
      

 

 

    Les mutilacions genitals femenines:                                                   

identitat, salut i drets humans 
 
 

Dijous 4 d’octubre de 2018 
de 9 h a 14 h  

Aula CAMFiC – Diputació, 316 
 

Objectius 
 

 
Objectiu general 

• Millorar les competències professionals en la prevenció i la detecció de les mutilacions 

genitals femenines.  

• Augmentar les competències interculturals i habilitats professionals necessàries per 

prevenir les MGF.  

 
Objectius específics 

• Conèixer els processos migratoris que afecten a la situació actual de l’MGF al món.  

• Definir els elements conceptuals que permetin una aproximació cultural, des d’una mirada 
antropològica, a l’MGF.  

• Identificar l’estructura del ritual i les seves implicacions.  

• Identificar les diferents tipologies de l’MGF, la seva distribució geogràfica i les 
conseqüències en la salut de les dones i les nenes.  

• Compartir propostes metodològiques d’intervenció preventiva i generar arguments per una 
reflexió intel·ligent i respectuosa.  

• Plantejar propostes per un possible abordatge des de l’àmbit jurídic i dins del marc legal 
existent.  

 

Continguts i durada 
 

 
Presentació a càrrec d’Isabel Plaza i Jordi Grau, grup de treball de Sexualitat de CAMFiC 

1. - Definició, tipologia, classificació i distribució geogràfica de les MGF (45 minuts) 
2. - Aspectes socials i culturals de l'MGF (45 minuts) 
3. - Conseqüències per la salut física, psíquica, sexual i reproductiva (90 minuts) 
4. - Marc legal de l'MGF a Espanya, Catalunya i a escala internacional (15 minuts) 
5. - Abordatge des dels serveis d'atenció a les persones (45 minuts) 
6. - La situació a l'Àfrica, propostes alternatives: La iniciació sense mutilació (30 minuts) 
7. - Proposta metodològica per la intervenció preventiva (30 minuts) 
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Metodologia 
 

 

El curs parteix de les exposicions teòriques de les docents. Es desenvolupen els diferents 
continguts proposats d'una manera participativa, garantint que els professionals trobin resposta a 
les preguntes que es plantegen. De manera transversal, s'incentiva la reflexió conjunta a través de 
l'anàlisi de casos concrets. S'exposen dilemes ètics i morals que propicien el debat i la creació d'un 
espai on compartir experiències. Es preveu la projecció d'un documental, material audiovisual de 
suport per aproximar la situació a l'Àfrica i propostes alternatives en relació amb la pràctica de 
l'MGF. 
 
Els materials que es faran servir són: manual i miniguia per a professionals, desplegable per a la 
intervenció preventiva. 
 

Dirigit a 
 

 

Metges de família, infermers, pediatres, ginecòlegs, llevadores.  

 

Docents 
 

 

Dra. Adriana Kaplan Marcusán: antropòloga, professora d’Antropologia de la Salut, directora de la 
Fundació Wassu de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), de la càtedra de Transferència 
del Coneixement i de l’Observatori Transnacional d’Investigació Aplicada a la Transferència del 
Coneixement.  
 
Dra. Tamara Jiménez Pascua: metgessa de família, investigadora i formadora del grup 
interdisciplinari per a la Prevenció i l’Estudi de Pràctiques Tradicionals Perjudicials (GIPE/PTP) del 
Departament d’Antropologia Social i Cultural de la UAB.  
 

Coordinació
 

 

Iris Alarcón, vocal de la junta de CAMFiC. 
 

Col·labora:                                                                                                        Patrocina: 
   

                                                                   

 

 

 

 

 

Pot consultar l’estat de l’acreditació a www.camfic.org 
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