NOTA DE PREMSA

6 febrer, Dia Internacional de Tolerància zero
amb la Mutilació Genital Femenina

Dexeus Dona ha reconstruït el clítoris de forma
gratuïta a 127 dones víctimes de l’ablació
La pandèmia no ha afectat al Programa d’acció social que ofereix el centre
des de fa 15 anys, pioner a Espanya en dur a terme aquesta intervenció

Barcelona, 4 de febrer 2022.- Amb motiu del Día Internacional de Tolerància Zero amb la
Mutilació Genital Femenina (MGF), que se celebra aquest diumenge 6 de febrer a tot el món, la
Fundació Dexeus Dona ha donat a conèixer les últimes dades del Programa de reconstrucció
genital post ablació que ofereix de manera gratuïta des de l'any 2007. Aquest programa, que
compta amb el suport de l'Hospital Universitari Dexeus, es dirigeix a les dones immigrants que
han sofert una ablació al seu país d'origen i que resideixen a Espanya, encara que també ha
atès, en alguns casos, a pacients que viuen en altres països d'Europa. Des de la seva posada
en marxa i fins a 31 de gener de 2022, ha visitat un total de 189 pacients, i ha practicat la
reconstrucció a 127 dones.
El Programa de reconstrucció genital forma par de la tasca d'assistència social de la Fundació
Dexeus Dona, i està liderat pel Dr. Pere Barri Soldevila, que va ser el primer metge que va
realitzar aquesta intervenció a Espanya. La seva posada en marxa va ser una iniciativa pionera
en el nostre país, que ha contribuït a donar visibilitat a aquest problema i a ajudar a moltes dones.
De les 127 que han estat intervingudes en el nostre centre fins el 31 de gener del 2022, 82
resideixen a Catalunya i representen un 64% del total. La majoria viuen a la ciutat de Barcelona
i província (45) o a Girona i província (25), i un menor percentatge a Lleida (11) i Tarragona (1).
L'any 2021, hem realitzat 10 operacions: 4 d'elles es van practicar a dones residents a Catalunya
(3 de Barcelona i província, i 1 de Lleida). La resta són pacients procedents d'altres comunitats
autònomes d'Espanya (Madrid, Balears, Canàries i Aragó). En el que portem d'any, i just aquesta
setmana, hem operat a una pacient més que resideix a Lleida.

Per països d'origen, un 25% han nascut a Espanya, un 25% al Senegal, un 10% són de Gàmbia
i un 9% de Mali. La resta procedeixen majoritàriament d'altres països africans, com Costa d'Ivori,
Guinea, Guinea Bissau, Nigèria, Burkina Faso, Etiòpia, Sudan, Egipte, Ghana i Kenya
“Malgrat la pandèmia, i igual que en el 2020, el Programa de Reconstrucció genital ha continuat
funcionant amb absoluta normalitat, i en el nostre centre hem continuat realitzant aquestes
intervencions en els casos en els quals ha estat necessari, així com oferint acompanyament
psicològic a totes les pacients”, explica el Dr. Pere Barri Soldevila. “Cal tenir en compte que el
procés que han viscut, en moltes ocasions, ha estat traumàtic. A més, moltes d'aquestes pacients
són molt joves, la mitjana d'edat és de 28 anys”, afegeix.
La intervenció de reconstrucció genital post ablació dura uns 45 minuts i el seu objectiu és restituir
anatòmicament el clítoris i altres òrgans afectats, així com recuperar el seu aspecte i capacitat
sensitiva, cosa que s'aconsegueix en més del 75% dels casos.

Més de 3.600 nois en situació de risc a Espanya
D’acord amb l’Informe La Mutilación Genital Femenina en España, promogut per la Delegació del
Govern contra la Violència de Gènere i elaborat per la Fundación Wassu-UAB, més de 3.600
noies que resideixen en el nostre país es troben en risc de sofrir la mutilació genital. Barcelona
és la província amb el nombre estimat de nenes en risc més elevat, amb 746,14 nenes. La segona
és Girona (504,025), seguida de Madrid (335,065).
L'Organizació Mundial de la Salut (OMS) estima que actualment hi ha en el món més de 200
milions de dones i nenes que han estat objecte de la MGF en els 30 països d'Àfrica, Orient Mitjà
i Àsia on es concentra aquesta pràctica, que es considera una violació dels drets humans. En la
majoria dels casos es practiquen en la infància, en algun moment entre la lactància i els 15 anys.
Segons l'OMS, la MGF pot provocar dolor intens, febre, inflamació dels teixits genitals,
hemorràgies greus, problemes urinaris, infeccions com el tètanus, problemes menstruals,
problemes vaginals i problemes sexuals, a més de trastorns psicològics. A llarg termini, també
pot causar problemes de fertilitat, complicacions durant el part i fins i tot la mort del bebè.
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