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Resum

L’article mostra l’actual aportació científica francòfona a la geografia del gènere en el darrer
decenni. Així, l’anàlisi acurada dels articles de gènere publicats, entre 1987 i 1997, en les més
importants revistes de geografia francòfones, tant del país veí com del Quebec, ha possibili-
tat la creació d’una tipologia i catalogació dels diferents temes tractats. És gràcies a aquesta
classificació que podem observar els trets generals dels estudis francòfons de gènere, de caràc-
ter molt reduït i centrats en l’espai urbà i en la integració de la dona en el món laboral.

Paraules clau: gènere, geografia, recerca francòfona, bibliografia temàtica.

Resumen. Los estudios de género en la geografía francófona. Una opción de investigación
diferente

El artículo muestra la actual aportación científica francófona a la geografía del género. El
análisis detallado de los artículos de género publicados, entre 1987 y 1997, en las más pres-
tigiosas revistas de geografía francófonas, tanto de nuestro país vecino como de Quebec,
ha posibilitado la creación de una tipología y catalogación de los diferentes temas trata-
dos. Gracias a esta clasificación podemos observar los aspectos generales de los estudios
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francófonos de género, marcadamente reducidos y centrados en los espacios urbanos y en
la integración de la mujer en el mundo laboral.

Palabras clave: género, investigación francófona, bibliografía temática.

Résumé. Les études de genre dans la géographie francophone. Une option de recherche
differente

Cet article montre l’actuel apport scientifique francophone à la géographie du genre pen-
dant la dernière décennie. L’analyse soigné des articles de genre publiés entre 1987 et 1997,
dans les plus prestigieuses revues francophones, de la France et du Québec, a fait possible
la création d’une typologie et catalogage des différents thèmes traités. C’est grâce à cette
classification que nous pouvons observer les traits généraux des études francophones du

1. Aquest article està inspirat en la memòria de recerca de Tercer Cicle «Les dones, agents de
desenvolupament en el turisme rural. El cas de l’Ardèche i el Maestrazgo», dirigida per la Dra.
Gemma Cànoves i presentada al Departament de Geografia de la Universitat Autònoma
de Barcelona el juliol de 1997.



DAG 35 165
genre, avec un caractère très réduit et centré dans les espaces urbains et les femmes dans le
monde du travail.

Mots clé: genre, recherche francophone, bibliographie thématique.
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Abstract. Gender studies in French language areas. A different research option

This paper presents an analysis of the recent scientific contributions to the geography of gen-
der in the French language. A detailed analysis of the articles on gender published betwe-
en 1987 and 1997, in the most prestigious geography magazines in the French language,
in France as well as in Quebec, has made it possible to create a typology and to catalogue
the different subjects discussed. Thanks to this classification we can studn the general
aspects of the studies on gender in the French language, which are markedly reduced and

focus on urban areas and the integration of women in the world of work.

Key words: gender, research in the French language, thematic bibliography.

Introducció

Les aportacions a la geografia del gènere es caracteritzen per una distribució molt
desigual de la geografia feminista arreu del món, fet que es reflecteix a les llis-
tes dels membres de la Unió Internacional de Geografia (UGI) i en les publi-
cacions internacionals realitzades (Monk, 1995). D’aquesta manera, al costat
de la consagrada geografia feminista anglosaxona (britànica i nord-americana),
es troben nombroses aportacions de països com Espanya, Holanda, Canadà,
Austràlia, Nova Zelanda o Sri Lanka, enfront de l’absència, gairebé absoluta, de
països de l’Europa Oriental, d’Amèrica Llatina, del Sud-est asiàtic (Monk, 1993)
o alguns casos sorprenents de l’Europa Occidental, com ara França.

Paral·lelament, els diferents tipus de treballs i les línies de recerca seguides

Sumari
per la geografia feminista, als diferents països, han estat molt diversos. Així, si
bé la geografia de tradició anglosaxona s’ha encarregat principalment de la cre-
ació d’una teoria general de la «diferència», les seves bases postmodernistes i
postestructuralistes estan sent substituïdes per noves línies de recerca positi-
vistes (principalment en àmbits no anglosaxons d’Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina),
on la dona deixa de ser una categoria d’anàlisi i s’estudia la complexitat de les
«experiències de vida» i els diferents factors que es combinen amb el gènere
com a causes de la «diferència».

Dins d’aquest context mundial tan divers, hem considerat interessant ana-
litzar el particular desenvolupament de línies de recerca i estudis realitzats dins
de l’àmbit de la dona a França, i concretament de l’atenció que la geografia ha
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concedit a aquestes com a possibles agents de desenvolupament local. Les pecu-
liaritats i el caràcter reduït de la producció francòfona han conduït a l’anàlisi
de les aportacions de França i del Quebec a partir de l’estudi dels articles i de
les ressenyes bibliogràfiques publicats a les més importants revistes dins de l’àm-
bit de la geografia del gènere en la darrera dècada (1985-1997).

El gènere en la bibliografia francòfona

A diferència del cas d’Espanya, els estudis de gènere dins de la geografia francesa
es troben lluny de consolidar-se com una de les noves línies de recerca dins de
l’àmbit acadèmic. Aquesta manca d’interès gairebé total per part de l’escola
francesa es va fer palès al col·loqui celebrat a Tolosa sobre «Dona, feminisme i
investigació», el mes de desembre de 1982 (vegeu les actes del col·loqui), on
únicament quatre comunicacions de 137 de presentades estaven incloses dins del
grup de recerca «Dona i Espai» (Sabaté, 1984a, p. 39). Davant aquesta realitat
i per obtenir una visió global dels diferents treballs existents, hem cregut inte-
ressant realitzar una selecció d’articles i ressenyes bibliogràfiques sobre geogra-
fia i gènere publicats a diferents revistes francòfones. Així, per aquest motiu,
han estat seleccionats un total de 51 articles i 16 ressenyes bibliogràfiques que
pertanyen a diferents revistes de Quebec i França (vegeu la taula 1).
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Taula 1. Revistes i articles francòfons (1989-1997).

Revistes franceses: 17 Total articles 38
1 Acta géographica 2
2 Annales de géographie 1
3 Bulletin de l’Association de Géographes Françaises 1
4 Bulletin de la Société Languedocienne de Géographie 1
5 Bulletin du Centre d’Études Regionales et d’Amenagement 2
6 Cahiers d’Outre-Mer 1
7 Cahiers de Géographie de Dijon 0
8 Cahiers Géographiques de Rouen 0
9 Espace, Population, Sociétés 14* + 4

10 Espaces et Sociétés 4
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11 Géographie et cultures 1
12 Géographie sociale 1
13 Hérodote 0
14 L’Espace Géographique 1
15 Monde et cultures 0
16 Norois. Revue géographique de l’Ouest et des pays de l’Atlantique Nord 3
17 Revue Géographique des Pyrenées et du Sud-Ouest 2

Revistes canadenques: 1 Total articles 21
1 Cahiers de Géographie du Québec. 19* + 2

* Números monogràfics.
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És important assenyalar que si bé la societat francesa, com la resta de socie-
tats del moment, es va veure influenciada pels nous temes i línies d’anàlisis a
partir dels esdeveniments de Maig del 68, la geografia no va sentir gaire aques-
tes influències. Malgrat que a França va aparèixer un gran nombre de publica-
cions feministes periòdiques, moltes van desaparèixer uns quants anys més tard.

Consegüentment, és necessari assenyalar la importància que aquest fet té
en línies generals dins de l’àmbit de la recerca de gènere, ja que aquest nombre
d’articles i ressenyes, reduït si es compara amb l’àmplia producció anglòfona,
és el nombre total existent a hores d’ara.

Malgrat el no negligible nombre total de revistes francòfones existent, la
producció total al llarg del període analitzat (1985-1997) és molt reduïda (51
articles i 16 ressenyes en un total de 18 revistes), amb un lleuger augment en
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els dos darrers anys. Una anàlisi acurada de les dades desglossades mostra una
producció encara més reduïda. Com es pot observar al gràfic 1, la tònica domi-
nant ha estat la publicació d’un, o com a màxim dos, articles per revista i any.
Aquestes dades es veuen parcialment disfressades a causa de l’estratègia adop-
tada quan es publiquen números monogràfics. 

Així, algunes de les més importants revistes especialitzades, enfrontades
directament amb la manca d’articles centrats en un dels temes més innova-
dors, com és la geografia feminista, s’han vist obligades a «atrapar» el temps
perdut creant números de dedicació exclusiva. Com ens mostra el gràfic 1,
aquesta «mesura de força» ve de lluny, ja que la primera publicació d’un núme-
ro monogràfic data de 1983. 

Gràfic 1. Nombre i any de publicació.
Font: elaboració pròpia.
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Si bé la recerca en geografia feminista canadenca ha adoptat un caràcter
diferent de la pròpiament francesa, ateses les influències rebudes dels Estats
Units i Anglaterra, tampoc mai no ha arribat a imposar-se com a tema domi-
nant dins l’àmbit geogràfic, en general els textos feministes han estat poc nom-
brosos i la penetració de la geografia feminista a les publicacions científiques ha
estat molt tímida. Ja l’any 1983 Anne Gilbert i Damaris Rose, al número
monogràfic de Cahiers de géographie du Québec, assenyalaven aquesta realitat
i mostraven la voluntat d’aquesta publicació per canviar-ho «[…] amb aquest
número especial, els Cahiers de géographie du Québec han volgut remeiar l’absèn-
cia de la geografia feminista dins les publicacions destinades principalment als
francòfons».

Malgrat tot, aquesta tendència no ha sofert grans canvis i podem trobar
aquesta mateixa intenció sis anys més tard a l’editorial de la revista Espace,
Populations, Sociétés en el seu número monogràfic, publicat l’any 1989, on
Jacquelin Coutras i Jeanne Fagnani exposaven «Dins la continuïtat d’aquests tre-
balls, ens ha semblat que ha arribat el moment d’adoptar una òptica comparativa
entre els sexes, amb l’objectiu de posar en evidència les especificitats de les rela-
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cions de les dones i els homes amb l’espai. Reunint en aquest número de la
revista Espace, Populations, Sociétés articles d’autors de diferents països, nosal-
tres pretenem —modestament— participar en aquesta renovació i aprofundi-
ment de les recerques».

Qui escriu en gènere: autors i autores

Com a la resta de països, els articles francòfons publicats dins de l’àmbit de la
geografia feminista estan realitzats, gairebé de manera exclusiva, per dones. 

Així, com es pot observar al gràfic 2, el 76% dels articles i de les ressenyes
retinguts han estat elaborats per dones. Un no negligible 17%, exclusivament

Gràfic 2. Sexe dels autors i de les autores.
Font: elaboració pròpia.
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per homes, i el que és més sorprenent, només un 7% són d’autoria mixta.
Aquestes dades mostren que dins la recerca geogràfica continuen sent majo-
ritàriament les geògrafes qui s’interessen pels temes de gènere o feministes i
que, malgrat la recent dedicació d’alguns geògrafs a aquesta línia de recerca,
encara queda molt camí a recórrer pel que fa a la realització de treballs com-
partits, on les aportacions dels dos sexes podrien ampliar i enriquir l’anàlisi
que es vulgui realitzar.

Paral·lelament, els autors i les autores són en la seva majoria francesos (49%)
i canadencs (29,4%), amb aportacions importants de recerques espanyoles,
un nombre reduït d’articles anglòfons (Estats Units i Regne Unit) i una inte-
ressant però mínima aportació d’estudis d’Amèrica Llatina o Àsia (vegeu el
gràfic 3).

En general, és possible trobar un seguit de noms, com Jeanne Fagnani,
Jacqueline Coutras, Anne M. Seguin i Paul Villeneuve, que es repeteixen fre-
qüentment i que formen el grup capdavanter que treballa tant a França com a
Canadà sobre geografia i gènere o simplement sobre relacions de gènere. 

Gràfic 3. País d’origen dels autors i de les autores.
Font: elaboració pròpia.
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Aquesta realitat mostra una dinàmica molt tancada dins de la recerca de
gènere. En general, els estudis francòfons se centren, com veurem poste-
riorment amb més detall, en l’anàlisi de temes d’interès endogen, en aquells
aspectes de les seves dinàmiques socials que afecten gairebé de manera exclu-
siva el seu entorn més proper. D’aquesta manera es produeix un doble feno-
men de tancament intern, d’una banda, cap a les possibles penetracions
innovadores provinents de l’exterior, per part de les recerques més avança-
des ja siguin angleses, americanes, etc., i, per una altra banda, una limitació
dels temes de recerca i una manca d’obertura o d’interès cap a d’altres regions
geogràfiques o espais de noves recerques, com poden ser Amèrica Llatina,
Àfrica, etc.
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Un altre dels aspectes importants per la seva repercussió directa en els temes
tractats és la procedència acadèmica dels autors i de les autores. Per una banda, i
com era d’esperar atès el caràcter especialitzat de les revistes analitzades, s’ob-
serva un predomini de la geografia com a disciplina acadèmica dels autors i de
les autores, però, paral·lelament, trobem un seguit d’altres disciplines molt
properes a la geografia i que intervenen directament en els estudis sobre les
relacions socials, la situació de la dona o les relacions de gènere, com són en
aquest cas la sociologia, l’economia, les ciències polítiques o la història (vegeu
el gràfic 4).

És necessari assenyalar que aquestes dades no mostren d’una manera fide-
digna la realitat de la producció sobre dona i gènere atès el seu caràcter res-
trictiu. El fet de centrar-nos en l’anàlisi de revistes especialitzades en geografia
amaga una realitat dominant a la producció francòfona. Com ja hem asse-
nyalat anteriorment, els estudis de gènere mai no han tingut un pes dominant
a l’interior de la geografia com a línia de recerca, i han estat abordats des d’al-
tres disciplines com la sociologia o l’economia. D’altra banda, i com veurem més
endavant, els temes de gènere i situació de la dona en relació amb el seu medi
han estat analitzats des d’enfocaments economicistes, els principals elements
d’estudi dels quals han estat, pel que fa als estudis d’àrees urbanes o periurba-
nes, la localització residencial de les dones i els homes actius, la distribució

Gràfic 4. Disciplina a la qual pertanyen els autors i les autores.
Font: elaboració pròpia.
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geogràfica dels llocs de treball femenins i masculins, la situació econòmica de
les dones, les relacions laborals, la segregació social, la reproducció social de rols,
etc., i per als estudis rurals, l’accés a la propietat de la terra, la situació de la
dona com a co-gestora de les explotacions familiars, la crisi econòmica i el rol
de les dones dins les vies econòmiques alternatives, etc.

Predomini de la temàtica urbana i laboral

Com es pot observar al gràfic 5, podem afirmar que la producció francòfona es
caracteritza per un gran predomini dels estudis centrats en «dona i mercat labo-
ral» (26%) i «dona i espais urbans» (16,4%), temes que, com ja hem dit ante-
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riorment, són propers a la societat francesa, principalment urbana, i que ocu-
pen l’interès de la majoria de les línies de recerca sobre gènere.

Paral·lelament es pot observar l’existència d’un seguit de temes d’interès
reiteratiu en els diferents estudis i línies de recerca (vegeu-ho detalladament a
l’annex). Així, veiem com el treball femení, la seva distribució i reestructuració
és un dels temes principals de les recerques francòfones. Des de diferents enfo-
caments teòrics, marxistes i/o feministes entre d’altres, el «treball» és el centre
d’atenció d’un llarg seguit d’estudis de marcat caire economicista. Aspectes
com els llocs de treball i la seva distribució, la diversitat de relacions de les
dones dins de l’esfera laboral o els models rígids de relacions dins del treball, són
tractats tant a nivell urbà (Fagnani, 1985, 87, 89; Seguin i Villeneuve, 1987;
Rose, 1987) com a escala nacional (Balley, 1987). La llar i la seva obertura a les
activitats productives és també un tema a debat (F. Mackenzie, 1987;
S. Mackenzie, 1987; Pelletier, 1987a), sempre des de l’interès econòmic que
aquestes activitats suposen. Paral·lelament s’analitza el treball autònom de les
dones com una estratègia per sobreviure dins de les ciutats petites o a les àrees

Gràfic 5. Temes tractats.
Font: elaboració pròpia.
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rurals de Canadà en fase de desindustrialització (S. Mackenzie, 1987). Malgrat
que, com hem vist a Espanya, aquest és un dels principals aspectes desenvo-
lupats per la geografia del gènere, els estudis francòfons se centren en la crea-
ció de models econòmics a patir de dades estadístiques de la mà d’obra femenina
o bé en l’anàlisi de teories de regularització, sistemes de producció o el predo-
mini del sector terciari. La dona es considera com a element diferenciador
principal, per la qual cosa es creen estudis sectorials poc articulats dins de la
complexitat global del fenomen del mercat de treball.

Relacionat directament amb el treball, i en molts casos sent part del context
on es desenvolupa, trobem els aspectes dona i espai i espai urbà, com s’aprecia
al gràfic 5. En aquest cas, els autors d’aquests articles se situen dins d’una línia
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teòrica molt propera al context general dels estudis de gènere a nivell interna-
cional. 

Així, els articles analitzats se centren en l’estudi de l’espai ideològic i l’espai
social; de l’espai domèstic i dels espais associats tradicionalment al treball feme-
ní. D’aquesta manera s’analitza la segregació sexual de l’espai, la disponibili-
tat d’equipaments públics i la seva utilització, les relacions de les dones amb
l’espai «públic», el qual, dominat tradicionalment pels homes, és cada vegada
més utilitzat per les dones, «que se’l fan seu» (Coutras, 1987). La família i prin-
cipalment el nou tipus de família, en la majoria de casos lligada amb la inser-
ció de la dona al món del treball, és considerada com l’expressió dels nous
canvis i transformacions produïts en «l’experiència de vida» de les dones (Fortin,
1987; Seguin i Villeneuve, 1987; Rose, 1987), els quals han donat lloc a dife-
rents pràctiques socialitzadores, com ara les xarxes de sociabilitat femenina
dins de l’espai urbà.

Paral·lelament i dins de la línia tradicional francòfona, trobem els estudis
regionals, els quals generalment se centren en l’anàlisi de casos i exemples con-
crets localitzats en l’espai i la societat rurals. Aspectes com l’activitat agrícola,
el rol de la dona a l’explotació familiar (Rieu, 1986), els canvis socials creats
pel desenvolupament d’aquestes àrees s’articulen amb exemples concrets sobre
partenariat i reforma agrària a països d’Amèrica Llatina (F. Mackenzie, 1987),
el rol social de l’habitatge rural a Àfrica (J. Richez, 1994) o la creació de xarxes
culturals i el treball a domicili com a activitats econòmiques alternatives de
diferents grups autòctons a Canadà (Andrew, Dion i Jacques, 1989).

Per altra banda, un nombre reduït d’aquests estudis regionals se centren
en aspectes poc corrents en els estudis francòfons. Així, alguns autors i autores
analitzen les relacions socials de gènere que sorgeixen de les diferents xarxes
de sociabilitat, els models culturals i la participació de les dones en la vida polí-
tica. Els espais domèstics són tractats com a espais de sociabilitat femenina,
xarxes d’intercanvis i sociabilitat (Fortin, 1987; Carneiro i Lavinas, 1987;
F. Mackenzie, 1987); paral·lelament als espais comunitaris que es reconeixen com
a espais d’aparició de la pràctica política de les dones (Carneiro i Lavinas, 1987;
F. Mackenzie, 1987), d’aquesta manera s’il·lustra l’impacte de les normes impo-
sades per la cultura androcèntrica dominant sobre les relacions de les dones
amb els espais (Coutras, 1989).
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Finalment, es poden assenyalar un seguit d’estudis, poc nombrosos, de
caire teòric, la major part dels quals, juntament amb els bibliogràfics (Pelletier,
1987), fan una presentació general (estat de la qüestió) de la situació de la geo-
grafia femenina francesa i les seves aportacions (Gilbert i Rose, 1987; Fagnani
i Coutras, 1989). Dins d’aquest grup trobem, d’altra banda, les principals apor-
tacions teòriques dels estudis francòfons: reflexions sobre el caràcter androcèn-
tric dels conceptes utilitzats en geografia i la codeterminació de dos estils
«home/dona» (Risi, 1986); la necessitat de teorització dins de la geografia com
a mitjà per contrarestar la masculinitat de la ciència (Gilbert, 1987); la femi-
nització dels espais i la seva utilització a partir de les relacions patriarcals de
sexe (Pelletier, 1987b; Coutras, 1993; Villeneuve, 1991).
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A tall de conclusió

En definitiva, si bé els estudis de gènere dins la geografia francòfona han estat
directament lligats amb l’espai, contràriament a les recerques anglòfones, les
relacions de gènere, la situació de la dona en relació amb el seu entorn, etc. sem-
pre han estat molt més analitzades des d’altres disciplines que han sabut abor-
dar els temes d’una manera molt més àmplia i global com han estat la sociologia
o l’economia. Aspecte que queda clarament reflectit en observar la procedència
acadèmica dels diferents investigadors i sobretot del tipus de vocabulari emprat,
on s’eludeix en tot moment el concepte global de gènere, que és substituït
per expressions com ara «rapport de sexes o rapports sociaux de sexe» (gender
relations), «rôle de sexes» (gender roles), «rapports patriarcaux de sexes» (patriar-
chal gender relations) o «subordination de femmes» (women’s inequality).

En general es podria dir que es fa perceptiva una certa despreocupació pel
tema i la seva possible transformació en línia de recerca consolidada dins de
la geografia com a disciplina. Aquesta manca de preocupació o interès per part
de la geografia és deguda a factors molt complexos de la pròpia societat fran-
cesa. Malgrat tot, és possible assenyalar algunes línies que poden ajudar a enten-
dre aquesta realitat.

L’ensenyament de la geografia a França és, encara avui dia, domini dels
homes, als càrrecs de més estatus professional, ja que principalment a les uni-
versitats es troben molt poques dones, les quals resten en nivells inferiors i amb
poca influència directa sobre les línies prioritàries de recerca. 

Per altra banda, els geògrafs francesos, possiblement influenciats per les
reminiscències de la tradicional geografia regional vidaliana, i en reacció a
aquest «llast» que encara avui perdura, es preocupen actualment per donar un
caràcter més científic a la disciplina. Així, com defensa Jeanne Fagnani, els
geògrafs francesos contemporanis estan més oberts a innovacions tècniques
que no pas conceptuals, i priven les innovacions que s’estan produint en l’en-
senyament de la geografia, els nous mètodes estadístics i la creació de carto-
grafia automàtica, i posen molt poca atenció a la teorització social i a temes
relacionats amb altres ciències socials. 

En general, els nous moviments socials semblen menys atractius per aquest
equip de geògrafs que pels sociòlegs o els antropòlegs. La geografia social s’ha
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centrat molt en estudis de classe i no existeix cap departament de geografia de
cap universitat que tingui un programa de gènere. D’aquesta manera, la geo-
grafia no té un paper dominant sobre els estudis geogràfics espacials i en algu-
nes universitats, dones de disciplines properes han creat estudis sobre gènere
o aspectes de la dona que inclouen consideracions espacials.

Paral·lelament, la feble situació dels estudis institucionalitzats sobre la dona
a França i l’existent reticència política vers les perspectives feministes, no ofe-
reixen un entorn favorable restringint a la potenciació i al desenvolupament
de la recerca en aquest àmbit. Si bé a França no hi ha un equivalent a l’IBG’s
Women and Geography Study Group, alguns geògrafs/fes i sociòlegs/gues
com: J. Fagnani, Jacqueline Coutras, Anne M. Seguin, Paul Villeneuve, Odile



DAG 35 165
Andan, o Charles Raux, professors d’universitat sense docència, ja han inte-
grat estudis de gènere dirigint-se cap a les diferències sexuals de mobilitat, d’ha-
bitatge, d’estil de vida i d’ús del temps sempre dins de les seves línies de recerca
específiques.
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Annex. Classificació dels articles.
N. Revista Autor País tractat Tema Paraules clau Codi
1 Acta Géographica Coutras, J. (França) General Teòric Espai públic 1

Espai urbà Utilització de l’espai 
Segregació públic
Utilització Repartició igualitària
Pràctiques individuals de l’espai

Segregació espacial

2 Annales Fagnani, J. (França) Aglomeració Distribució espacial Actives 6
de Géographie París (vegeu núm. 16) Aglomeració París

Categories Equipaments col·lectius
socioprofessionals Dones

Accés al treball Localització residencial
Tipus de vida
Estatus matrimonial

3 B. du Centre Lesachey, S. (França) França Relacions Home dona Explotació agrícola 7
d’Études Regionales Normandia a l’explotació agrària Normandia
et d’Amenagement (Puy d’Auge) (Simple i sense Treball femení 

fondament teòrics- a l’explotació
divulgació)

4 B. du Centre “ Franca Treball industrial Treball local 5
d’Études Regionales Cherbouty Reestructuració i crisi Treball femení
et d’Amenagement Nord-Cotentin Treball femení

Basse-Normandie (Econòmic no gènere)

5 Bull. Assoc. Dumont, G.F. Mundial Treball i dona Treball 5
Géogr. França. (França) Evolució mundial Dona

Nord-Sud Desenvolupament
(Descriptiu-econòmic
no gènere)

6 Bull. Société Richez, J. (França) Tunísia Habitatge i dona Rol de l’habitatge social 4
Languedocienne (Mahdia) Arquitectura local Rol de la dona a casa
de Géographie (Descripció de relacions com a únic rol social

socials i actituds Funcionaments socials
d’aquests pobles.
No gènere directament)

7 Québec Risi (Canadà) Canadà Teòric Feminisme 1
Geografia

9 Québec Pelletier (Canadà) Llengua francesa Bibliografia Dona i medi ambient 2
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i anglesa Geografia i feminisme

10 Québec Buñuel (España) General Ús de l’espai per part Llenguatge 3
Espanya de les dones Espais urbans exteriors/

interiors
Segregació sexual
Migracions i mobilitat 

espacial

* Article de temàtica rural que se centra en l’estudi de cas d’una regió o zona determinada.
Codis de temes: 4. Regional. Estudis de cas.
1. Teoria/gènere. 5. Treball. Mercat laboral. Grau d’inserció de la dona en el mercat de treball.
2. Bibliogràfic. 6. Urbana. Segregació espacial. Localització urbana. Xarxes de sociabilitat femenina.
3. Utilització de l’espai per part de les dones. 7. Rural. Societat rural. Explotació familiar. Rol de la dona com a agricultora.
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Annex (continuació).
N. Revista Autor País tractat Tema Paraules clau Codi
11 Québec Gilbert (EUA) General Teòric Geografia feminista 1

Ciència
Teorització per contrarestar 

la masculinitat de la ciència
12 Québec Mackenzie, F. Kenya Capacitat de les dones Dones i Tercer Món 7*

(Canadà) per establir xarxes Organització pagesa
Sexe
Regió rural

13 Québec Carneiro, M.J. Brasil Accés a la terra Dones 7*
Lavinas, L. Participació de les dones Reforma agrària
(Brasil) Parer reivindicatiu dins Mobilització camperola

l’organització dels Brasil
campaments

Estatus de la dona 
agricultora

14 Québec Mackenzie (Canadà) Canadà Crisi econòmica Partenariat 7*
Colòmbia Desen. alternatiu Treball domicili

britànica Guarderies, artesanat Vies econòmiques alternatives
15 Québec Balley, Ch. França Dones i inserció laboral Dones 5

(França) No gènere Treball
Comportament
Regió
Temps quotidià

16 Québec Fagnani, J. (França) França Distribució espacial Activitat professional 3
urbana i influència Treball femení
en l’activitat femenina Equipaments col·lectius

Vida urbana Fecunditat
Vida en perifèria Mares

Organització espacial
Regió/Ile-de-France
Qualitat de vida
Estratègies individuals
Segregació demogràfica i social

17 Québec Gilbert, A. General Teòric Situació de la geografia 1
(Califòrnia) femenina
Rose, D. (Canadà) Estat de la qüestió Aportacions a la geografia

Feminisme francès
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18 Québec Coutras, J. (França) França Històric Ciutat 6
Relacions entre l’espai- Espai públic

i comportaments socials Sexe
Teòric Dones

Espai social
Espai ideològic
Pràctiques urbanes
Comportament espacial

* Article de temàtica rural que se centra en l’estudi de cas d’una regió o zona determinada.
Codis de temes: 4. Regional. Estudis de cas.
1. Teoria/gènere. 5. Treball. Mercat laboral. Grau d’inserció de la dona en el mercat de treball.
2. Bibliogràfic. 6. Urbana. Segregació espacial. Localització urbana. Xarxes de sociabilitat femenina.
3. Utilització de l’espai per part de les dones. 7. Rural. Societat rural. Explotació familiar. Rol de la dona com a agricultora.
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Annex (continuació).
N. Revista Autor País tractat Tema Paraules clau Codi
19 Québec Fortin, A. Quebec Localització urbana Intercanvis 6

(Quebec) (ville) Xarxes de sociabilitat Família
femenina Dones

Relacions familiars
Xarxa
Sociabilitat/solidaritat
Ciutat de Quebec
Veïnatge

20 Québec Pelletier, L. General Espai Espais feminitzats 3
(Quebec) Relacions home/dona Relacions patriarcals de sexe

Teòric Relacions de sexe
Producció familiar

21 Québec Seguin, A.M. Quebec Dones 6
Villeneuve, P. (ville) Esfera privada
(Quebec) Treball

Llars/família
Lluites urbanes
Monte-Ville de Quebec

22 Québec Rose, D. (Quebec) Montreal Geografia marxista 
i urbana 5

Geografia feminista
Dones
Reestructuració del treball
Nova classe mitjana
Divisió sexual del treball
Reproducció
Gentrificació

23 Québec Risi (Canadà) General Reflexió sobre el caràcter Home com a subjecte de 1
androcèntric dels la geografia
conceptes utilitzats en Visió crítica des de la dona
geografia Llenguatge masclista/sexista

Codeterminació dels dos
estils «home/dona»

24 Québec Andrew Canadà Contactes entre les dues Grups de dones 4
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Dion Outaouais comunitats i els grups Xarxes culturals
Jacques Ontario de dones Otawencs

Regional Fenomen regional
Identitat regional

25 Québec Villeneuve Canadà Teòric Jerarquies/mercat/ 1
Montreal barris centrals/

perifèries/relacions home-dona/ 
polarització social/patriarcat/
partenariat

26 Québec Garcia Ramon Espanya Estat de la qüestió Geografia/gènere/Espanya 1
Segui Geografia i gènere Contribucions conceptuals
(Espanya) a Espanya Dones i explotació agrària
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Annex (continuació).
N. Revista Autor País tractat Tema Paraules clau Codi

28 Espace, Population, Sztokman, N. França Econòmic Treball 5
Sociétés (França) (Aglomeració) Dades estadístiques Dona

No gènere Activitat femenina

29 Espace, Population, Ferreol, G. (França) França Econòmic Inserció professional 5
Sociétés Treball Mà d’obra femenina

No gènere Teoria de la regulació
Estructura familiar
Sistema de producció

30 Espace, Population, Coutras, J. General Estat de la qüestió 1
Sociétés Fagnani, J. (França)

31 Espace, Population, Hanson, S. USA Segregació sexual USA 6
Sociétés Pratt, G. Massachussets del treball Sexes

(Canadà) (ciutat) 1980 Diferències socio- Classes socials
professionals entre sexe Reproducció social

Implicacions Estructures residencials
d’heterogeneïtat

Polítiques urbanes

32 Espace, Population, Congdon, P. Regne Unit Estudi general de la Regne Unit 6
Sociétés (Regne Unit) (Londres) segregació femenina Londres

a Londres Sexes
Discriminació femenina Estructura social
Segregació social Mercat de treball

Segmentació
Desigualtat
Llars
Demografia

33 Espace, Population, Díaz Muñoz, A. Espanya Variació espacial de Diferències segons el sexe 5
Sociétés Rodríguez, J. (Madrid) diferents taxes segons Taxa d’activitat

(Espanya) el sexe Mercat local del treball

34 Espace, Population, Chocoine, N. Montreal Reestructuració Bipolarització 5
Sociétés Rose, D. econòmica Lloc de residència

(Quebec) Divisió sexual del treball Lloc de treball
Repartició espacial del Grups professionals

treball
Econòmic
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35 Espace, Population, Rosenbloom, S. EUA Utilització diferenciada, Comportaments de mobilitat 3
Sociétés (USA) (Texas) segons el sexe, Determinants dels viatges 

del transport en entre domicili i treball
els desplaçaments dels homes i de les dones.
treball-domicili

* Article de temàtica rural que se centra en l’estudi de cas d’una regió o zona determinada.
Codis de temes: 4. Regional. Estudis de cas.
1. Teoria/gènere. 5. Treball. Mercat laboral. Grau d’inserció de la dona en el mercat de treball.
2. Bibliogràfic. 6. Urbana. Segregació espacial. Localització urbana. Xarxes de sociabilitat femenina.
3. Utilització de l’espai per part de les dones. 7. Rural. Societat rural. Explotació familiar. Rol de la dona com a agricultora.
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Annex (continuació).
N. Revista Autor País tractat Tema Paraules clau Codi
36 Espace, Population, Garcia Ramon, M.D. Espanya Rol d’homes i dones Ajut familiar 7

Sociétés (Espanya) (zones agrícoles) en el sector agrari Estadístiques agrícoles
Treball de les dones
Activitat agrícola

37 Espace, Population, Cohen, Y. Quebec Explotacions agrícoles Agricultors-ramaders 7
Sociétés (Canadà) Cercle d’agricultors Família

No gènere Associació agrícola
Conservadorisme

38 Espace, Population, Andan, O. França Utilització de l’espai Utilització de l’espai 3
Sociétés Raux, Ch. a la llar Diferències de sexe

(França) Càrregues familiars
Estatus matrimonial
Situació laboral de la dona

39 Espace, Population, Coutras, J. 3
Sociétés

40 Espace, Population, Pinçon, M. 3
Sociétés Pinçon-Charlot, M.

(França)

41 1
42 Espaces et Sociétés Guillot, C. General La presa de l’espai Dones i espai públic 3

Neyrand, G. (Ex. França) Dones i espai privat
(França) Aix Relacions home/dona

Utilització de l’espai lúdic
43 Géographie Sociale Coutras, J. França Dones/accés 3

(França) (París) a la propietat
Família
Espai periurbà
Modificacions de la vida

quotidiana
Relacions dona i medi 
ambient

Qualitat de vida
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44 Norois Pihet, Chr. França Treball femení Sectors de treball femení 5
(França) (Maire-et-Loire) Relació entre la Grans ciutats

feminització del treball Atur 
i la dimensió de Feble formació
les ciutats

Predomini del sector 
terciari

(Molt econòmic)
45 Norois Delamarre, A. França Regional Geografia de la població 5

Calmes, R. Econòmic Població activa
(França) Models

No gènere
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Annex (continuació).
N. Revista Autor País tractat Tema Paraules clau Codi
46 Norois Hardill, I. Regne Unit Actituds de les dones Treball femení 5

Green, A. davant la seva reinserció Estratègies femenines
(Regne Unit) Treball Diferències socioeconòmiques

Manca d’infraestructura
(guarderies)

Segregació del mercat 
de treball

Igualtat d’oportunitats

47 R. Géographie des Rieu, A. Midi-Pyrénées Professionalització del Espai rural 7
Pyrénées et du (França) (França) treball d’agricultora Explotació familiar
Sud-Ouest Rol de la dona agricultora

Experiència de vida 
quotidiana
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Canvis socials
Família
Desenvolupament

48 R. Géographie des Massou, F. Lomagne Cogestió de les Societat rural 7
Pyrénées et du Roux, P. (França) explotacions Família
Sud-Ouest (França) Rol de les dones Treball

a les explotacions Dones agricultores
Cogestores

* Article de temàtica rural que se centra en l’estudi de cas d’una regió o zona determinada.
Codis de temes: 4. Regional. Estudis de cas.
1. Teoria/gènere. 5. Treball. Mercat laboral. Grau d’inserció de la dona en el mercat de treball.
2. Bibliogràfic. 6. Urbana. Segregació espacial. Localització urbana. Xarxes de sociabilitat femenina.
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