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El grup

El Grup de Recerca de Geografia i Gènere és un grup
d’estudis consolidat sobre l’anàlisi de gènere en la disciplina 
geogràfica. Fundat l’any 1987 per la Dra. Maria Dolors Garcia 
Ramon, és pioner en la introducció de l’enfocament de 
gènere a la geografia catalana i espanyola. L’objectiu principal
del Grup és consolidar la perspectiva feminista en geografia i 
aconseguir la transversalitat de gènere en la disciplina, pel 
que fa als objectius, teories i mètodes de recerca.

Què investiguem?
El Grup desenvolupa des de fa anys les Geografies de la 
Infància, la Joventut i les Famílies, abraçant diversos aspectes
de la vida quotidiana d’aquests col·lectius com l’ús i 
l’apropiació de l’espai públic, la pertinença al lloc, la cerca 
d’autonomia, l’impacte de la crisi, el teixit associatiu i el
coneixement de l’entorn, el jovent, la intersecció d’identitats i 
el lloc, el jovent i les geografies de la sexualitat. 
També desenvolupa recerques sobre migracions, espais públics
i participació en la vida ciutadana, i l’ús de l’espai, relacions
socials i expectatives vitals en les persones migrants.
En el marc dels estudis postcolonials, es treballa sobre el paper
de les dones viatgeres en el procés colonitzador (s. XIX i XX). 
I en l’àmbit dels estudis rurals, el grup realitza investigacions
sobre la vida quotidiana i les experiències laborals de dones i 
homes al món rural actual, i la construcció de les noves
feminitats i masculinitats en els entorns rurals.
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Projectes de recerca

Geografías del género, trabajo y ruralidad: 
Nuevas feminidades y masculinidades para 
un desarrollo rural sostenible (CSO2015-
63913-R)
Ministerio de Economía y Competitividad. 
Gobierno de España. (2016-2019).
Investigadora responsable: Mireia Baylina
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género, vida cotidiana y prácticas 
espaciales. 
Ministerio de Economía y Competitividad. 
Gobierno de España. 
FEM2012-34794/FEME.  
Investigadora responsable: Maria Prats 
Ferret.

Hacer ciudad desde los barrios. 
Geografías del género y de la edad en la 
construcción del tejido urbano
L’objectiu bàsic del nostre projecte és estudiar 
la ciutat des de l’escala de barri i així poder 
copsar tota la riquesa i complexitat de les 
dinàmiques socials i espacials que s’hi
esdevenen a la vida urbana. D’aquesta
manera, es pretén analitzar des de tres eixos
transversals: gènere, edat i diversitat ètnica.
Investigadora responsable: M. Dolors Garcia
Ramon.
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