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COMISSIÓ DE COOPERACIÓ

La Comissió de Cooperació Internacional de 
l’Ajuntament d’Alella, formada per persones 
voluntàries del poble que hi participen a tí-
tol individual, cada any valora els projectes 
de cooperació al desenvolupament aprovats 
per l’assemblea anual del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament, del qual 
l’Ajuntament d’Alella forma part. D’aquesta 
manera es decideix la manera de destinar el 
0,7% dels ingressos municipals a cooperació.

Un d’aquests projectes, del qual avui vo-
lem parlar-vos, porta per títol Apoderament 
i capacitació d’estudiants i professionals 
de la salut per a la prevenció de la muti-
lació genital femenina i l’atenció de les 
conseqüències per la salut a Gàmbia. Ha 
estat cofinançat per l’ajuntament el 2017 amb 
5.130 euros i el 2019 i 2020 amb 6.000 euros 
cada any.

Fundació Wassu-UAB
La responsable del projecte és una organit-
zació científica d’àmbit internacional que 
treballa per prevenir la mutilació genital 
femenina (MGF) a través de la investigació 
antropològica i mèdica. La Fundació Was-
su-UAB acull l’Observatori Transnacional 
d’Investigació Aplicada a Noves Estratègi-
es per la Prevenció de la Mutilació Genital 
Femenina, amb dues bases d’investigació 
i formació: una a l’estat espanyol, amb la 
participació de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i la Universitat de Barcelona, i 
l’altra a Gàmbia.

Gàmbia i la mutilació genital femenina
Gàmbia ocupa el lloc 174 de 189 de l’índex 
de desenvolupament humà. El 55,3% de la 
seva població viu en situació de pobresa 
multidimensional, amb una taxa de morta-
litat infantil en menors de 5 anys de 68,9 per 
cada 1.000 naixements1, i la seva esperança 
de vida és de 60,5 anys2.

A aquest context, s’hi ha de sumar la situ-
ació de desigualtats de gènere que viu Gàm-
bia, com ara la generalització de la pràctica 
de la mutilació genital femenina.

La MGF és una violació fonamental dels 
drets de les nenes i dones, tal com es destaca 
en nombroses convencions internacionals, 
entre les quals la Convenció sobre els Drets 
del Nen i la Convenció sobre l’Eliminació de 
Totes Formes de Violència contra la Dona.

Més de dos-cents milions de dones i ne-
nes han estat víctimes de la MGF en tren-
ta països de l’Àfrica, l’Orient Mitjà i l’Àsia, 
on més es concentra aquesta pràctica. I es 
calcula que quinze milions d’adolescents 
d’edats compreses entre els 15 i els 19 anys 
estan en risc de ser mutilades d’aquí al 20303.

La MGF es practica a més de la meitat de 
les nenes d’edats inferiors als 5 anys a Gàm-

bia4. També afecta una part de les nenes de 
pares gambians que viuen entre nosaltres, a 
les quals els és practicada aquí de manera 
clandestina o s’aprofiten anades al país per 
fer-la.

Aquesta pràctica té greus conseqüènci-
es a curt i llarg termini per a la salut psi-
cosexual i reproductiva de les  dones, com 
infeccions, esterilitat, hemorràgies, VIH i 
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problemes durant el part tant per a la mare 
com per al nadó. Tot i així, a les comunitats 
que es practica es percep com una impor-
tant tradició i part de la seva cultura, sostin-
guda per creences al voltant dels beneficis 
d’aquesta pràctica en qüestions d’estètica, 
higiene, protecció de la virginitat, puresa 
espiritual, etc. Tant és així que s’estima 
que el 65% de les noies i dones entre 15 i 49 
anys a Gàmbia creuen que la pràctica s’ha 
de mantenir5.

El desembre del 2015 es va aprovar a 
Gàmbia una esmena de la Llei de la Dona 
que va introduir per primer cop la “prohi-
bició de la circumcisió femenina” i parlava 
de “còmplices de la circumcisió femenina”, 
criminalitzant tota aquella persona que s’in-
volucrés, tingués coneixement o realitzés 
aquesta pràctica amb penes que van des de 
els tres anys de presó i multa de mil euros 
fins a la cadena perpètua en cas de mort de 
la víctima.

Tot i la promulgació de la llei, la pobla-
ció gambiana majoritàriament en desconeix 
l’existència, fins i tot els professionals de la 
salut que poden estar directament relacio-
nats amb la MGF. Tot i que el nou context le-
gal ha suposat un pas important en el treball 
cap a l’abandó de la pràctica, s’ha detectat 
un viratge cap a la clandestinitat. Això fa 
més necessari que mai dur a terme accions 
de formació i sensibilització.

El projecte
El projecte, que es calcula que beneficiarà 
directament unes 1.224 nenes i dones, pre-

tén contribuir a prevenir la mutilació geni-
tal femenina i millorar l’atenció de les seves 
conseqüències tant a Gàmbia com a Catalu-
nya, mitjançant la transmissió i l’augment 
dels coneixements i capacitats als agents 
de salut i estudiants de ciències de la salut 
de Gàmbia; l’estudi dels coneixements, ac-
tituds i les pràctiques dels homes en origen 
i destinació en la prevenció i l’abandó de la 

MGF; i l’enfortiment de l’estratègia preventi-
va a Catalunya entre estudiants università-
ries, referents comunitàries i la ciutadania 
en general.

D’una banda, es treballa amb les missi-
ons mèdiques cubanes, que representen al 
voltant del 80% de la totalitat dels metges 
del país i formen una gran part de l’equip 
docent dels centres formatius en ciències 
de la salut.

D’altra banda, es posa èmfasi en els 
treballadors comunitaris de salut, que són 
agents pertanyents a les comunitats que, tot 
i no tenir una formació reglada, formen part 
del sistema sanitari gambià, sota la supervi-

sió dels equips regionals de salut. Aquests 
treballadors són majoritàriament homes i 
són escollits per la comunitat, es dediquen 
a la prevenció i a l’assessorament en matèria 
de salut i gaudeixen d’un gran prestigi entre 
la resta de membres.

Finalment, es posa èmfasi en els estu-
diants de l’àrea de salut, perquè formaran 
les futures generacions de professionals en 
l’àmbit.

A banda de la formació i sensibilització, 
el projecte pretén avançar en la investiga-
ció dels coneixements, actituds i pràctiques 
dels homes a Gàmbia i Catalunya en relació 
amb la MGF i identificar estratègies per tal 
de fomentar el seu rol en la implementació 
d’accions preventives. L’objectiu és contras-
tar i creuar les dades obtingudes a Catalu-
nya i a Gàmbia per detectar punts en comú i 
establir noves estratègies entre origen i des-
tinació que promoguin la prevenció d’una 
manera eficaç i definitiva.

Des d’Alella
La Comissió de Cooperació hem valorat 
molt positivament aquest projecte per diver-
sos motius, però en destaquem tres: la ne-
cessitat i urgència de posar fi a una pràctica 
que vulnera els drets humans fonamentals; 
el caràcter innovador d’aquest projecte, que 
combina accions directes amb investigació 
i generació de coneixement; i la implicació 
tant d’homes com de dones, una acció pio-
nera que creiem que facilitarà que la resolu-
ció del problema avanci d’una manera més 
ràpida, amb resultats duradors. 
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Sessions de formació a professionals de la salut.

EL PROJECTE PRETÉN AVAN-
ÇAR EN LA INVESTIGACIÓ 
DELS CONEIXEMENTS, ACTI-
TUDS I PRÀCTIQUES DELS HO-
MES A GÀMBIA I CATALUNYA 
EN RELACIÓ AMB LA MGF
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2. PNUD 2016
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