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1. La Mutilació Genital Femenina a les comarques gironines 
 

Segones les dades recollides a l’Informe de la MGF a les comarques gironines durant l’any 

2011, en aquestes comarques hi havia un 21,8% de població estrangera el qual suposava un 

total de 163.442 persones. D’aquest percentatge prop d’un 8% provenia de països on es 

practica la MGF com Gàmbia, Senegal i Mail. Les comarques gironines són el territori de tot 

l’estat espanyol on hi ha més persones de procedència gambiana assentades (Informe de la 

MGF a les comarques gironines, 2011). 

 

La comarca on hi ha més nenes i noies d'entre 0 i 19 anys que provenen de països on es 

practica la MGF és a la del Gironès, amb un total de 876, seguit de la Selva amb 330 i el Pla 

de l’Estany  228. La comarca on hi ha menys nenes és a la del Ripollès, on només n’hi ha una. 

 

Les nenes i noies empadronades a les comarques gironines que provenen de països on es 

practica la MGF són en total 1865, de les quals la majoria provenen de Gàmbia (1129), seguit 

de Senegal (317) i Mali (153). De les nenes i noies amb origen gambià principalment estan 

empadronades a la comarca del Gironès (510) i al Pla de l’Estany (199). Pel que fa a les 

senegaleses n’hi ha 317 repartides entre les comarques gironines. La majoria de les nenes i 

noies viuen al Gironès (82), també a La Selva (31) i al Baix Empordà (23) hi ha un nombre 

destacat de noies de procedència senegalesa. Finalment, el tercer país on hi ha més població 

d’aquestes característiques és Mali amb un total de 153 nenes i noies, i en les comarques on 

n’hi ha més són al Gironès (82), a La Selva (31) i al Baix Empordà (23). 

 

A continuació es presenta una taula que recull les dades de les nenes i noies (d'entre 0 i 19 

anys) empadronades a les comarques gironines que provenen de països on es practica la 

MGF. La taula està classificada segons el país d’origen i la comarca a la qual està 

empadronada la nena o noia. Les dades són de la Direcció General per la Immigració en data 

1 de gener del 2013. 
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Taula 1: Nombre de nenes i noies d'entre 0 i 19 anys segons padró comarques gironines i 
països susceptibles a practicar la MGF (1 de gener de 2013) 

 

PAÍS / 
COMARCA 

Alt 
Empordà 

Baix 
Empordà 

 
Garrotxa 

 
Gironès 

Pla de 
l'Estany 

 
Ripollès 

La 
Selva 

 
TOTAL 

Benín 0 0 0 0 0 0 0 0 

Burkina Faso 0 1 0 4 0 0 0 5 

Camerun 0 0 0 21 0 0 0 21 

Costa d'Ivori 0 0 0 2 0 0 0 2 

Djibouti 0 0 0 0 0 0 0 0 

Egipte 1 0 0 1 0 0 0 2 

Eritrea 0 0 0 0 0 0 0 0 

Etiòpia 4 0 0 0 0 0 0 4 

Gàmbia 58 72 97 510 199 1 192 1129 

Ghana 0 0 0 33 0 0 0 33 

Guinea Bissau 2 0 3 4 0 0 1 10 

Iemen 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kenya 0 0 0 0 0 0 0 0 

Libèria 0 0 0 1 0 0 0 1 

Mali 2 23 7 82 8 0 31 153 

Mauritània 0 0 18 23 5 0 4 50 

Níger 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nigèria 4 2 1 52 0 0 6 65 

Oman 0 0 0 0 0 0 0 0 

República 
Centreafricana 

0 0 0 0 0 0 0 0 

República de 
Guinea 
(Conakry) 

7 8 0 38 0 0 17 70 

República 
Democràtica 
del Congo 

0 0 0 1 0 0 0 1 

Senegal 93 19 8 103 15 0 79 317 

Sierra Leone 0 0 0 1 1 0 0 2 

Somàlia 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sudan 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tanzània 0 0 0 0 0 0 0 0 

Togo 0 0 0 0 0 0 0 0 

Txad 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 171 125 134 876 228 1 330 1865 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades extretes de la Direcció General per la Immigració 
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En l’Informe de la MGF a les comarques gironines del 2011 es van recollir les dades de les 

nenes i noies empadronades a les comarques gironines d’orígens de països on es practica la 

MGF. A continuació podem observar quina va ser la prevalença de nenes i noies en risc de 

MGF que es va recollir a l’informe del 2011. Les dades es van extreure del padró municipal. 

 

 
Taula 2: Nenes i noies d’orígens de països on es practica la MGF empadronades a les 

comarques gironines segons l’edat (2011) 
 

Edat  0 a 4  5 a 9  10 a 14  15 a 19  Total  

Gironès  350  252  167  104  873  

Pla de l’Estany  77  57  64  38  236  

La Selva  75  86  56  46  263  

Garrotxa  50  41  28  25  144  

Alt Empordà  50  32  29  33  144  

Baix Empordà  29  30  22  16  97  

Ripollès  1  1  0  0  2  

Total  632  499  366  262  1759  
 

Font: Extretes de l’Informe de la MGF a les comarques gironines durant l’any 2011 

 

Un total de 1.759 nenes i noies es trobaven en situació de risc a les comarques gironines pel 

fet de tenir nacionalitat d’algun dels països practicants de la MGF. La franja d’edat d'entre 0 i 

4 anys, amb un total de 632 nenes, representava el 35,92% del total i la de 5 a 9 anys, amb 

499 nenes, el 28,36%. Les edats de 0 a 9 anys tenien un total de 1.131 nenes, essent el 

64,30% de la població de les comarques gironines. Segons aquestes dades a l’Informe de la 

MGF a les comarques gironines del 2011 es va determinar que el major nombre de nenes en 

situació de risc es concentrava en les edats de la primera infància. 

 

 

 

 

 

 



 6 

2. Anàlisi de les dades 

 

Les nenes en risc de MGF provenen o tenen famílies originàries de països on hi ha ètnies on 

es du a terme aquesta pràctica. A les comarques gironines hi ha immigració d’aquests països. 

En el gràfic 1 es reflecteix el nombre total de nenes de les taules locals de les comarques 

gironines, segons els països de procedència, d’elles o de les seves famílies. 

 

Gràfic 1: Nenes en risc MGF segons països d’origen en relació a les taules locals (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes del qüestionari “Dades de les taules locals de 
prevenció de la MGF a les comarques gironines l’any 2012” 

 

La majoria d’aquestes nenes provenen de Gàmbia (150) i de Senegal (61), i una part molt 

significativa té la nacionalitat espanyola (82)1. La resta de països tenen representacions 

menors: Mali (17), Mauritània (3), Nigèria (2) i Guinea Conakry (17). Així doncs, en el 2012 hi 

va haver un total de 332 nenes en risc en el conjunt de les taules locals de les comarques 

gironines que van presentar les dades. Cal tenir en compte que no van presentar les dades 

                                                        

1 De les nenes que tenen la nacionalitat espanyola, no varem poder extreure les dades sobre 

els seus països d’origen ja que no es demana aquesta dada específica en el qüestionari de 

recollida de dades.  
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les taules de Girona i Banyoles, el que significaria  que augmentaria notablement aquest 

total de nenes. 

Tornant al marc teòric, segones les dades del padró municipal a les comarques gironines hi 

havia al 2011 un total de 1.759 nenes en risc de MGF ( de 0 a 19 anys) pel país i ètnia de 

procedència d’elles o de les seves famílies. A continuació es presenta la comparació 

d’aquestes mateixes dades amb les de l’informe anterior del 2010, on el total de nens 

empadronades va ser de 1548, i amb les noves dades del 2012, en el qual el nombre va ser 

de 1.866 nenes empadronades. 

 

Taula 3 : Nenes i noies d’origen de països on es practica la MGF empadronades a les 
comarques gironines (2010, 2011 i 2012)  

 

Edat 0 a 4 anys 5 a 9 anys 10 a 14 anys 15 a 19 anys Total 

Any 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Gironès  326 350  354 243 252  261 139 167  148 97 104  113 805 873  876 

Pla de 

l’Estany  

85 77  66 78 57  64 64 64  58 44 38  40 271 236  228 

La Selva  76 75  120 64 86  94 53 56  62 25 46  55 198 263  331 

Garrotxa  56 50  47 59 41  39 34 28  30 29 25  18 178 144  134 

Alt 

Empordà  

43 50  63 22 32  41 22 29  29 23 33  38 110 144  171 

Baix 

Empordà  

32 29  45 19 30  37 21 22  26 9 16  17 81 97  125 

Ripollès  5 1  0 0 1  1 0 0  0 0 0  0 5 2  1 

Total  543 632  695 485 499  537 333 366  353 227 262  281 1548 1759  1866 

 
Font: Elaboració pròpia. Dades obtingudes dels Informes de la MGF a les comarques gironines durant de l’any 
2010 i 2011, i de la Direcció General per la Immigració.  

 

El nombre total de nenes i noies empadronades comparant els anys 2010, 2011 i 2012 ha 

anat augmentat. Del 2010 al 2011 va augmentar el nombre en 211 nenes i noies, i del 2011 

al 2012 ha augmentat en107, contant totes les comarques de la província de Girona. Si 

mirem més acuradament les dades, ens adonem que no en totes les comarques hi ha hagut 

augment de nenes. Entre el 2010 i 2011 a les comarques del Pla de l’Estany, de La Garrotxa i 

del Ripollès el nombre de nenes total va disminuir en 35, 34 i 3 nenes respectivament, i 
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aquesta mateixa dada a la resta de les comarques va augmentar. On aquest increments va 

ser major va ser a la comarca del Gironès amb 68 nenes més i a La Selva amb 65. 

 

Al comparar les dades de l’Informe del 2011 amb les del 2012 a les comarques on el nombre 

total de nenes ha disminuït han estat les mateixes, al Pla de l’estany han disminuït 8 nenes, a 

La Garrotxa 10 i al Ripollès no disposem de les dades tot hi que el nombre de nenes que ha 

disminuït ha estat inferior. A les comarques on ha augmentat més el nombre comparant les 

dades del 2011 amb les del 2012 ha estat a La Selva amb 68 nenes, a l’Alt Empordà amb 27 i 

al Baix Empordà 28.  Segons podem observar en aquestes dades, moltes de les dones 

d’aquest col·lectiu que viuen a les comarques gironines estan en l’actualitat en edats 

compreses entre els 0 i 4 anys i els 5 i 9 anys, edats on es sol practicar la MGF. 

 

En el gràfic 3 es representen els percentatges de països de procedència de les nenes en risc 

de MGF de cada taula local de l’any 2012. Tal com hem observat anteriorment, la majoria 

són de Gàmbia i Senegal, també veiem representat al gràfic que moltes d’aquestes nenes 

tenen la nacionalitat espanyola.  

Gràfic 2: Percentatge de països de procedència de les nenes en risc de MGF en relació a les 

taules locals (2012) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes del qüestionari “Dades de les taules locals de 
prevenció de la MGF a les comarques gironines l’any 2012  
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2.1  Sobre la MGF  a les comarques gironines  
 

En el següent gràfic observem el nombre de nenes en risc segons les taules locals. Les que 

presenten un nombre més elevat significativament respecte a la resta són Olot, Santa 

Coloma de Farners i la taula de Bordils, Celrà i Flaçà2. 

 

Gràfic 3: Nombre de nenes en risc de MGF a les comarques gironines (2012) 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes del qüestionari “Dades de les taules locals de 
prevenció de la MGF a les comarques gironines l’any 2012” 

 

Aquestes superen el nombre de 60 nenes en risc. Això és degut a l’elevat percentatge, 

respecte a la resta de taules, de persones immigrades a aquestes poblacions de famílies que 

provenen de països com Gàmbia o Senegal on es practica la MGF. Els segueix de ben a prop 

la taula de Cassà de la Selva amb casi 50 nenes en risc. A continuació hi ha un bloc de taules 

locals on hi ha d'entre 20 i 30 nenes, les quals són: Arbúcies, Figueres, L’Escala i Sant Pere 

Pescador, La Bisbal i Llagostera. El bloc de taules locals on hi ha d'entre 10 i 20 nenes en risc 

són: Roses i Castelló d’Empúries, Santa Cristina d’Aro, Sarrià de Ter i Torroella de Montgrí. 

Les taules on hi ha menys nombre de nenes en risc son Sant Feliu, on n’hi ha 3, i Ripoll on no 

n’hi ha cap. 

                                                        

2 Cal destacar que manquen les dades de Salt, Banyoles i Girona que superarien aquestes 

xifres 
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Pel que fa a les famílies en risc on es vinculen aquestes nenes, les dades obtingudes son 

semblants a les de les nenes en risc. Les diferències es donaran segons el nombre de 

membres de cada família. Falten dades de 8 taules locals. 

 

Gràfic 4: Nombre de famílies en risc de MGF a les comarques gironines  (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes del qüestionari “Dades de les taules locals de 
prevenció de la MGF a les comarques gironines l’any 2012” 

 

Aquestes dades concorden amb les de les nenes en risc on la taula on hi havia més nombre 

de possibles afectades era a la de Santa Coloma de Farners, i per tant on també hi ha més 

famílies. La resta de les dades varien segons el nombre de filles de les famílies. 

 

Des de que es va instaurar el Grup de Treball sobre la prevenció de les MGF a les comarques 

gironines al 2009 s’han realitzat dos informes, un amb la recopilació de dades del 2010 i 

l’altre amb les del 2011, amb l’objectiu de saber l’estat de la situació fer un repàs sobre 

l’estat de les taules locals. De les dades recollides en aquests dos informes i en les dades del 
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2012 cal tenir en compte que no sempre s’han utilitzat les mateixes fonts per totes les 

dades: 

 

- A l’informe del 2010 no s’especifica la font de les dades que cada una de les taules 

locals presenta. Es pot arribar a suposar que algunes de les dades en la seva  una 

majoria, provenen del padró municipal, ja que guarden  relació amb dades del padró 

presentades a l’Informe del 2011.  

- En el del 2011 algunes taules van recollir les dades pel padró municipal i d’altres van 

fer un cribratge segons les dades del padró i  els casos que ja s’havien treballat a la 

taula no es consideraven en risc. En l’ anàlisi de l’informe del 20113 es van fer dos 

grups de nenes en risc segons dades de padró i dades de les taules per tal de poder 

comparar-les. 

- Per l’informe del 2012 es van recollir les dades segons la tria de les taules locals, és a 

dir excloent les nenes que constarien en el padró municipal pel país de procedència 

però que no són considerades nenes en risc. Algunes taules que no van poder fer 

aquesta tria van presentar les dades del padró municipal. 

 

Pel motius exposats es  pel que no podem comparar les dades del 2012 de totes les taules 

locals amb les dels informes del 2010 i 2011.  

 

A continuació es presenta una taula on s’han recollit totes aquestes dades. Per diferenciar 

les fons s’han marcant amb un asterisc les que s’especifica que són del padró municipal, i les 

que estan entre parèntesis són les dades que es desconeix la font. 

 

 

 

 

 

 

                                                        

3 Puntualització esmentada en l’apartat de “dificultats sorgides en la recollida i anàlisi” p. 19 
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Taula 4: Recull de les dades de nombre de nenes en risc dels anys 2010, 2011 i 2012 

 

      * dades del padró, () font no concreta, - no disposició de dades 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes de l’Informe sobre la MGF a les comarques gironines 
any 2010, de l’Informe sobre la MGF a les comarques gironines any 2011 i del qüestionari “Dades de les taules 
locals de prevenció de la MGF a les comarques gironines l’any 2012”. 
 

Podem comparar amb les dades del 2012 algunes de les recollides per les taules locals de 

l’informe del 2011, les quals estan marcades en taronja clar a la taula. Segons aquestes 

dades, el nombre de nenes en risc detectades ha augmentat molt notablement a les taules 

Taules locals 2010 2011 2012 

Arbúcies (22) 5 30 

Banyoles (220) 262* - 

Blanes (100) - - 

Bordils, Celrà i Flaçà - 59* 62 

Cassà de la Selva (46) 46* 47 

Figueres - 5 21 

Girona - - - 

L’Escala i Sant Pere Pescador (1)                                         21 

La Bisbal d’Empordà (24) 31* 27 

Llagostera - - 32 

Lloret de Mar (56) 104* 107* 

Olot (153) 166* 109* 

Ripollès 1 1 0 

Salt (177) - - 

Roses i Castelló d'Empúries - 14 14 

Sant Feliu de Guíxols (54) 8 3 

Santa Coloma de Farners (61) 58 62 

Santa Cristina d’Aro (22) 22 18 

Sarrià de Ter - 5* 11 

Torroella de Montgrí (15) 17 11 
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locals d’Arbúcies (de 5 a 30) i a Figueres (de 5 a 21). A la taula de Santa Coloma de Farners 

han augmentat en 4 nenes (de 58 a 62), i pel que fa a la taula de Roses i Castelló d’Empúries 

la dada s’ha mantingut en 14 nenes. Aquesta dada ha disminuït a les taules de Sant Feliu de 

8 a 3 nenes, a Santa Cristina d’Aro de 22 a 18 i a Torroella de Montgrí de 17 a 11. Aquests 

canvis poden ser deguts a que la família hagi abandonat la pràctica, però també pot ser per 

altres factors com que la família hagi canviat de domicili o hagi tornat al país d’origen. 

 

 

2.2  Taules territorials  
 

 

A continuació podem observar la relació de casos treballats a les diferents taules locals de 

les comarques gironines l’any 2012, sense comptar amb les dades de Blanes i Torroella de 

Montgrí. A la part inferior trobem les taules de Girona, Llagostera, Ripoll, Santa Cristina 

d’Aro i Sarrià de Ter, les quals no han intervingut en cap cas.  

Gràfic 5: Nombre de casos per taula local (2012) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes del qüestionari “Dades de les taules locals de 
prevenció de la MGF a les comarques gironines l’any 2012” 
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Aquesta és una dada curiosa en una població relativament gran com Girona on hi ha un 

percentatge elevat de població subsahariana. Pel que fa a la taula de Ripoll, durant l’any 

2012 no es va presentar cap nena o família en risc de MGF, i els municipis de Llagostera, 

Santa Cristina d’Aro i Sarrià de Ter si que presentaven dades de nenes en risc en els seus 

municipis (32, 18 i 11 respectivament), de les quals no s’ha intervingut o treballat cap cas 

des de la taula. 

 

A la part superior es pot observar com la taula de Santa Coloma de Farners té un nombre de 

casos (62) molt elevat a la resta de taules, a més aquest nombre coincideix amb el nombre 

de nenes en risc. Això és degut a que la taula de Santa Coloma de Farners considera que 

totes les nenes estan en risc, encara que els pares hagin signat el document, i per tant 

treballa a la taula tots els casos i repassen la informació de totes les nenes en risc quan es 

reuneixen. A diferència de la resta de taules locals que no consideren totes les nenes en risc 

com a casos i per tant no fa un repàs de cada una de les nenes durant l’any. 

El nombre de casos a la resta de les taules varia segons el nombre de població immigrada de 

països on es dur a terme la pràctica de la MGF: Figueres (21), Banyoles (14), Salt (10), Bordils, 

Celrà i Flaçà (6), L’Escala i Sant Pere Pescador (6), Lloret de Mar (6), Roses i Castelló 

d’Empúries (6), La Bisbal d’Empordà (3), La Garrotxa (3) Arbúcies (2), Cassà de la Selva (2) i 

Sant Feliu de Guíxols (1). 

 

Analitzant les dades quantitatives recollides a les taules i com es recullen les dades, podem 

observar les diferències entre les taules. Però també s’han de tenir en compte les condicions 

polítiques de les institucions i la prioritat dels governs que en depenen els professionals de 

les taules. Aquests posicionaments es veuen reflectits a la recollida de dades, on algunes 

poblacions han pogut obtenir-les i d’altres no, i com en algunes de les taules els han arribat 

més casos o menys.  

 

A les poblacions més grans  com Girona, Banyoles, Salt, Olot o Lloret de Mar es reflecteixen 

aquestes mancances, és per això que es requereix un posicionament polítics d’interès per 

eradicar la MGF a aquestes poblacions, i poder treballar a les taules locals seguint la xarxa de 
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professionals que requereix el protocol. Com ja s’ha exposat anteriorment, el cas de la taula 

de Blanes és un clar exemple. Es va produir un canvi de govern al 2011, i amb el canvi de les 

directrius polítiques la taula es va anar eliminant de tal manera que per l’informe del 2012 

no han pogut presentar cap dada. 

 

També cal destacar les mancances formatives dels professionals a nivell metodològic de 

recollida de dades, doncs ells/elles intervenen. Això s’associa a la falta de temps i recursos, i 

cal tenir en compte que la llei no obliga als professionals a que estiguin a les taules locals 

sobre prevenció de la MGF, és a dir que tot i que ho fan dins del seu espai laboral és un acte 

que el podríem considerar quasi  voluntari o extra a les seves tasques encomanades. 

 

2.3  Programes de prevenció de MGF 
 

El Govern de la Generalitat de Catalunya estableix al Projecte de lleis per a l’eradicació de la 

violència masclista aprovat el 17 de juliol de 2007 unes mesures per prevenir la MGF, 

algunes de les quals estan relacionades amb l’àmbit social i comunitari. Les mesures de 

prevenció es recullen a l’article 71 d’aquesta llei i diu el següent: 

Article 71: “Mutilacions genitals femenines. El Govern de la Generalitat ha d’adoptar 

les mesures necessàries per a:  

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 
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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.” 

 

El fet de treballar amb professionals de diferents àmbits dona una visió més global per 

treballar els casos, aquest treball interinstitucional és una característica del grup de treball 

que tots els professionals valoren com a molt positiu.  

 

El treball en xarxa és segons la Red Europea de Dialogo Social (Treball en xarxa, 2007) pensar, 

comunicar-nos i actuar conjuntament, compartint objectius i recursos, unificant capacitats i 

esforços, relacionant les nostres accions. Aquesta mateixa font explica que el treball basat 

en la cooperació permet: sumar les capacitats i recursos, aprofitar i complementar aquests 

recursos, identificar i obtenir nous recursos, poder dur a terme projectes amb major abast 

social que siguin coherents entre ells i no es contradiguin, i finalment veure créixer noves 

influències i projectes socials. Seguint amb aquesta definició, els següents factors seran 

necessaris per tal de poder treballar en xarxa: reforçar la motivació per cooperar i millorar la 

formació d’aquesta, incrementant i millorant els espais per al coneixement mutu i per últim 

dedicar més temps a la coordinació entre els professionals.  

 

Els principis que marca la Red Europea de Dialogo Social (Treball en xarxa, 2007) sobre el 

treball en xarxa són els següents: 

 

- Objectius comuns: els objectius de la xarxa no poden ser aliens als objectius 

particulars de cadascuna de les organitzacions, sinó que han d’estar inclosos, en tot o 

en part. 

- Acció comú: El treball en xarxa és comunicació i  cooperació per a l’acció. Actuem 

junts, etc. 

- Sinergia, treball en equip: les associacions i col·lectius tenen  diferents capacitats, 

habilitats, coneixements, recursos etc., que són útils per a altres entitats.   
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- Horitzontalitat: les relacions i la presa de decisions entre els col·lectius i associacions 

que treballen en xarxa són “entre iguals”.  

- Pertinència participativa i compromís: en una xarxa no serveix enviar representats ni 

contribuir a les despeses, si no tenim implicació efectiva i participació activa. 

S'assumeix responsabilitat i risc, és a dir, ens fem solidaris amb el projecte col·lectiu. 

- Autonomia i relació entre les parts: els col·lectius i associacions que treballen en 

xarxa tenen plena autonomia per decidir envers el desenvolupament de les seves 

tasques particulars. El funcionament és descentralitzat.  

- Simplicitat i flexibilitat organitzativa: la xarxa no és una finalitat sinó un mitjà per 

aconseguir els nostres objectius comuns i, per això, permet una adequació sempre 

que sigui necessari. 

- Comunicació: la comunicació recíproca, el diàleg permanent i l'intercanvi d’idees, són 

essencials.  

- Construcció i gestió col·lectiva del coneixement: el coneixement i la informació – que 

és poder - no es reserva per uns quants, no s’amaga, es comparteix.  

- Avaluació i aprenentatge permanent: aprenem de la pròpia experiència, de la pròpia 

pràctica. I no parem d'aprendre. 

 

En les “Dades de les taules locals de prevenció de la MGF a les comarques gironines l’any 

2012” omplert per les taules, es consideren accions de treball comunitàries aquelles 

activitats com trobades, xerrades, audiovisuals, etc. sobre la prevenció de la MGF.  Aquestes 

activitats han estat realitzades al territori dirigides per a la comunitat, no per als 

professionals, amb l’objectiu de sensibilitzar i prevenir la MGF per tal d’evitar i eliminar 

aquesta pràctica (Informe sobre la MGF a les comarques gironines l’any 2011, p.33) 

 

Segons el qüestionari “Dades de les taules locals de prevenció de la MGF a les comarques 

gironines l’any 2012”, les taules locals que han realitzat activitats d’aquestes característiques 

durant el 2012 han estat les següents: 
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- Taula de Banyoles: van organitzar dues xerrada al territori dirigides a dones 

subsaharianes. Van tenir una assistència total de 26 persones. 

- Taula de Bordils, Celrà i Flaçà: es van dur a terme dues xerrades dirigides a dones 

gambianes dels municipis. Una xerrada es va organitzar pels municipis de Bordils, 

Flaçà i Sant Martí Vell on hi han assistir 16 persones, i l’altre xerrada es va realitzar a 

Celrà, i hi van assistir 30 persones. 

- Taula de Cassà de la Selva: la taula va organitzar una xerrada dirigida  a la població de 

països practicants de la MGF on van assistir 10 persones. 

- Taula de Lloret de Mar: es van realitzar 4 xerrades i 3 passes d’audiovisuals, dirigit 

aproximadament a 18 dones. 

- Taula de Sant Feliu de Guíxols: Aquesta taula va organitzar 2 xerrades per les dones 

subsaharianes del territori, en una de les quals es va passar un audiovisual. 

 

Taula 5: Accions comunitàries per la prevenció de la MGF (2012) 

 

Nombre d’accions comunitàries  

Taula local Xerrades Audiovisuals 

 

Nombre d’assistents 

Banyoles 2  26 assistents entre les dues  

Bordils, Celrà i Flaçà 2  16 i 30 assistents 

Cassà de la Selva 1  10 assistents 

Lloret de Mar 4 3 18 assistent entre les dues 

Sant Feliu de Guíxols 2 Es va passar un 

audiovisual en una 

de les xerrades 

15 assistents, les mateixes 

en les dues xerrades 

TOTAL: 14 accions comunitàries 115 assistents 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades extretes del qüestionari “Dades de les taules locals de prevenció 
de la MGF a les comarques gironines l’any 2012” 

 

Durant l’any 2012 es van dur a terme 14 accions comunitàries (11 xerrades i 3 audiovisuals) 

per part de 5 taules. Aquestes cinc taules locals són de les que actualment concentren major 

nombre de nenes en risc. Van assistir unes 115 persones del col·lectiu. 

Algunes de les taules han dut a terme activitats per als professionals que treballen en àmbits 

on es tracta la MGF, però no se disposa de dades de participació. 
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A l’any 2011, segons l’ Informe sobre la MGF a les comarques gironines l’any 2011 (p.33-35), 

es van dur a terme 15 accions comunitàries (entre xerrades, audiovisuals, tallers i altres 

activitats) i s’estima que hi va haver uns 270 assistents. Cal destacar que la taula de Banyoles 

va passar un audiovisual on hi van assistir 100 persones. 

I pel que fa a la comparació d’aquestes dades a les del 2010, segons s’indica a l’Informe 

sobre les MGF a les comarques gironines del 2010 (p.17-18), les accions comunitàries van ser 

40, sense especificar el nombre total de participants de cada una des activitats. La taula de 

Sant Feliu de Guíxols va organitzar 20 activitats, en l’informe no s’especifica la seva tipologia. 

La taula de Lloret de Mar va organitzar de 10 activitats que consistien en xerrades, la 

projecció d’un documental amb dones entrevistades que van abandonar la pràctica de la 

MGF, creació de debats i fins hi tot una xerrada amb una dona a la qual li havien reconstruït 

el clítoris. 

 

2.4 Famílies informades 

   

El recull d’aquestes dades s’ha realitzat a través de les famílies informades des dels serveis 

sanitaris. No tenim les dades de Blanes, Lloret de Mar, Salt, Olot i Girona, tot hi que els 

membres de la taula local de Girona afirmen en el qüestionari que tot i no saber el nombre, 

es pot dir que s’ha informat a totes les famílies que provenen dels països de risc en el 

moment que se les va atendre a nivell sanitari.  

 

Gràfic 6: Famílies informades i famílies informades per la previsió d'un viatge (2012) 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades extretes del qüestionari “Dades de les taules locals de prevenció 
de la MGF a les comarques gironines l’any 2012” 

 

Segons aquest gràfic, observem que en general hi ha més incidència per informar a les 

famílies quan s’apropa un viatge, a diferència de la localitat de Banyoles on, a part d’haver 

un gran nombre de famílies informades, la incidència entre les que s’informen (40) i les que 

s’informen per la proximitat d’un viatge (38) és casi la mateixa. Cal destacar que a Santa 

Coloma de Farners el nombre de famílies informades (36) és més elevat a la resta. 

 

 

Signatures del document de compromís 

A continuació es presenten les signatures del document de compromís per a la  prevenció de 

la MGF, en funció de si està vinculat a un naixement, un viatge o altres. Manquen les dades 

de Blanes, Girona i Torroella de Montgrí. 

 
Taula 6: Nombre de signatura del compromís de prevenció de MGF segons: viatges, 

naixements, altres (2012) 

Taules locals 

Nombre de 
signatura del 
compromís: 
naixements 

Nombre de 
signatura del 
compromís: 
viatges 

Nombre de 
signatura del 
compromís: 
altres 

Arbúcies 0 4 0 

Banyoles 4 34 0 

Bordils, Celrà i Flaçà 1 4 0 

Cassà de la Selva 0 3 0 

Figueres 1 10 3 

L’Escala i Sant Pere Pescador 0 6 0 

La Bisbal d’Empordà 0 3 0 

Llagostera 0 0 0 

Lloret de Mar 0 5 0 

Olot 17 14 0 

Ripoll 0 0 0 
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Salt 0 10 1 

Roses i Castelló d'Empúries 1 2 0 

Sant Feliu de Guíxols 1 2 0 

Santa Coloma de Farners 0 10 0 

Santa Cristina d’Aro 2 0 0 

Sarrià de Ter 0 0 0 

TOTAL: 27 107 4 

TOTAL DE DOCUMENTS DE COMPROMÍS SIGNATS: 138 
 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades extretes del qüestionari “Dades de les taules locals de prevenció 
de la MGF a les comarques gironines l’any 2012” 

 

Les dades indiquen que en la majoria de casos es signa el document de compromís a causa 

d’un viatge, durant el 2012 un total de 103 entre totes les comarques. Cal destacar la taula 

de Banyoles on es van signar més documents d’aquest caire, un total de 34. Segueix la taula 

de Lloret de Mar o se’n van signar 14 i les taules de Figueres, Salt i Santa Coloma de Farners 

on se’n van firmar 10 a cada una. Dels documents vinculats a naixements n’hi ha un total de 

27, 17 dels quals corresponen a la taula de La Garrotxa. Només 4 documents s’han signat per 

altres causes. 

Tot hi que no es disposa de les dades de Blanes, Girona i Torroella, a continuació es presenta 

un quadre on veiem la relació entre el nombre de nenes que viatgen i els pares han signat el 

document de compromís, i els casos on no ha estat així. Durant el 2012 s’han donat 5 casos 

on la nena ha viatjat sense el document signat, aquests casos s’ha donat a les taules de: 

Lloret de Mar (1), La Garrotxa (1), Roses i Castelló d’Empúries (2) i Santa Coloma de Farners 

(1). 

 

Taula 7: Nombre de nenes que viatgen amb el document de compromís signat o sense 
signar (2012) 

Taula local 

Nombre de nenes que viatgen 
amb el document de 
compromís signat 

Nombre de nens que viatgen i els 
pares no signen 

Arbúcies 4 0 

Banyoles 34 0 
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Bordils, Celrà i Flaçà 4 0 

Cassà de la Selva 3 0 

Figueres 14 0 

L’Escala i Sant Pere 
Pescador 6 0 

La Bisbal d’Empordà 3 0 

Llagostera 2 0 

Lloret de Mar 5 1 

La Garrotxa 14 1 

Ripoll 0 0 

Roses i Castelló 
d'Empúries 2 2 

Salt 10 0 

Sant Feliu de Guíxols 0 0 

Santa Coloma de 
Farners 10 1 

Santa Cristina d’Aro 4 0 

Sarrià de Ter 0 0 

TOTAL: 115 5 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes del qüestionari “Dades de les taules locals de 
prevenció de la MGF a les comarques gironines l’any 2012” 

 

En el conjunt de les 17 taules que s’han presentat aquestes dades, s’han signat un total de 

115 documents de compromís relacionats amb nenes que han viatjat amb les seves famílies 

al país d’origen. A continuació observem què passa quan viatgen amb el document de 

compromís signat. 

 

Taula 8: Nenes que viatgen amb el document de compromís signat (2012) 

Taula local 
Nombre de nenes que 
tornen íntegres 

Nombre de nenes 
que no tornen 

Arbúcies 4 3 

Banyoles 0 0 

Bordils, Celrà i Flaçà 2 2 

Cassà de la Selva 0 3 

Figueres 7 1 
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L’Escala i Sant Pere Pescador 6 0 

La Bisbal d’Empordà 3 0 

Llagostera 2 0 

Lloret de Mar 4 4 

Olot 6 7 

Ripoll 0 0 

Roses i Castelló d'Empúries 1 1 

Salt 6 4 

Sant Feliu de Guíxols 0 1 

Santa Coloma de Farners 9 2 

Santa Cristina d’Aro 4 0 

Sarrià de Ter 0 0 

TOTAL: 54 28 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes del qüestionari “Dades de les taules locals de 
prevenció de la MGF a les comarques gironines l’any 2012” 
 

En l’ítem de “nenes que no tornen”, cal tenir en compte que hi ha nenes que tornen en anys 

diferents, és a dir que poder tornaran més endavant. I d’altres que van marxar un any 

diferent al de l’estudi 2012, i han tornat durant aquest. Aquest ha estat un punt de conflicte 

que han tingut algunes de les taules locals alhora de complimentar  el qüestionari. 

 

Si comparem les dades de les nenes que viatgen amb el document signat i què passa una 

vegada han sortit del país, és a dir si tornen o no i en quin estat ho fan, les dades no 

concorden. Segons les dades de les taules locals, durant l’any de l’estudi es van signar 115 

documents vinculats a un viatge, i si sumem la resposta de la tornada, o no, és dóna un total 

de 84 documents signats. Per tan podem assegurar que hi ha una discordança en aquestes 

dades ja que no sabem què ha passat amb les 31 nenes restants. 

 

Segons el qüestionari que han contestat les taules locals, no ha hagut constància de cap cas 

on la nena hagi viatjat amb el document de compromís signat i hagi tornat mutilada. Si que 

s’han donat dos casos a La Garrotxa on dues nenes han viatjat, amb el document signat, i al 

tornar no se’ls ha fet una revisió mèdica.  
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3. CONCLUSIONS  

 

En l’estudi s’ha realitzat una recerca sobre la relació de nenes i noies (d'entre 0 a 19 anys) 

que estan empadronades a les comarques gironines i que són d’origen de països on es 

practica la MGF. Tot hi que això no vol dir que totes elles estiguin en risc d’aquesta pràctica, 

la xifra total és de 1866 nenes i noies al 2012. Fent el buidatge de les dades dels dos 

Informes sobre la MGF a les comarques gironines del 2010 i 2011 encarregats pel Grup de 

Treball sobre la prevenció de la MGF a les comarques gironines, i pel recull de les dades del 

2012 en aquest estudi, hem pogut realitzar una comparació de la recollida de dades dels tres 

anys de funcionament del grup de treball i de les taules locals.  

 

Tot i que les organitzacions mundials com la OMS, les Nacions Unides o l’Inter-African 

Committee on Traditional Practices denuncien la MGF i la consideren una vulneració dels 

drets humans, i malgrat que a l’Estat Espanyol es tracta d’ un delicte amb penes de sis a 

dotze anys, podem concloure que segons les dades que disposem a les comarques gironines 

al 2012  hi havia 359 nenes, més les no comptabilitzades dels territoris de Blanes, Banyoles, 

La Garrotxa, Girona, Lloret de Mar i Salt, en risc de MGF. 

 

Des de que es va constituir el Grup de Treball,  aquest ha realitzat una recollida de dades 

quantitatives per tal de saber l’estat de la pràctica al seu territori elaborant un informe. Les 

dades de les taules de l’any 2012 s’han recollit durant la realització del present treball. Cal 

esmentar la dificultat que això ha suposat a la investigadora per diverses causes, la més 

destacada és la manca de metodologia en la formulació del qüestionari de recollida de dades 

que formula el Grup de treball. També per la dificultat que han tingut algunes taules que 

atenen un gran volum de la població (com Banyoles, Salt o Girona) per obtenir les dades i la 

informació que es demanava. 
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4. DIFICULTATS:  

 

Durant la recollida de dades han sorgit algunes dificultats que cal tenir en compte: 

 

- Taules que no han presentat dades: Durant la recollida de dades de l’any 2012 la 

taula de Blanes no ha presentat cap dada. El motiu és què a  l’any 2011 es va produir 

un canvi polític municipal, el qual no va contemplar el Pla de Ciutadania i Immigració, 

del que penjava la taula local de prevenció de la MGF de Blanes. A partir de llavors la 

taula va tenir dificultats per trobar-se i continuar amb les seves tasques i com a 

conseqüència no ha pogut aportar les dades de la seva taula durant la recollida de  

l’any 2012. 

 

- Ítems incomplerts: Les taules de Banyoles, Girona i Salt no han pogut proporcionar 

les dades de les nenes i famílies en risc (punt 1 i 2), ja que no disposen actualment 

d’un sistema de recollida. Al ser poblacions grans se’ls fa difícil recollir les dades pels 

propis professionals, tal hi com solen fer la resta de taules locals, els hi falta suport 

institucional, temps i recursos. 

Pel que fa a la recollida de dades de les famílies informades i les nenes vinculades, els 

hi ha suposat una complicació completar aquestes dades a les taules de Girona, 

Lloret de Mar, La Garrotxa i Salt. El motiu varia segons la dificultat de la recollida, la 

inaccessibilitat a aquestes dades o la manca de posicionament polític dels seus 

ajuntaments envers la eradicació d’aquesta pràctica. La taula de Torroella de Montgrí 

no ha presentat totes les dades que es demanaven en el qüestionari. Han presentat 

les dades de les nenes i famílies en risc (punt 1 i 2) i el nombre de famílies informades 

(punt 4). 

 

- Utilització de fonts diferents per a la recollida de dades: Els punts més conflictius que 

se’ls presenten a les taules alhora de recollir les dades d’una mateixa font és en quan 
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al nombre de nens i famílies en risc (punt 1 i 2). En el qüestionari s’especifica que la 

recollida ha de ser el resultat d’un cribratge de les dades del padró municipal amb les 

dades de l’àmbit sanitari. Les dues taules que han presentat dades únicament del 

padró municipal, és a dir, sense la comparativa amb les dades de l’àmbit sanitari, han 

estat la taula de Lloret de Mar i de La Garrotxa. No s’analitzaran amb la resta les 

dades de les nenes en risc i dels països de procedència d’aquestes dues taules, ja que 

no és possible fer una anàlisi real conjunt.  

 

Després de la revisió del qüestionari es valora que han aparegut moltes dificultats, i per tant 

es planteja una revisió de l'instrument pels propers anys. 
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5. RECOMANACIONS  

 

Sobre la pràctica de la MGF  

Internacionalment es duen a terme accions que no són suficients per eradicar la MGF, 

segons dades oficials de la OMS a l’any es mutilen milions de nenes. S’haurien de fomentar 

les campanyes contra la pràctica en els propis països on es fa la MGF, i haurien d’estar 

promogudes per les persones del mateix país que han abandonat la practica. La majoria dels 

casos el risc és produeix quan hi ha un viatge al país d’origen, és per això que recomanem la 

promoció de l’abandonament de la pràctica també al mateix país d’origen.  

 

Aspectes del marc legal de la MGF  

Sobre els aspectes legals referents a la MGF, es proposa incentivar als poders judicials i 

policials a cercar alternatives de mesures cautelars menys agressives. Actualment es pot 

retirar el passaport a una família pel fet de ser originària d’un país o ètnia on es practica la 

MGF, i de la qual es desconeix la seva posició en quant a la pràctica per falta de dades i 

d’investigació. Si la família no tenia intencions de mutilar a les seves filles, es tracta d’una 

mesura amb repercussions econòmiques, tancament de la comunitat cap als serveis i agents 

que treballen la prevenció i assumpció de prejudicis i estereotips cap a la família i les filles. 

 

Sobre el context d’origen de la pràctica  

Els professionals alerten de la possibilitat de casos de nenes i noies, fins i tot ja nascudes a 

Catalunya, que tornen al país d’origen i se’ls hi perd la pista, és a dir que no hi ha una 

continuïtat en la feina que s’hagi fet amb elles i amb les seves famílies. Tampoc es pot fer un 

control i revisió de l’estat de la nena o noia per saber si en el viatge s’ha produït la mutilació, 

encara que hagin signat el document abans de marxar. Amb l’estat de crisi econòmica actual 

algunes famílies es plantegen el retorn definitiu al país pa d’origen, on en alguns casos 

poden manifestar no poder garantir que no mutilin a la nena o noia. Cal treballar i 

contemplar aquestes noves situacions que cada vegada més semblen probables. 
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Sobre la MGF  a les comarques gironines 

Per tal de poder conèixer l’estat real de la situació de la MGF al territori i l’evolució 

d’aquesta, cal refer i modificar el qüestionari de recollida de dades de les taules locals. Es 

proposa vincular la redacció de l’informe i reformular la recollida de dades a persones de 

l’àmbit universitari amb coneixements d’investigació social i mitjançant  d’una metodologia. 

Aquestes persones vinculades a la universitat podrien ser estudiants de grau de treball social 

de la Universitat de Girona, en el qual es cursen assignatures relacionades amb els mètodes i 

tècniques d’investigació, i en la pràctica de la pròpia investigació social. 

  

Sobre el “Grup de Treball sobre la prevenció de la MGF a les comarques gironines”  

Recomanem que el Grup de Treball es focalitzi en traslladar als responsables polítics la 

situació actual d’aquesta pràctica en el territori i la importància de prendre mesures 

preventives per tal d’eliminar definitivament la MGF. S’haurien de proporcionar eines i 

recursos suficients als professionals del àmbits de prevenció ja que és una pràctica delictiva, 

i donar suport i continuïtat a les accions socials i comunitàries que fan les associacions i 

organitzacions en relació a la MGF. 

 

Programes de prevenció de MGF 

Com han esmentat alguns dels professionals, és millor que la persona abandoni la pràctica 

per invenció pròpia que no pas que s’apliquin mesures policials o judicials. Per tant potenciar 

el treball comunitari a través de les associacions del col·lectiu que treballen l’abolició de la 

MGF al territori, és vital encoratjar a les noves generacions del col·lectiu per tal que siguin 

participes del procés d’eliminació de la pràctica. 
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6. TAULES AMB LES DADES RECOLLIDES 

 

 Mostra Excel® de totes les dades: 

 

  Taula FONT nens en risc a a' b c d c' d' e f g h i j k l m n o p 

1 Arbúcies salut 30 13 0 13 30 2 4 2 0 4 0 0 4 4 0 3 0 1 2 

2 Banyoles salut* X X 2 40 61 38 54 14 4 34 0 0 34 0 0 0 0 0 0 

3 Blanes NO DADES                                       

4 Bordils, Celrà i Flaçà salut 62 X 2 5 5 4 4 6 1 4 0 0 4 2 0 2 0 0 0 

5 Cassà de la Selva salut 47 X 1 14 7 1 1 2 0 3 0 0 3 0 0 3 0 1 1 

6 Figueres salut 21 15 0 15 21 9 14 21 1 10 3 0 14 7 0 1 0 0 0 

7 Girona salut X X 0 X X X X 0 X X X X X X X X X 0 0 

8 L’Escala i Sant Pere Pescador salut 21 16 0 16 21 4 6 6 0 6 0 0 6 6 0 0 0 2 2 

9 La Bisbal d’Empordà salut 27 21 0 2 3 2 3 3 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 

10 Llagostera salut 32 15 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 

11 Lloret de Mar padró 107 69 ? X X 6 8 6 0 5 0 1 5 4 0 4 0 0 0 

12 La Garrotxa padró 109 X 0 X 33 X 15 3 17 14 0 1 14 6 0 7 2 2 3 

13 Ripoll salut** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Roses i Castelló d'Empúries salut 14 9 0 9 13 3 4 6 1 2 0 2 2 1 0 1 0 0 0 

15 Salt DADES EN PROCÉS ss X X ? X X 6 10 10 0 10 1 0 10 6 0 4 0 1 1 

16 Sant Feliu de Guíxols salut 3 2 ? 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

17 Santa Coloma de Farners salut 62 36 0 36 62 6 11 62 0 10 0 1 10 9 0 2 0 0 0 

18 Santa Cristina d’Aro salut 18 12 0 12 18 2 4 0 2 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 

19 Sarrià de Ter salut 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 Torroella de Montgrí NO DADES 11 7   7                               

 

a Total de nenes en risc 
a' Total de famílies en risc 
b Accions de treball comunitàries 
c Nombre de famílies informades (des de Salut) 
d Nombre de nenes vinculades a famílies informades (des de Salut) 
c' i d'  vinculades a viatge 
e Nombre de casos per taula 
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f Nombre de signatura del compromís: naixements 
g Nombre de signatura del compromís: viatges 
h Nombre de signatura del compromís: altres 
i Nombre de nens que viatgen i els pares no signen 
j Nombre de nenes que viatgen amb el document de compromís signat 
k Nombre de nenes que tornen íntegres 
l Nombre de nenes que tornen mutilades 
m Nombre de nenes que no tornen 
n Nombre de nenes que no tornen i no se'ls fa la revisió 
o Nombre de famílies derivades a l'estament judicial o policial 
p Nombre de nenes derivades a l'estament judicial o policial 
X No dades 
* Banyoles: son dades de pediatria les nenes informades, no tenim nenes en risc 
** Ripoll: només hi ha una família amb dos nenes, ja es van treballar l'any passat 

 

Dades segons la nacionalitat de les nenes en risc de MGF: 

 

Taula Total Espanya Gàmbia Senegal Mali Mauritània Nigèria Guinea Conakry 

Arbúcies 30 0 9 21 0 0 0 0 

Bordils, Celrà i Flaçà 62 10 36 0 0 0 0 0 

Cassà de la Selva 47 38 3 0 0 3 0 3 

Figueres 21 0 3 15 1 0 1 1 

L’Escala i Sant Pere 
Pescador 21 0 10 9 0 0 0 2 

La Bisbal d’Empordà 27 0 20 0 2 0 0 5 

Llagostera 32 11 17 4 0 0 0 0 

Olot / Garrotxa 109 0 74 8 5 19 0 0 

Ripoll 0 0 0 0 0 0 0 0 
Roses i Castelló 
d'Empúries 14 0 5 9 0 0 0 0 

Sant Feliu de Guíxols 3 0 1 0 2 0 0 0 

Santa Coloma de Farners 62 20 29 0 7 0 0 6 

Santa Cristina d’Aro 18 3 7 3 5 0 0 0 

Sarrià de Ter 11 0 10 0 0 0 1 0 

Total   82 150 61 17 3 2 17 
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Dades nombre de nenes en risc: 

 

Taula Nombre de nenes en risc 

Arbúcies 30 

Bordils, Celrà i Flaçà 62 

Cassà de la Selva 47 

Figueres 21 

L’Escala i Sant Pere Pescador 21 

La Bisbal d’Empordà 27 

Llagostera 32 

Olot 109 

Ripoll 0 

Roses i Castelló d'Empúries 14 

Sant Feliu de Guíxols 3 

Santa Coloma de Farners 62 

Santa Cristina d’Aro 18 

Sarrià de Ter 11 

Torroella de Montgrí 11 

 

Dades de les famílies informades i famílies informades per la previsió d’un viatge: 

 

Taula Famílies informades 
Famílies informades per la 
previsió d'un viatge 

Arbúcies 13 2 

Banyoles 40 38 

Bordils, Celrà i Flaçà 5 4 

Cassà de la Selva 14 1 

Figueres 15 9 

L’Escala i Sant Pere 
Pescador 16 4 

La Bisbal d’Empordà 2 2 
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Llagostera 6 0 

Ripoll 0 0 

Roses i Castelló d'Empúries 9 3 

Sant Feliu de Guíxols 1 1 

Santa Coloma de Farners 36 6 

Santa Cristina d’Aro 12 2 

Sarrià de Ter 0 0 

 

Dades de nombre de casos per taula: 

 

Taula Nombre de casos per taula local 

Sarrià de Ter 0 

Santa Cristina d’Aro 0 

Ripoll 0 

Llagostera 0 

Girona 0 

Sant Feliu de Guíxols 1 

Cassà de la Selva 2 

Arbúcies 2 

Olot 3 

La Bisbal d’Empordà 3 

Roses i Castelló d'Empúries 6 

Lloret de Mar 6 

L’Escala i Sant Pere Pescador 6 

Bordils, Celrà i Flaçà 6 

Salt 10 

Banyoles 14 

Figueres 21 

Santa Coloma de Farners 62 
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Dades de nombre de nenes derivades a l’estament judicial o policial: 

 

Taula 
Nombre de nenes derivades a l’estament 
judicial o policial 

Banyoles 0 

Bordils, Celrà i Flaçà 0 

Figueres 0 

Girona 0 

La Bisbal d’Empordà 0 

Llagostera 0 

Lloret de Mar 0 

Olot 0 

Ripoll 0 

Roses i Castelló d'Empúries 0 

Sant Feliu de Guíxols 0 

Santa Coloma de Farners 0 

Santa Cristina d’Aro 0 

Sarrià de Ter 0 

Cassà de la Selva 1 

Salt 1 

Arbúcies 2 

L’Escala i Sant Pere Pescador 2 

La Garrotxa 3 

 

Dades del nombre de signatures de compromís segons vinculat a naixement, viatge o altres 

 

Taula 

Nombre de signatura 
del compromís: 
naixements 

Nombre de 
signatura del 
compromís: viatges 

Nombre de 
signatura del 
compromís: altres 

Arbúcies 0 4 0 

Banyoles 4 34 0 
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Bordils, Celrà i Flaçà 1 4 0 

Cassà de la Selva 0 3 0 

Figueres 1 10 3 

L’Escala i Sant Pere 
Pescador 0 6 0 

La Bisbal d’Empordà 0 3 0 

Llagostera 0 0 0 

Lloret de Mar 0 5 0 

Olot 17 14 0 

Ripoll 0 0 0 

Roses i Castelló 
d'Empúries 1 2 0 

Salt 0 10 1 

Sant Feliu de Guíxols 1 2 0 

Santa Coloma de Farners 0 10 0 

Santa Cristina d’Aro 2 0 0 

Sarrià de Ter 0 0 0 

 

Dades segons el nombre de nens que viatgen amb el compromís i signat i les que els pares 

no signen: 

 

Taula 
Nombre de nenes que viatgen amb 
el document de compromís signat 

Nombre de nens que viatgen 
i els pares no signen 

Arbúcies 4 0 

Banyoles 34 0 

Bordils, Celrà i Flaçà 4 0 

Cassà de la Selva 3 0 

Figueres 14 0 
L’Escala i Sant Pere 
Pescador 6 0 

La Bisbal d’Empordà 3 0 

Llagostera 2 0 

Lloret de Mar 5 1 
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Olot 14 1 

Ripoll 0 0 

Roses i Castelló 
d'Empúries 2 2 

Salt 10 0 

Sant Feliu de Guíxols 0 0 

Santa Coloma de 
Farners 10 1 

Santa Cristina d’Aro 4 0 

Sarrià de Ter 0 0 

 

Dades de nombre de nenes que viatgen amb document signat, les que tornen i les que no 

tornen: 

 

Taula 

viatgen 
amb 
document 

tornen 
íntegres 

tornen 
mutilades: 
CAP CAS no tornen 

no tornen i no 
se'ls fa la revisió 

Arbúcies 4 4 0 3 0 

Banyoles 34 0 0 0 0 

Bordils, Celrà i 
Flaçà 4 2 0 2 0 

Cassà de la Selva 3 0 0 3 0 

Figueres 14 7 0 1 0 

L’Escala i Sant 
Pere Pescador 6 6 0 0 0 

La Bisbal 
d’Empordà 3 3 0 0 0 

Llagostera 2 2 0 0 0 

Lloret de Mar 5 4 0 4 0 

Olot 14 6 0 7 2 

Ripoll 0 0 0 0 0 

Roses i Castelló 
d'Empúries 2 1 0 1 0 

Salt 10 6 0 4 0 

Sant Feliu de 
Guíxols 0 0 0 1 0 

Santa Coloma de 
Farners 10 9 0 2 0 

Santa Cristina 
d’Aro 4 4 0 0 0 
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Sarrià de Ter 0 0 0 0 0 

 

 


