en situació d’especial atenció/risc1?

70 nenes de 0-15 anys. 

Des de la taula comarcal de la Garrotxa es considera que totes les

nenes  empadronades  procedents  de  països  on  es  realitza  la  MGF

estan en situació de risc. Especialment les d’aquesta franja d’edat.

Quants casos heu treballat en el marc de la taula?

51 casos. 1 cas va seguir el circuit policial per la negativa del pare de

signar el compromís. El jutge informa a la família i finalment accedeix

a signar el document. 

Com s’aborden en el marc de la taula les possibles situacions

de risc?

Les possibles situacions de risc, es treballen en xarxa. Per una banda,

hi ha tot el treball que es realitza un cop hi ha hagut la detecció de

casos  de  menors  que  viatgen  (generalment  des  de  les  escoles)  i

després es notifica  al  treballador  social  de l’Àrea Bàsica i  es fa el

seguiment per tal d’assegurar que es faci la revisió mèdica i s’informi

a la família per tal que es signi el document de compromís.

Paral·lelament també es fa tot el treball de prevenció des del servei

de Pediatria a nivell primari (quan neixen) i secundari (quan hi ha un

1 Atenent  a  allò establert  en el  Protocol de prevenció de la MGF:  pertànyer  a una ètnia practicant,
pertànyer a una família on mare o germanes l’hagin patida, pertànyer a un grup familiar  que té molt
present el mite del retorn, proximitat d’un viatge en el país d’origen.



viatge previst); així  com també en les revisions d’entre els 9 i  15

mesos que ens permeten que quedi registrat informàticament.

2. Actuacions de treball grupal / comunitari

Quantes actuacions de prevenció de les MGF de tipus grupal o

comunitari s’han realitzat en el municipi? En què consistien?

Quanta gent hi va participar?

Aquest  2014  no  hem  realitzat  cap  actuació  de  tipus  grupal  o

comunitari.

3. En relació a la signatura de compromís informat

En  quins  casos  feu  signar  el  compromís  informat?  Com

abordeu el tema amb les famílies?

ES fa signar el compromís informant en el moment del naixement i

també en la revisió pediàtrica dels 9-15 mesos (d’aquesta manera

queda registrat informàticament).

També es fa signar en el moment de proximitat d’un viatge. 

En la majoria de casos, si no és que es valora un risc important, si ja

està signat, no es fa tornar a signar en cada viatge. Amb un sol cop

en fem prou.

Quantes cartes de compromís informat heu fet signar aquest

2014?

50 cartes de compromís.



4. En relació als viatges de les menors

Com abordeu un possible viatge de menors en situació de risc?

Com us assabenteu del viatge?

En general, la detecció de casos de menors que viatgen generalment

es fa des de les escoles. Són elles les que ho notifiquen al treballador

social  de  l’Àrea  Bàsica  i  tot  seguit  es  fa  el  seguiment  per  tal

d’assegurar que es faci la revisió mèdica des de pediatria i s’informi a

la família per tal que es signi el document de compromís.

Quantes nenes han viatjat aquest 2014?

36 nenes. 

Quantes han retornat?

5 nenes han tornat.

Feu alguna actuació després del retorn?

Després del retorn es fa la visita revisió pediàtrica per assegurar que

no s’ha dut a terme la MGF.

5. Teniu alguna proposta de millora, pel que fa al circuït de

prevenció de les MGF?

Valoració actuacions del 2014:

-  Aquest  any  s’ha  treballat  la  incorporació  de  l’  equip  de

llevadores a la comissió de MGF. 



- Inici del treball amb Tarda jove per tal que es puguin fer les

revisions a major de 15 anys des d’allà i no des del ginecòlegs.

Les dades de quantes joves han visitat i el motiu de la consulta

(viatge, retorn, símptomes en relació a la mutilació). No s'ha

visitat  cap jove per retorn de viatge,  i  2 joves han realitzat

consultes per tema de MGF.

-  Treballar amb l’equip de ginecologia per tal de poder informar

a les  dones  ja  mutilades  dels  efectes  que  té  i  també de  la

possibilitat de reconstrucció. 

No hi ha proves susceptibles per valorar les seqüeles de la MGF.

S’acorda fer un cens de dones que han patit la mutilació.

Els objectius que ens marquem aquest 2015 la taula comarcal de la

Garrotxa són:

- Aconseguir les dades quantitatives un cop al semestre.

- Revisar  el  circuit  amb cada  servei  per  assegurar  el  correcte

funcionament.

- Acordar amb la comissió d’avaluar la repercussió del protocol de

MGF sobre la població a qui s’adreça.


