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34
casos de 
matrimonis
forçats 
amb menors
a Girona els 
últims 14 anys

23
casos d’enllaç
forçat  
amb víctimes
majors d’edat
a Girona els 
últims 14 anys
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CASOS DE RISC DE MATRIMONIS FORÇATS
DADES ENTRE 2009 I PRIMER TRIMESTERE DE 2022 A GIRONA I CATALUNYA
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n Els Mossos d’Esquadra han ha-
gut d’actuar en 57 casos per risc de 
matrimoni forçat a la Regió Policial 
de Girona en els últims 14 anys. Des 
del 2009 -quan hi ha les primeres da-
des públiques- han treballat en 
aquest nombre de denúncies per 
unions sota coacció i que sovint 
afecten menors d’edat. En el cas dels 
menors, si es detecta aquest possi-
ble casament, s’ha d’intervenir sem-
pre de forma policial.  

Dels 57 casos coneguts des del 
2009 a Girona, n’hi ha algun que s’ha 
materialitzat però sovint -com pas-
sa amb la mutilació genital- han es-
tat casos en els quals s’ha pogut evi-
tar el matrimoni gràcies a la inter-
venció policial. En 34 dels fets, les 
dones assistides eren menors d’edat 
i la resta (23), majors.  

Les dades més recents mostren 
que aquesta modalitat de violència 

masclista segueix molt vigent a la 
província i per tant, és una xacra que 
no s’ha pogut eradicar i contra la 
qual cal encara molta sensibilitza-
ció per conèixer tota la realitat. 

Un cas amb una menor el 2022 
Durant el primer trimestre d’aquest 
any, els Mossos ja han hagut d’actu-
ar en un cas a Girona. La  implicada 
era una menor d’edat. A tot Catalu-
nya, la policia ha intervingut en dos 
casos. L’altre fet del primer trimes-
tre correspon a la Regió Metropoli-
tana sud. 

En canvi, l’any passat es va tancar 
sense cap cas que es necessités de la 
intervenció policial a la Regió Poli-
cial de Girona. Mentre que a la res-
ta de Catalunya, els Mossos van ha-
ver d’actuar en 10 ocasions, la major 
part de la Regió Metropolitana de 
Barcelona (5 fets).  

En aquest tipus de violència mas-

clista la pandèmia no sembla haver 
tingut un gran impacte, ja que si bé 
el 2021 es va tancar amb dos casos, 
l’any anterior, amb 18. Un 2020 mar-
cat per la crisi sanitària del corona-
virus en auge i amb restriccions molt 
més estrictes. 

El 2020, l’any més negre 
Si s’analitza tota la sèrie de 14 anys 
es pot comprovar com va ser preci-
sament el 2020 quan els Mossos van 
haver d’intervenir amb més casos a 
Girona: vuit. El segon amb més ca-
suística és el 2019 (6  casos). Mentre 
que a Catalunya, l’any amb més ac-
tuacions de la policia per risc 
d’aquestes unions sota coacció és el 
2013, amb 25 fets; seguit del 2011 
amb 21. El tercer  va ser el 2020 (18 
fets), en plena pandèmia. 

A les comarques gironines hi ha 
hagut casos de possibles unions for-
çades que els Mossos han conegut 
perquè les noies han demanat aju-
da directament als cossos policials, 
mentre que d’altres ho han explicat 
a l’escola i han estat els centres es-
colars els que han informat la poli-
cia del possible matrimoni forçat.  Hi 
ha joves que també s’han acostat a 
l’associació Valentes i Acompanya-
des que treballa per eliminar la pràc-
tica de violència masclista.  Una en-
titat que ajuda a la prevenció i tam-
bé a la detecció de possibles casos i 
del risc que això poden suposar. 

Penes de presó 
Cal recordar que les unions sota co-
acció estan recollides en el Codi Pe-
nal. El  matrimoni forçat es conside-
ra com a un delicte específic i pot su-
posar penes que van entre els sis 
mesos i els tres anys i sis mesos de 
presó. També pot haver-hi sancions 
segons la gravetat. Anteriorment, la 
policia havia de perseguir els matri-
monis forçats a través d’altres delic-
tes associats com el de coaccions o 
violència sexual.

Girona registra 
57 casos de risc 
de matrimoni 
forçat en 14 anys 
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u Els Mossos d’Esquadra enguany ja han tractat 
un fet amb una menor implicada a Girona i l’any 
passat van haver d’actuar per cap denúncia

Des de l’any 2009, la 
policia ha hagut 
d’actuar en 34 casos 
on es volia forçar 
menors a casar-se

n Cada any, els Mossos d’Esqua-
dra detecten al voltant d’una de-
sena de casos de matrimonis for-

çosos. Però el doble crim de les 
dues germanes de Terrassa as-
sassinades al Pakistan, igual que 
les dades que remenen les enti-
tats socials, demostra que sota la 
superfície hi ha desenes de do-
nes que no volen denunciar o 
que ni s’atreveixen a verbalitzar-
lo. Fa dos anys, la Generalitat va 
dissenyar el primer protocol en 
tota Espanya per afrontar aques-

ta realitat invisible.  
«Malgrat la pandèmia hem 

anat implementant la primera 
fase del protocol, però fa falta 
molt més, sobretot insistir en la 
fase de l’acompanyament i la re-
cuperació de les dones», sosté 
Sonia Parella, sociòloga i mem-
bre del Centre d’Estudis i Recer-
ca en Migracions de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona 

(UAB) que va participar en la re-
dacció d’aquest pla. 

El 2 de març de 2020, dues set-
manes abans que esclatés la pan-
dèmia del coronavirus, la Gene-
ralitat va presentar el primer pro-
tocol per a abordar i detectar els 
matrimonis forçats a Catalunya. 
La idea era usar la xarxa existent 
que treballa contra l’ablació de 
les nenes per a incloure també els 

matrimonis forçosos, i ampliar-
la en altres municipis.  

«Tenen coses en comú, però 
en la mutilació genital femenina 
treballem amb edats molt con-
cretes, els matrimonis forçosos 
són molt més complexos: ens po-
dem trobar des d’adolescents 
nascudes aquí fins a dones adul-
tes i amb fills que són casades als 
seus països però quan són rea-

El pla català no acaba d’arrencar
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u Un equip d’experts de 
l’Autònoma reclama més 
recursos en l’acompanyament 
i recuperació de les víctimes


