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Vídeo: Radiografia de la mutilació de clítoris
Data: 22 de novembre de 2015.
Mitjà: TV3, Telenotícies nit, minut 01:57-2'20, 18,05- 21:50. Durada 4‘ 08’’.
Resum: A partir d'ara les noies majors d'edat que han patit la mutilació del clítoris
podran fer-se la reconstrucció a la sanitat pública catalana. L'Hospital Clínic serà el
centre de referència. Una noia que ha viscut l'operació explica la seva experiència.

Notícia en positiu sobre la reconstrucció genital femenina tot i que no
apareixen associacions de les comunitats afectades
La peça sobre la incorporació de l'operació de reconstrucció del clítoris a la sanitat pública
catalana amb l'Hospital Clínic de Barcelona com a centre de referència fa un abordatge
en positiu d'aquesta manifestació de la violència masclista.
La notícia considera l'experiència de les dones que han viscut la mutilació i posterior
reconstrucció del clítoris com a font de primera importància, ja que es documenta en el
testimoni de la Janke, una noia que la va viure al seu país d'origen, abans de migrar a
Catalunya. La Janke explica que la mutilació genital femenina (MGF) causa un dolor
“incalculable” i que té conseqüències negatives, el que la va portar a fer-se la
reconstrucció, i com l'operació l'ha ajudat a sentir-se “feliç. (...) Molt bé... interiorment,
em sento completa”.
A més, informa sobre la recuperació de la MGF amb dades i testimonis personals i
especialitzats. S'hi diu que 75 dones s'han fet la reconstrucció del clítoris en els darrers
vuit anys i la ginecòloga María José Serrano explica que l'operació evita les
conseqüències de la MGF, que “afecta al plaer sexual de la dona” i també és rellevant de
cara “a parir, o a concebre, o després de parir”.
També dóna importància a la prevenció. Segons Rosa Negre, cap de l'Unitat Regional de
Proximitat i Atenció al Ciutadà dels Mossos d'Esquadra, sovint les alertes per evitar la
intervenció venen “de les pròpies famílies” i de “les pròpies mares”. Com a corroboració,
hauria estat adient comptar també amb el testimoni d'entitats com Equis (Equip de
Sensibilització contra la MGF), l'Associació de Dones Immigrants Subsaharianes a
Catalunya (ADDIS) i l'Asociación de Mujeres Antimutilación de Gambia, que durant els
darrers 30 anys han sensibilitzat les comunitats sobre els efectes negatius de la MGF per
aconseguir la seva substitució com a rite de pas a la pubertat i la seva eradicació
gradual. Gràcies a la seva incidència, el Protocol d'Actuacions per prevenir la MGF de
2007 estableix que siguin les associacions comunitàries especialitzades les que parlin
amb les famílies i les convencin per evitar la intervenció sense recórrer a la via policial.
Per últim, la peça constata que la MGF està “arrelada en alguns països subsaharians”,
dada que caldria precisar. Nacions Unides i Amnistia Internacional la ubiquen a 29 països,
majoritàriament africans (entre ells Egipte), regions d'Orient Mitjà, Àsia i Amèrica Llatina.
També a Europa, on, segons el Parlament Europeu, mig milió de dones han patit la MGF i
180.000 dones i nenes corren el risc de patir-la.

Transcripció de la notícia
Imatge
Pla mig de la presentadora del TN presentant la
notícia.

Pla detall dels braços d'una noia mentre parla.
Subtítol: Refer el que la barbàrie ha mutilat. Pla
general de la periodista i la noia que parlen.
Primeríssim primer pla de les mans de la noia.
Primer pla de la noia que parla.
Pla general del presentador i presentadora del TN

Reconstruccions de clítoris. 2008-2015:75

Pla mig de la noia que parla d'esquenes a la
càmera. Pla detall de les seves mans mentre
explica la història i les mou. Pla mig de la noia que
parla d'esquenes a la càmera.
Subtítol al peu, Janke”.

Àudio
L'Hospital Clínic de Barcelona fa
reconstruccions genitals a noies que han
patit una ablació. Sentirem el testimoni
d'una jove que ho ha viscut en primera
persona
“Una de les que estava darrere te tapava
amb un mocador, l'altre te tapava les
cames, i la que estava davant teu doncs
te tallava amb una cuchilla.”
Veu de la presentadora:
A partir d'ara, les noies a qui se'ls ha
mutilat el clítoris podran anar a la sanitat
pública per fer-se una reconstrucció. Des
del 2008 només es feia aquesta operació a
l'Institut Dexeus, que es feia càrrec, això sí,
de totes les despeses.
Veu del presentador: En aquests vuit anys
s'han fet un total de 75 intervencions. Ara
s'hi suma l'Hospital Clínic, que vol
convertir-se en el centre de referència. S'hi
intervindran les dones majors d'edat que
demanin el tractament. Es vol així paliar les
greus conseqüències d'aquesta pràctica,
prohibida en molts països, però arrelada
tradicionalment en alguns col·lectius.
Surto al jardí i hi ha tres àvies, hi ha
dos...una a cada bàndol, una a la dreta,
l'altre a l'esquerra i una altra davant teu,
llavors, totes sentades al mig. Llavors, una
de les que estava darrere te tapava amb un
mocador, l'altre te tapava les cames, i la
que estava davant teu doncs te tallava amb
una cuchilla. I...bueno, pues te tapaven la
boca i...t'ho tallaven. I vaig sentir un
dolor...bueno....incalculable!!!

Veu en off de la periodista:
És el testimoni colpidor d'una jove de 20
Travelling que va del pla detall d'una làmpada al pla anys que quan en tenia cinc va patir una
general de la casa on la periodista entrevista la
mutilació genital al seu país d'orígen, just
noia.
abans de venir a viure aquí.
Ella s'ha fet la reconstrucció a l'Institut
Pla detall dels seus braços mentre parla, pla detall
Dexeus.
de la cara i del cabell.

Però quan ho he anat estudiant i he sapigut
realment el significat de per a què servia

Pla general de la periodista i la noia que parlen
entre elles.
Pla mig de la noia que parla d'esquenes a la
càmera.
Pla mig de la periodista que assenteix mentre
escolta la noia.
Pla general de la periodista i la noia.
Pla mig de la noia que parla d'esquenes a la
càmera.

això, les dificultats que me podria causar,
que n'he tingut algunes, però per sort, molt
lleus, pues he vist que...era molt greu,
i...bueno, pues si hi havia una solució
s'havia de...s'havia de fer.
Com ha canviat la teva vida? (veu de la
periodista a la que no s'enfoca).
Be...ha....Bé, jo ara sóc feliç, però vull dir,
que...molt bé...interiorment, me sento
completa.

A partir d'ara l'Hospital Clínic s'hi suma, i es
converteix en el centre de referència. La
sanitat pública se'n fa càrrec.
Un equip format pel Servei de Ginecologia,
Gran pla general de la façana de l'Hospital Clínic.
el de Cirurgia i el de Psiquiatria atendran
Pla general de la porta del Clínic.
les víctimes d'aquesta pràctica arrelada en
alguns països subsaharians, que pot tenir
Pla general d'una doctora i un doctor que comenten greus conseqüències.
una radiografia. La càmera es tanca fins fer primer
pla de la pantalla de l'ordinador. Primeríssim primer No només és una cosa que afecte al plaer
pla de la doctora i el doctor.
sexual de la dona, sinó que també, de cara
Pla mig de tots dos d'esquenes.
al part i de cara a concebir, i...i de parir, i
de conseqüències després de parir, pot tenir
Pla mig de la doctora. Subtítols:
conseqüències greus. Sobretot infeccions i
Maria José Martínez Serrano, ginecòloga
sangrats.

Pla mig del doctor. Subtítols:
Francisco Carmona, cap de ginecologia

Pla mig curt d'unes nenes a les que no se'ls veu la
cara.
Primeríssim primer pla del tronc d'un arbre amb
figures en tercer pla desenfocades.
Pla mig curt d'unes nenes a les que no se'ls veu la
cara.
Primer pla dels peus d'una nena que camina.
Pla general d'una dona negra amb vel que agafa
aigua d'una font en una garrafa.
Pla mig d'una Mossa d'Esquadra. Subtítols: Rosa

Qualsevol dona que ho necessiti i que ho...i
que manifesti el desig de fer-ho. Si és una
menor, no podrà fer-ho, i tindrem que
esperar als 18 anys.
Veu en off de la periodista: Es calcula que a
Catalunya hi ha unes 20.000 nenes en
situació de risc. A les comarques gironines
aquest any s'ha detectat una jove de 14
anys que ha patit una ablació de clítoris.
Un cas que arriba per Salut, Serveis
Socials, o Ensenyament, i que els Mossos
d'Esquadra han portat als jutjats, que
hauran de buscar qui en té la
responsabilitat.
La tendència, però, és que les alertes
arribin de les mateixes famílies.
També hem de dir que tres nenes han sigut
les pròpies mares que han vingut a
demanar, a comunicar a la policia que en
cas de que aquestes nenes viatgessin amb
els pares podia haver-hi risc de mutilació,
per tant, que és la pròpia comunitat que

Negre, cap Unitat Regional de Proximitat i Atenció
al Ciutadà
Pla mitjà de la periodista que avança cap a la
càmera. Darrere seu caminen mares i quitxalla
afrodescendents.
Salt
Sion Biurrun
Kilian Soler

ens identifica al cos policial com...a veure,
com un recurs per protegir a aquestes
menors....
Els experts diuen que les noies que han
patit mutilació genital són també, en alguns
casos, víctimes de matrimonis forçats. Des
de principi d'any, s'han detectat a
Catalunya 16 casos. El gran repte és trobar
eines i recursos per evitar matrimonis de
noies joves en contra de la seva voluntat,
perquè actualment, és molt complicat ferho visible.
Sion Biurrun, TV3, Salt.

