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DESCRIPCIÓ DE CASOS – 5 

COOPERACIÓ TÈCNICA DEL CBS GIRONÈS-SALT SOBRE PREVENCIÓ DE 

LA MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA EN EL MARC DEL PROJECTE 

IMPULSAT PER LA FUNDACIÓ WASSU-UAB 

2017-2019 

 

Àmbit geogràfic i temàtic  

República de Gàmbia, Àfrica Occidental - Salt, Catalunya. 

Prevenció de les formes de violència contra les dones, específicament de la 

Mutilació Genital Femenina (MGF). 

 

 
 

Les parts 

Consorci de Benestar Social Gironès-Salt (CBS/G-S) 

El CBS/G-S és un servei públic que ofereix serveis socials bàsics i especialitzats 

a persones en situació de necessitat social, prevenint situacions de risc 

d’exclusió social als municipis del Gironès exceptuant Girona. Es forma l’any 

2006 pel Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Salt. 
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Fundació Wassu-UAB 

La fundació Wassu-UAB és una organització científica d’investigació 

antropològica i mèdica d’àmbit internacional pertanyent a la Universitat 

Autònoma de Barcelona (UAB). Treballa per la prevenció de pràctiques 

tradicionals perjudicials, en especial la prevenció de la  Mutilació Genital 

Femenina (MGF).  

 

La fundació acull l’Observatori Transnacional d’Investigació Aplicada a Noves 

Estratègies per la Prevenció de la MGF, a través d’un grup interdisciplinar del 

Departament d’Antropologia Social i Cultural de la UAB i la ONG Wassu Gambia 

Kafo (WGK). 

 

ONG Wassu Gambia Kafo (WGK) 

WGK és una ONG fundada el 1999 

per Adriana Kaplan en un primer 

esforç institucional per promoure la 

cooperació al desenvolupament entre 

la República de Gàmbia i l’Estat 

Espanyol en l’àmbit de la salut, 

recerca i educació.  

 

La realitat gambiana -on 4 de cada 5 

dones estan mutilades- ha obligat a WGK a especialitzar-se en la prevenció de 

la MGF des de l’empoderament dels actors implicats en els processos, amb 

l’objectiu que aquests prenguin decisions informades i puguin transferir el 

coneixement adquirit. WGK ha aconseguit crear un programa nacional de 

formació curricular a personal de salut i ha realitzat els estudis clínics que son la 

base i evidència per l’aprovació de la llei contra la MGF de 2015.  

 

Origen 

L’origen d’aquesta cooperació tècnica prové de les mancances identificades pel 

CBS/G-S i l’Ajuntament de Salt en la prevenció de determinades violències vers 

les dones com és el matrimoni forçat i la MGF al municipi de Salt, el qual està 

format per un elevat percentatge de població d’origen gambià. En concret, el 

municipi de Salt és el tercer municipi de Catalunya amb més població femenina 

d’origen gambià, i el segon amb el major número de població femenina de 0 a 14 
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anys, la més susceptible de ser mutilada. Si bé és cert que el personal de salut 

d’atenció primària, serveis socials i d’educació coneix el col·lectiu, s’identifica 

una falta d’abordatge de problemàtiques socials i culturals des d’una perspectiva 

integral, abordant qüestions com la interculturalitat.  

 

És en aquest punt on des de l’Ajuntament de Salt i el CBS/G-S es promou el 

projecte de CT vinculat al projecte de cooperació en prevenció de la MGF de la 

Fundació Wassu-UAB a Gàmbia a través de la contrapart local WGK i gestionat 

pel FCCD. Una de les garanties de l’èxit del projecte és tant la vinculació de les 

parts amb el col·lectiu gambià tant local com el d’origen, així com el fet de 

compartir la metodologia de treball circular amb mirada origen-destí.  

 

Objectiu  

Amb aquest projecte s’ha contribuït a l’enfortiment de les capacitats del personal 

tècnic del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt (CBS/G-S) en la prestació 

de serveis socials a les persones d’origen gambià, especialment en l’àmbit de la 

MGF i altres formes de violències contra les dones.  

 

L’objectiu s’ha aconseguit a través de la formació de l’equip del CBS/G-S i 

l’Ajuntament de Salt mitjançant l’intercanvi d’experiències que ha facilitat la 

Fundació Wassu-UAB i la ONG Wassu Gàmbia Kafo (WGK), aprofundint en el 

coneixement del territori des d’una perspectiva cultural i multidisciplinar per 

abordar la inclusió i cohesió social al municipi de Salt.  

 

Modalitat de cooperació 

El projecte ha comptat amb les hores laborals de les persones tècniques de cada 

part, contemplant el projecte de CT com una tasca més de les jornades laborals 

establertes per la tècnica del CBS/G-S que ha fet el viatge, amb el vist i plau 

previ de direcció. Els fons provenen d’un romanent de diners de l’Ajuntament de 

Salt que a través de la relació preestablerta amb el FCCD es proposa al CSB/G-

S per executar aquesta CT.  

 

Accions dutes a terme 

Els objectius de la CT s’han complert a través de potenciar el treball en xarxa 

amb diferents actors claus, millorar el coneixement de la realitat sociocultural de 
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la població gambiana en origen i conèixer i analitzar la realitat sociocultural en 

destí. En concret, les accions que s’han dut a terme son les següents: 

 

- Novembre 2018: Assistència al Congrés internacional sobre prevenció de 

la MGF “Explorant estratègies i bones pràctiques a Barcelona” organitzat 

per la Fundació Wassu-UAB. L'assistència del CBS/G-S a les jornades va 

ser una oportunitat per conèixer el context de la MGF, el seu abordatge a 

nivell internacional i fer contactes.  

- Novembre 2018: Arran del congrés i l’estada d’Ousman Sillah a 

Catalunya, parlamentari de l’Assemblea Nacional de la República de 

Gàmbia i president de la Comissió de Salut, Dones, Infància, Desastres, 

Ajuda humanitària i Refugiats, se’l convida a Salt per una trobada 

institucional amb membres del CBS/G-S, la regidoria de l’àrea d’atenció a 

les persones de l’Ajuntament de Salt, tècnics formadors de WGK i 

representants de la comunitat gambiana al municipi. L’acollida 

institucional entre les parts reforça els llaços entre dos institucions i permet 

l’intercanvi formal d’experiències i bones pràctiques entre origen i destí, 

comptant amb l’experiència de Sillah qui ha desenvolupat conjuntament 

amb la Fundació Wassu-UAB un programa pioner en formació sobre MGF 

per jutges, magistrats i parlamentaris.   

També es va reservar un espai per a la diàspora gambiana amb Sillah a 

la mesquita de Salt, fet que va facilitar un espai on compartir i intercanviar 

estratègies i iniciatives per la prevenció i abordatge de violències de 

gènere tant en origen com en destí. El treball amb líders religiosos és clau 

donat que fonamenten la pràctica i permet la connexió entre l’esfera 

administrativa amb la diàspora local.  

- Març - Abril 2019: Durant una setmana la tècnica Zarahy Trejo del CBS/G-

S realitza una missió a terreny amb un programa establert i acompanyat 

per WGK. Durant aquesta setmana assisteix a formacions als principals 

metges del país, majoritàriament d’origen cubà. També es realitza una 

visita institucional a l’Assemblea Nacional, de la mà de Sillah, que serveix, 

per una banda, per enfortir el vincle institucional, i per una altra banda, fer 

contactes amb actors clau en la prevenció de la MGF. Zarahy assisteix a 

una comunitat amb dones on WGK havia format prèviament i que 

expliquen que havien abandonat la pràctica de la MGF i inclús els rituals 

associats.  

Durant la setmana Zarahy també assisteix a un conjunt de formacions a 

escoles d’infermeria ((Mansakonko , Bansang i Banjul) on WGK ha realitza 

formacions als estudiants, el que permet l’adquisició de competències per 

abordatge de les conseqüències de la MGF en els centres de salut. 
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L’assistència a escoles i 

hospitals durant i després de 

les formacions permet 

empapar-se de la 

metodologia realitzada per 

WGK. En general, la missió 

permet identificar les 

dimensions des d’on WGK 

aborda la prevenció de la 

MGF en origen (àmbit legal, 

salut sexual, atenció 

primària, atenció directa a dones, religiosa i antropològica), aprofundint en 

el coneixement empíric de la realitat local, que pot servir per exportar a 

Salt en destí. 

- Juny 2019: De la mà Adriana Kaplan i la Fundació Wassu-UAB, es realitza 

una formació a Salt a professionals d’atenció primària en salut, serveis 

socials i educació del CBS/G-S i l’Ajuntament de Salt en matèria de MGF. 

Hi va haver una assistència de 27 persones i la formació es va focalitzar 

en la prevenció i atenció de la MGF oferint eines que permetin aproximar-

se a la realitat sociocultural de la pràctica de la MGF i les seves 

implicacions i conseqüències encara avui dia quan la pràctica està 

prohibida tant en origen com en destí.  

 

Totes aquestes accions s’encaminen al desenvolupament d’una línia 

d’intervenció comunitària sobre prevenció de la MGF al municipi de Salt a partir 

de la creació d’un grup motor per determinar una agenda i un pla d’acció comú 

amb representants de les comunitats gambianes i d’altres comunitats africanes 

on també s’estén la problemàtica de la MGF i amb actors clau de la comunitat 

catalana que treballen la prevenció de la MGF. 

 

Barreres detectades 

Les principals barreres detectades en la consecució dels objectius de la present 

CT son, per una banda, les debilitats internes de les parts implicades. Pel que 

respecta a l’Ajuntament de Salt, aquest no té una àrea de cooperació pròpia, i 

trasllada tot aquest pes al CSB/G-S, fet que dificulta l’aposta política per 

projectes de cooperació tècnica al desenvolupament.  

 

Una altra barrera interna és la falta de pressupost per continuar les accions del 

projecte. Es comenta que les contraparts no són expertes dels canals de 
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subvencions i per tant existeix una inestabilitat pressupostària per mantenir 

l’equip tècnic.  

 

Una altra debilitat interna que dificulta la sostenibilitat dels aprenentatges és la 

no planificació d’un programa de formació continua per als tècnics municipals 

amb els aprenentatges adquirits en la CT en matèria de prevenció i abordatge 

de la MGF. Això es pot relacionar amb la poca implicació institucional en el 

projecte. Si bé és cert que la motivació de les persones tècniques implicades ha 

estat la clau de l’èxit del projecte, careix una aposta institucional que es reflecteix 

en una baixa comunicació de les lliçons apreses i del projecte en si. Es comenta 

que una falta d’apostes fermes no pot garantir bons resultats a llarg termini.  

 

Lliçons apreses 

La principal fortalesa interna d’aquesta CT és la coincidència en interessos 

entre les parts i la sensibilitat vers la problemàtica de la MGF des d’una 

perspectiva antropològica. Aquest vincle d’unió, sumat de la bona relació entre 

les persones tècniques, es considera clau per establir un equip de treball que 

garanteixi la consecució dels resultats i objectius del projecte. Aquest vincle 

d’unió reforça el projecte i garanteix un compromís inclús quan hi ha falta de 

voluntat política i financera. L’interès en formar-se i aprendre del CSB/G-S, així 

com la independència i llibertat de càtedra de les contraparts en l’execució dels 

projectes, és una altra de les claus de l’èxit del tàndem creat en aquesta CT.  

 

El fet de compartir els mètodes metodològics i replicar-los pel CBS/G-S després 

d’analitzar-los i conèixer-los en primera persona és vital:  

 

La metodologia emprada per la Fundació Wassu UAB i WGK es considera una 

font d’oportunitats per la replicabilitat dels objectius del projecte, garantint l’efecte 

multiplicador de la formació a través del que anomenen el treball en cascada. 

Aquesta metodologia consisteix en formar a certs estrats clau del territori, com 

son els professionals del sistema de salut, amb l’objectiu que aquests acabin 

formant les noves generacions de metges fins arribar a transferir el coneixement 

al col·lectiu diana. Aquesta metodologia, que s’ha exportat a altres països com 

Kenia, Tanzania i Senegal, s’importa a Salt amb aquesta CT.  

 

Per una altra banda, la metodologia basada en la cooperació en origen i destí 

permet crear un argumentari comú front la MGF i abordar la problemàtica des 

d’una perspectiva d’integració social a partir de l’acostament a les pràctiques, 

tradicions i costums religioses i socials que pivoten entorn la pràctica. Aquest 
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tractament multisectorial i antropològic permet comprendre la problemàtica i 

abordar-la no solament des d’una vessant mèdica i legal.  

 

Les oportunitats d’aquest projecte rauen, per una banda, en l’interès i motivació 

de l’equip tècnic del CBS/G-S, que permetria continuar aquesta línia de treball 

iniciada a Salt. Una mostra d’això és la creació del grup motor més enllà del 

conveni entre l’Ajuntament de Salt i el FCCD. Per una altra banda, la diversitat 

social del municipi permetria avançar en el treball directe amb les diàspores 

locals que actuen com a receptores i donadores de coneixement.  

 

 


