TALLER

Estratègies de treball per a l’abordatge de la mutilació genital
femenina
Mollet del Vallès — 21 de setembre de 2018

La mutilació genital femenina (MGF) és una violació dels drets humans contra les dones i nenes. La
MGF comprèn tots els procediments que, de forma intencional i per motius no mèdics, alteren o
lesionen els òrgans genitals femenins. Més de 130 milions de nenes i dones arreu del món han patit
aquesta pràctica.
A Catalunya, des de fa dues dècades, s’ha fet un esforç important en l’abordatge de la MGF, que ha
implicat tant a la societat civil com a les diferents administracions presents al territori. Aquest treball va
permetre l’elaboració d’un primer protocol comú de prevenció l’any 2002, revisat el 2007. En els
darrers anys, la creació i consolidació d’espais i taules a nivell local ha permès incrementar la
coordinació de l’acció conjunta de les i dels professionals de diferents àmbits contra la MGF.

Objectius
Promoure un espai de debat i d’aprofundiment en les estratègies de treball per a la prevenció i
abordatge de la MGF des del món local.

Persones destinatàries
Personal de les administracions locals i entitats sense ànim de lucre relacionades amb la igualtat,
migracions i ciutadania.

Continguts
1. Marc teòric i contextos sociodemogràfics de la pràctica de la MGF.
2. Metodologia d’implementació de les taules de prevenció de la MGF i MF

Docència
Sr. Pere Cortada i Hortalà, tècnic en polítiques migratòries de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i
Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya.

Dades del curs
Calendari

21 de setembre de 2018

Localitat

Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
Centre Cultural de La Marineta (Pl. de l’Església, 7)
de 10.00 a 12.00 hores (2 hores)
Assistència

Horari
Certificat

Inscripcions
http://www.agendaimmigracio.cat
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