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Entrevista a Mireia Baylina, cap del Grup de Recerca de Geografia i Gènere: "El gènere és el
fil conductor del Grup"
Creat a finals dels anys vuitanta sota la direcció de Maria Dolors Garcia Ramon, el Grup de
Recerca Geografia i Gènere (SGR) compta amb la distinció de qualitat i està format en
l’actualitat per vuit membres: Maria Dolors
Garcia Ramon, Maria Prats, Anna Ortiz, Isabel
Salamaña, Maria Rodó, Montserrat Luque, Xavier
Ferrer i Mireia Baylina. L’equip també rep el
suport de vuit col·laboradors/es externs/es, que
certifiquen "la vessant interuniversitària,
internacional
i
interdisciplinària
de
la
investigació": Lourdes Benería, Brais Estevez,
Fabià Díaz, Luz Marina García, Janice Monk, Brice
de Reymaeker, Susana Veleda da Silva i Perla
Zúsman.
Respecte als diferents temes en que treballen, "el
gènere és el fil conductor del Grup" que dóna
cohesió i espais comuns de investigació a tots els
membres del Grup. La perspectiva de gènere sempre és present, però "depenent del moment
es treballen més uns aspectes o d’altres". En aquests moments destaquen tres línies de recerca
que estructuren el Grup:
L'espai urbà: Comprèn les geografies de la inclusió i la interseccionalitat a l’espai públic i a les
ciutats des de la perspectiva de gènere. En els últims anys han avançat cap a noves categories
de diferenciació social com l’edat, l’origen, la sexualitat o la classe social. Cada persona
investigadora agafa la categoria que més li interessa, treballant-la amb més intensitat en
diversos llocs i a diferents escales. Dins aquesta línia de recerca, en l’actualitat, es treballen
temes relacionats amb la vida quotidiana i l’impacte de la crisi en col·lectius com els infants,
els adolescents i el jovent.
Gènere i món rural: En paraules de la professora Baylina: "Va ser la primera línia amb la que es
va crear el Grup de Gènere" i s'ha anat continuant amb aquesta temàtica obrint portes a
persones i perspectives. En concret, el projecte "Dones, treball i ruralitat" estudia el retorn de
dones professionals al món rural després de dècades d’èxode rural molt selectiu respecte a
l’edat i el gènere. En aquest projecte també s’indaga sobre la ruralitat actual i les interrelacions
rural-urbà.
Pensament geogràfic: Inclou els estudis crítics sobre la teoria i la pràctica de la geografia. El
gènere té una presència transversal que integra la resta de visions en l'evolució del pensament
geogràfic crític. En aquesta línia, s’ha treballat, per exemple, amb el paper de les dones en la
geografia acadèmica o l’hegemonia anglosaxona en la creació i difusió de coneixement. Les
investigadores també tracten altres temesen àmbits extracomunitaris com les migracions
qualificades (Mèxic), els estudis sobre dones i infants (Sao Tome),els viatges, les viatgeres i les
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expedicions catalanes i europees a l’Àfrica colonial, i els temes de fronteres externes a la UE
(especialment al Marroc).
Entre els diferents projectes en marxa, el Grup treballa actualment en el projecte "Geografias
de la Infancia y la Juventud. Género, vida cotidiana y prácticas espaciales",
“Euroborderregions: European regions, EU external borders andtheimmediateneighbours”,
“Euroborderscapes: Bordering, politicallandscapesand social arenas” i "Mujeres, Trabajo y
Ruralidad. Estrategiasinnovadoras para el desarrollo de un proyectoprofesional y personal". i
Aquests projectes estan finançats per institucions públiques. El primer, pel Ministeri
d’Educació i el segon i tercer per la Comissió Europea i el quart perl’Instituto de la Mujer. A
més, el Grup rep finançamentd’altres organismes com l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i
gaudeix d’una línia d'ajuts associats al programa SGR pel període 2014-2016.
Entre les publicacions més recents i significatives es troben el llibre "Espacios publicos, género
y diversidad: geografías para unas ciudades inclusivas" que tracta l'espai públic de manera
multidisciplinària i que ha estat co-editat per Maria Dolors Garcia Ramon, Anna Ortiz Guitart i
Maria Prats Ferret. Altres articles destacats són: "Métodos visuales y geografías de la infancia:
dibujando el entorno cotidiano", escrit per Anna Ortiz Guitart i Maria Prats Ferret i Mireia
Baylina Ferré (què significa l'aspecte infància),“El profesoradouniversitario de geografía en
España y sus trayectorias profesionales: una mirada de género” a càrrec d'Hermínia Pujol,
Maria Dolors Garcia Ramon i Anna Ortiz Guitart (analitza el paper de la dona en l’acadèmia), o
"Young lesbians negotiating public space in Manresa: an intersectional approach through
places” elaborat per Maria Rodó de Zarate, que treballa la interseccionalitat.
Per finalitzar, cal destacar el tarannà divulgador del Grup. L’ànim de difondre els resultats i
d’estar alerta a les noves tendències en geografia i gènere inclou la participació en congressos
internacionals i nacionals, l’organització de congressos i seminaris a la UAB i la participació
activa, des de la seva creació, en l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere tant en
la gestió com en la docència a través del Màster Oficial en Estudis de Dones, Gènere i
Ciutadania.

