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Introdución 
 

O obxectivo desta comunicación, presentada nas xornadas Xénero e 
Documentación do Consello da Cultura Galega, é o de proporcionar un abano de fontes 
e recursos de información para os estudos de xénero e de interese para as mulleres en 
xeral. O Mapa estruturase en 12 apartados:  

 
1- Ferramentas de localización de recursos de información en Internet. 
2- Bibliotecas, centros de documentación, arquivos e museos. 
3- Organismos e asociacións. 
4- Institucións e asociacións do ámbito académico e científico. 
5- Obras de referencia: enciclopedias, dicionarios, repertorios biográficos,  
etc. 
6- Obras de referencia: directorios, guías, anuarios, cronoloxías. 
7- Bases de datos, bibliografías e catálogos de bibliotecas. 
8- Bibliotecas e coleccións dixitais. 
9- Medios de comunicación. 
10- Documentación e información especializada. 
11- Tesauros. 
12- Outros. 
 
Dependendo de cada apartado, mantense unha ordenación xeográfica (ámbito 

internacional, España, Galicia) e/ou unha primeira presentación de recursos de carácter 
xeral e a continuación os máis específicos. Incídese, sobre todo, nos recursos 
dispoñibles en Internet de acceso gratuíto; algúns deles producidos por mulleres. 
Obviamente, non están recollidos todos os recursos existentes, tarefa inabordable e ata 
certo punto inútil, dado o grao de actualización na rede, senón unha selección que 
permita iniciar camiños, espertar inquietudes e ampliar perspectivas.  

A análise das fontes de información débenos levar a unha reflexión sobre a 
visibilidade das mulleres nisto, as dificultades para atopar información relativa ás 
mulleres ou a necesidade de elaborar e abordar a información e documentación tamén 
dende unha óptica feminista.  

De forma especial, e antes de iniciar a exposición, é obrigado facer unha 
referencia a Isabel de Torres, xa que en España as documentalistas somos debedoras da 
súa contribución ao apartado bibliográfico e documental dos estudos de xénero. 
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1 FERRAMENTAS DE LOCALIZACIÓN DE RECURSOS DE 
INFORMACIÓN EN INTERNET 
 

As diversas ferramentas de localización de recursos de información en Internet 
constitúen un excelente punto de partida na aproximación aos estudos de xénero e 
serven de modelo para posibles propostas de elaboración doutras semellantes. Inclúense 
neste apartado: directorios ou índices temáticos, guías temáticas de universidades, 
motores de busca e portais.  
 
 
1.1 Directorios ou índices temáticos 
 

Os directorios ou índices temáticos organizan os recursos de Internet en 
categorías e subcategorías en función dunha clasificación temática. Ao estar clasificados 
a totalidade dos recursos, o sistema permite facer unha recuperación da información de 
forma xerarquizada apoiándose nunha clasificación xeral. Os recursos existentes nestes 
directorios e índices son analizados de forma manual, ben por especialistas que tratan as 
novas URLs propostas, ben polas mesmas persoas que suxiren o recurso. Entre os 
directorios máis coñecidos pódese citar como directorio de carácter xeral:  

- Yahoo! Directory <http://dir.yahoo.com/ 
E, entre os directorios académicos:  

- Virtual Library < http://vlib.org/ 
- Infomine <http://infomine.ucr.edu/ ou 
- Intute.  

A modo de exemplo abórdase este último de maneira máis pormenorizada.  
 
Intute. Social Sciences. Women´s Studies 
http://www.intute.ac.uk/socialsciences/womensstudies/ 

Intute é un directorio selectivo de recursos web creado por varias universidades e 
sociedades científicas británicas, estruturado en catro grandes áreas temáticas: Ciencia e 
Tecnoloxía, Artes e Humanidades, Ciencias Sociais, Ciencias da Saúde e da Vida. 
Presenta sitios web de alta calidade e fiabilidade e está destinado ao estudantado, 
profesorado e a investigadores e investigadoras. Persoas expertas en cada área 
recompilan, avalían e categorizan os recursos. Na área de Ciencias Sociais atópase o 
apartado «Women's Studies» asinado pola Women´s Library de Londres. Presenta os 
seguintes subapartados: 
 

- General Women's Studies 

- Feminism and Gender 

- Girls and Young Women 

- Women and Economics 

- Women and Education  

- Women and Employment 

- Women and Geography 

- Women and Health 
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- Women and Literature 

- Women and Politics 

- Women and Religion 

- Women and Social Welfare 

- Women and Sport 

- Women and the Arts 

- Women and the Law 

- Women and War 

- Women's History 

- Women, Science and Technology 

No Intute as descricións dos sitios web son moi detalladas e de gran calidade: 
perfecta identificación do recurso, data de incorporación deste ao directorio, resumo, 
etc. Destaca este directorio pola calidade técnica da presentación, as facilidades de 
busca e a propia valía das persoas que seleccionan e validan os recursos. A selección de 
recursos está pensada dende e para Gran Bretaña; non obstante Intute é moi útil cando 
se trata de recuperar información no ámbito británico e internacional. Constitúe un 
excelente modelo a seguir, tanto para elaborar recursos similares como por impulsar a 
consulta de fontes de información de solvencia e respaldadas por especialistas, e incluso 
pola activa política de difusión do propio Intute: titoriais, publicidade, presentacións, 
etc. 

 
1.2 Guías temáticas de universidades 

 
As bibliotecas (universitarias, nacionais, especializadas e públicas) elaboran 

guías temáticas de recursos de información impresos e dixitais ou só presentes en 
Internet, e con posibilidades de acceso libre e gratuíto. Na actualidade hai un elevado 
número de recompilacións. Entre as guías hai grandes diferenzas no que atinxe a 
contidos, selección e descrición dos recursos e sistemas de recuperación da información.  

En España son as bibliotecas universitarias as que máis decididamente se 
incorporaron na creación deste tipo de produto de información. Agora ben, non todas as 
bibliotecas universitarias españolas inclúen unha guía ou selección temática dedicada a 
Estudos de xénero ou outras posibles, como mulleres, feminismo, etc. Outro aspecto 
que hai que ter en conta é que a maior parte dos recursos que aparecen nas guías 
corresponden a outros países, en particular a Estados Unidos.  
 
Biblioteca Universitaria. Universidade Santiago de Compostela (BUSC) 
Recursos por materias. Mulleres, Xénero, Feminismo 
http://busc.usc.es/Recursos_en_Internet/Recursos_por_materias/rec_mulleres.asp  

En Galicia hai que contar sempre coa Biblioteca da Universidade de Santiago de 
Compostela, tanto polo número de fondos en xeral como por ter a principal colección de 
fondo galego. Na BUSC pódese contrastar a anterior afirmación da presenza de recursos 
estranxeiros, en particular, no caso dos proxectos dixitais. 
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Centre de Recursos per a l´Aprenentatge i la Investigació (CRAI). Universitat de 
Barcelona. Guies temàtiques 
http://www.bib.ub.edu/index.php?id=28  

O CRAI (Centro de Recursos para a Aprendizaxe e a Investigación) da Universidade 
de Barcelona, denominación que se está incorporando á da Biblioteca, inclúe no 
apartado de Recursos de información, unha Guia general i de refèrencia moi útil así 
como as Guías temáticas propiamente ditas. Estas son unha selección de recursos de 
información relacionados cos ámbitos temáticos da docencia e da investigación desa 
universidade. As epígrafes correspóndense, en xeral, coas titulacións; non hai ningunha 
categoría específica dedicada a estudos de xénero, sendo preciso buscar nas distintas 
categorías temáticas. Atópanse subguías ou recompilacións en Filosofía, Historia, 
Socioloxía e Psicoloxía. 

 
- Dones i Filosofía.  

http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/guies-tematiques/filosofia/dones/  
- Dones i Gènere (Historia).  

http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/guies-tematiques/historia/dones/  
- Dones i Genere (Socioloxía). 

http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/guies-
tematiques/sociologia/temes/#c8993  

- Dones i matemàtiques.  
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/guies-
tematiques/matematiques/#c7139  

- Violència contre les dones (Psicoloxía).  
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/guies-
tematiques/psicologia/violencia/  

 
Estas Guías conteñen recursos en Internet, revistas electrónicas, listas de 

distribución, bibliografías, etc., e documentos localizados no catálogo da propia 
biblioteca vencellados co tema en cuestión. A incorporación dos encabezamentos de 
materias utilizados resulta unha boa axuda para identificar máis fácil e rapidamente a 
información requirida. 

Precisamente un dos obstáculos da recuperación da información nos catálogos 
bibliográficos é o descoñecemento por parte do público dos encabezamentos de 
materias ou dos descritores utilizados. Por iso, a dispoñibilidade de listas de materias e 
tesauros é de grande utilidade.  
 
 
1.3 Motores de busca 
 

Un motor de busca é unha ferramenta dispoñible en Internet para localizar recursos 
que existen sobre un determinado tema ou termo de procura na rede. Os buscadores ou 
motores de busca almacenan na súa base de datos unha gran cantidade de páxinas web 
localizadas na súa maior parte por uns elementos informáticos chamados robots, cuxa 
misión é saltar de páxina web en páxina web empregando os hiperenlaces. Non hai 
intervención humana. Entre os motores de busca de carácter xeral están os coñecidos:  

 
- Google <http://www.google.es/; http://www.google.com> e  
- Yahoo! Search <http://es.yahoo.com/; http://search.yahoo.com>.  
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Exemplo de motores de busca de carácter especializado son:  
 

Femina 
http://www.femina.com/ 

Foi creado en 1995 para localizar recursos para as mulleres na World Wide Web 
de moi diferente carácter e temas: empresas e finanzas, maternidade, ocio ou medios de 
comunicación. 
 
WWWomen.com  
http://www.wwwomen.com/  

Comeza a funcionar en 1996. Proporciona enlaces a recursos de moi variado 
interese: informática, educación, feminismo, deportes, compras, saúde, etc.  

 
Sería oportuno investigar como e que preguntan as mulleres tanto cando utilizan 

as ferramentas de localización de recursos de información como cando consultan os 
catálogos das bibliotecas. Para iso, obviamente, habería que facer estudos e análises 
pormenorizados por idades, ámbitos de actividade, lugar de residencia, formación, etc. 
 
1.4 Portais 
 

Co termo «portal» desígnase un sitio web que pode ser un punto de partida para 
as procuras de información de usuarias e usuarios cando se conectan á rede. Estes sitios 
ofrecen a entrada a todo tipo de servizos como directorios de sitios web, buscadores, 
noticias, correo electrónico, chats, foros de discusión, etc. Hai portais de tipoloxía moi 
variada e de diferentes ámbitos temáticos e profesionais: organismos internacionais, 
administración, educación, medicina, dereito, etc. Interesan moitos deles para os estudos 
de xénero. A modo de exemplo pódense citar:  

 
- Europa <http://europa.eu/index_es.htm> 
- 060.es <http://www.060.es/> 
- Portal Educativo da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 
<http://www.edu.xunta.es/portal/index.html> 
- Universia <http://www.universia.es/>,  
- Women Watch, MujeresHoy, Mujeres en red.  

 
Incidiremos nestes tres últimos.  
 
Women Watch 
http://www.un.org/womenwatch/  

WomenWatch, iniciativa da Inter-Agency Network on Women and Gender 
Equality (IANWGE) das Nacións Unidas (Rede Interinstitucional sobre a Muller e a 
Igualdade entre os Xéneros) <http://www.un.org/womenwatch/ianwge/>, é o portal que 
reúne información e recursos para promover a igualdade de xénero e o empoderamento 
das mulleres de todo o sistema das Nacións Unidas (Secretaría, comisións rexionais, 
fondos, programas, axencias especializadas e institucións académicas e de 
investigación). É, polo tanto, un proxecto conxunto das Nacións Unidas destinado a 
crear un espazo central na Internet dedicado aos asuntos relacionados coas mulleres en 
todo o mundo. Estableceuse co fin de supervisar os resultados da Cuarta Conferencia 
Mundial sobre a Muller, celebrada en Beijing en 1995. Foi fundado en marzo de 1997 
pola División para o Avance da Muller (DAW) 
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<http://www.un.org/womenwatch/daw/>, o Fondo de Desenvolvemento das Nacións 
Unidas para a Muller (UNIFEM) <http://www.unifem.org/ > e o Instituto Internacional 
de Investigacións e Capacitación para a Promoción da Muller (INSTRAW) 
<http://www.un-instraw.org/>.  

Trátase dun Portal ben estruturado, que achega moita información de todo tipo, 
sendo especialmente valioso o propio directorio de recursos das Nacións Unidas, xa que 
permite coñecer e acceder rapidamente a todos os traballos e programas da ONU nesta 
materia.  
 
MUJERES HOY. El portal de las latinoamericanas  
http://www.mujereshoy.com/secc_n/portada.shtml  

O portal Mujeres hoy está producido por ISIS Internacional, unha organización 
non gobernamental fundada en 1974, con carácter de «Servicio de Información y 
Comunicación de las Mujeres» <http://www.isis.cl/>. 
 

 
 

Para a produción de Mujeres hoy ISIS Internacional conta co apoio do 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales e o Instituto de la Mujer de España. O portal 
contén información de países de América Latina, España e Portugal. Está estruturado en 
tres grandes bloques: No+Violencia, Guía de servizos e Recursos (Glosario, Datos e 
estatísticas, Instrumentos internacionais, Dereitos, Lexislacións, Políticas públicas, 
Campañas, Enlaces, Axenda). Achega ademais noticias e bancos de datos como 
«Feminicidio» ou «Mujer y salud».  

 
Non son alleas a nós as mulleres latinoamericanas, pensemos nas emigrantes que 

residen na actualidade en Galicia ou na propia emigración galega. Neste sentido, o 
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interese esténdese a mulleres doutras procedencias xeográficas, sendo preocupante, en 
particular, as condicións laborais, por non falar da explotación sexual.  
 
 
Mujeres en Red 
http://www.mujeresenred.net/ 

Mujeres en Red, El periódico feminista, autodenominado tamén El portal de 
género en Internet, un puente para el encuentro. Contén varias seccións, noticias e 
artigos.  
 
 
2 BIBLIOTECAS, CENTROS DE DOCUMENTACIÓN, ARQUIVOS 
E MUSEOS  
 

Tamén se pode atopar información e documentación de e sobre mulleres en 
bibliotecas, centros de documentación, arquivos sonoros e documentais, museos, 
filmotecas, hemerotecas, etc.  

Convén ter sempre unha tripla perspectiva xeográfica: Ámbito internacional, 
España, Galicia.  
 
2.1 Bibliotecas e centros de documentación 
 
2.1.1 Directorios 

Tanto nos directorios temáticos como nas guías temáticas son frecuentes as 
epígrafes relativas aos diversos directorios de bibliotecas existentes. A modo de 
exemplo, menciónase:  
 
Bibliotecas españolas y de todo el mundo 
http://exlibris.usal.es/bibesp/index.htm  

Directorio elaborado por José Antonio Merlo Vega, profesor da Universidade de 
Salamanca dende 1996. Está dividido en dous grandes apartados:  

a) Bibliotecas españolas (Tipoloxía bibliotecaria, Comunidades Autónomas, 
Relación alfabética),  
b) Bibliotecas de todo o mundo (Bibliotecas nacionais, Directorios nacionais, 
Directorios internacionais). 

 
Mapping the world 
http://www.iiav.nl/eng/ic/mapping/index.html  

Elaborada polo International Information Centre and Archives for the Women´s 
Movement (IIAV), Mapping the world é dunha base de datos en liña con información 
duns 400 centros de información e bibliotecas de mulleres de 140 países. Cada rexistro 
inclúe enderezo, contactos, breve historia e áreas de especialización. A procura pódese 
realizar por denominación, país, tema, tipo de organización e palabras clave. 
 
2.1.2 Selección de bibliotecas e centros de documentación 
 
International Information Centre and Archives for the Women´s Movement (IIAV) 
Amsterdam (Holanda) 
 http://www.iiav.nl/eng/index.html  
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O IIAV está considerado un dos principais centros de información e 
documentación do movemento feminista, obviamente cunha maior incidencia no 
desenvolvido en Holanda. Dende 1935 leva facendo unha meritoria tarefa de 
recuperación do legado das mulleres (libros, artigos, documentos sonoros, gráficos, etc.) 
coa finalidade de poñer a biblioteca e o arquivo a disposición de estudantes, docentes e 
investigadores e investigadoras. Ofrece servizos na propia sede do Centro e en liña. 

 

 
 

A páxina web, na sección «Digital Information Centre», facilita a consulta do 
seu catálogo, bases de datos, Women´s thesaurus, Mapping databases, coleccións, etc. 
Trátase de apartados de grande interese e utilidade. 
 
ISIS Internacional. Servicio de Información y Comunicación de las Mujeres (Chile) 
http://www.isis.cl/  

ISIS Internacional é unha organización non gobernamental fundada en 1974. 
Conta dende 1996 con status consultivo (categoría II). Esta categoría foille concedida 
ante o Consello Económico e Social (ECOSOC) das Nacións Unidas.  

Esta organización mantén un centro de documentación que, de forma sistemática 
dende 1984, recompila e procesa información xerada arredor da muller en diversos 
países do mundo. O material documental ten diferentes procedencias: universidades, 
centros académicos, medios de comunicación, organismos gobernamentais e non 
gobernamentais, organismos internacionais, grupos de base, grupos de mulleres, 
parlamentos. Gran parte deste material é introducido en distintas bases de datos. 
Ademais disto, e co apoio do Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales e do Instituto de 
la Mujer de España, ISIS elabora o portal Mujeres hoy:  
http://www.mujereshoy.com/secc_n/portada.shtml  
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Biblioteca Italiana delle Done (Italia) 
http://www.women.it/bibliotecadelledonne/  

A Biblioteca Italiana delle Donne nace a finais dos anos setenta como parte do 
Centro di Documentazione, Ricerca e Iniziativa delle Donne, grazas a un proxecto 
elaborado pola Asociación Orlando; unha asociación cuxa finalidade é promover a 
cultura da diferenza de xénero e a presenza pública das mulleres. 

Trátase da biblioteca especializada en cultura das mulleres, estudos de xénero e 
feminismos máis importante de Italia. Posúe máis de 30 000 volumes e, entre os seus 
proxectos, é de interese destacar a Biblioteca Digitale. A súa directora, Annamaria 
Tagliavini, fai unha exposición polo miúdo desta web no marco das xornadas Xénero e 
documentación celebradas no CCG os días 21 e 22 de xuño de 2007. 

 
Schlesinger Library. Radcliffe Institute. Harvard University (EEUU) 
http://www.radcliffe.edu/schles/  

A orixe desta biblioteca, aloxada na Universidade de Harvard, data de 1943. 
Interesa polo seu carácter académico, a tradición norteamericana nos estudos de xénero 
e polos servizos que ofrece. Hai que destacar a «About Collection», apartado que 
permite o acceso á información da colección: manuscritos, libros, periódicos, material 
audiovisual e fotográfico, así como unha colección culinaria de máis de 15 000 libros e 
dos arquivos relativos á presenza de mulleres na institución académica, entre 1879-
1999. 
Debemos salientar tamén, dentro do Open Collections Program da propia Universidade 
de Harvard, dúas coleccións dixitais dispoñibles en liña:  
 

- Women Working, 1880.1930 
 <http://ocp.hul.harvard.edu/ww/>  
- Inmigration to the United States, 1789-1930 
 <http://ocp.hul.harvard.edu/immigration/>. 
 
A recuperación da presenza das mulleres no ámbito laboral (nas fábricas, 

empresas, obradoiros, etc.) e na emigración son temas de grande importancia e, no caso 
do Consello da Cultura Galega (CCG), están sendo abordados pola Comisión de 
Igualdade, que organiza estas xornadas, e polo Arquivo da Emigración.  

Esperamos que sirva esta biblioteca para recordar como na recuperación do 
legado das mulleres se esta a recoller todo tipo de material e como hai un forte interese 
en facelo accesible a todo o mundo, aproveitando as grandes posibilidades que ofrecen 
as tecnoloxías da información e da comunicación (TIC). 
 
The Women´s Library /The Facwcett Library (Reino Unido) 
http://www.londonmet.ac.uk/thewomenslibrary/  

Women´s Library foi fundada en 1926 como biblioteca da London Society for 
Women´s Service, sucesora da organización sufraxista liderada por Millicent Fawcett, 
de quen tamén recibe o nome. Na actualidade forma parte da London Metropolitan 
University. Posúe a mellor colección sobre historia das mulleres no Reino Unido. O 
acceso é libre e está aberta a todos os públicos. 

A Biblioteca colabora no directorio temático Intute coa recompilación de 
recursos en Internet para o apartado <Women's Studies> e participa no proxecto 
GENESIS, «Developing Accesss to Women´s History Sources in the British Isles» 
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<http://www.londonmet.ac.uk/genesis/ >. Genesis contén unha base de datos coa 
descrición de coleccións relativas á historia das mulleres de museos, bibliotecas e 
arquivos do Reino Unido e unha guía de recursos que proporciona unha ampla relación 
internacional de recursos web sobre a historia das mulleres.  

 

 

Centrándonos en España sinalamos brevemente algunhas bibliotecas, xa que 
outras relatoras das xornadas Xénero e documentación inciden de forma máis extensa 
neste apartado. 

Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres (España) 
http://www.cird.bcn.es/cird/castella/einfor/einfor8.htm; 
http://www.emakumeak.org/cdoc/RED/  

Esta rede foi creada en 1994 e non depende de ningún organismo administrativo. 
Está integrada por centros de organismos públicos, centros especializados de 
universidades (Seminarios, Institutos, etc.) e bibliotecas de mulleres creadas por 
asociacións vinculadas ao movemento feminista. 
 
Centro de Documentación del Instituto de la Mujer (Madrid) 
http://www.mtas.es/mujer/ 

O Instituto de la Mujer, creado pola Lei 16/1983 de 24 de outubro, é un 
organismo autónomo dependente do Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través 
da Secretaría General de Políticas de Igualdad.  
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O Centro de Documentación do Instituto está aberto a toda persoa interesada, 
pero o seu labor está dirixido especialmente a investigadoras e investigadores, centros 
de estudo, organismos de igualdade, medios de comunicación, administracións públicas, 
partidos políticos, sindicatos e organizacións de mulleres. O servizo do Centro de 
Documentación ofrece consulta en sala, buscas automatizadas gratuítas, sala de 
visionado de vídeos e empréstamo de vídeos (sevizo que tamén realizan por correo 
postal), reprografía, atención telefónica, por correo electrónico e postal, e asesoramento 
técnico.  

Dispón dunha base de datos bibliográfica con máis de 26 000 referencias de 
monografías, revistas, informes, teses, relatorios, vídeos, carteis e fotografías, e outra 
base de datos con máis de 264 348 noticias de prensa correspondentes aos anos 1984-
2005. Dende a súa páxina web accédese a:  

 
- Tesauro Mujer 2006 
 http://www.mtas.es/mujer/servicios/centro_documentacion/Tesauro06.pdf 
- Boletín de Documentación y sumarios 
http://www.mtas.es/mujer/servicios/centro_documentacion/cendoc2.htm 
- Dosieres mononográficos, dos que se poden consultar en formato pdf os 
seguintes:  

 2-. Derechos de la mujer/feminismo. 
 3-. Franquismo y transición española. 
 4-. Malos tratos. 
 5-. Participación política. 
 6-. Legalización de la prostitución. 
 7-. Situación de la mujer en España. 
 8-. Situación laboral de la mujer. 
 9-. Acoso en el trabajo. 
 10-. Ocho de Marzo. 
 14-. Ley de conciliación vida laboral y familiar. 
 16-. Modificación Código Penal violencia sexual y malos tratos. 
 20-. Agentes para la Igualdad. 
 25-. Instituto de la Mujer. 
 28-. Actividades de Organizaciones Internacionales. 

 
Centro de Documentación «María Zambrano». Instituto Andaluz de la Mujer 
(Sevilla) 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/;  
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/b/absys/abnopac/abnetop.cgi/O7149/ID6dd6a09
e?ACC=101  

Este Centro de Documentación ou Biblioteca está especializado en Muller e 
Xénero. Ofrece varios servizos in situ e en liña. Entre os seus obxectivos están: buscar, 
recompilar, tratar, difundir e poñer a disposición de todas as persoas e entidades que o 
requiran información e documentación relativa a esta temática. Ademais presta apoio á 
docencia e á investigación que se realiza dende o Instituto Andaluz de la Mujer. A 
directora deste Centro de Documentación Aurelia Daza Bonachela fai un percorrido 
máis pormenorizado sobre el no marco das xornadas Xénero e documentación 
celebradas no CCG os días 21 e 22 de xuño de 2007. 
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Centre de Documentació de l ´Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya 
(Barcelona) 
http://www.gencat.net/icdona/op3_a32.htm; http://www.gencat.net/icdona/index.htm  

O centro de documentación do Institut Catalá de les Dones ten como obxectivo a 
recompilación, o tratamento técnico e a difusión da información e documentación sobre 
a igualdade social home-muller, a promoción das mulleres e a súa participación nos 
ámbitos social, político, cultural e económico. Proporciona apoio documental as 
necesidades informativas das diferentes áreas do Instituto. E ofrece a estudantes, 
investigadores e investigadoras, profesionais, entidades, asociacións e, en xeral, a 
calquera persoa interesada no tema, documentación referente ás mulleres en varias áreas 
temáticas. A responsable deste Centre de Documentació, Montserrat Argente Giménez, 
amplía información sobre isto no marco das xornadas Xénero e documentación 
celebradas no CCG os días 21 e 22 de xuño de 2007. 

 
En Galicia hai que deterse na Biblioteca-Centro de Documentación Alecrín e na 

Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela. 
 
Biblioteca-Centro de Documentación Alecrín (Vigo) 
http://www.alecrin.org/  

Esta biblioteca obedece á actividade do Grupo de Estudos sobre a Condición da 
Muller Alecrín, unha asociación feminista sen ánimo de lucro (ONG), creada en 1985 
co fin de promover a total incorporación das mulleres na sociedade e de eliminar os 
obstáculos que impiden ou limitan a plena integración. Radicada en Vigo, é a biblioteca 
máis sobresaínte en Galicia neste tema e, aínda con dificultades, mantense ao longo dos 
anos. 

A biblioteca ofrece servizo de lectura en sala, préstamo, información bibliográfica e 
difusión selectiva da información (DSI). Ademais do tratamento do fondo documental e 
dos servizos mencionados, elabora dosieres de prensa, organiza exposicións 
bibliográficas e actividades de extensión cultural e bibliotecaria. A responsable desta 
Biblioteca, Corona Rodríguez Pérez, amplía información sobre ela no marco das 
xornadas Xénero e documentación celebradas no CCG os días 21 e 22 de xuño de 2007.  
 
 
Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela (BUSC) 
http://busc.usc.es/  

Inclúese a BUSC tanto polo seu fondo de carácter xeral (teoría feminista, historia das 
mulleres, etc.) como polo fondo galego integrado por libros, actas de congresos, artigos 
e teses, relativos ás mulleres galegas como tema e ás mulleres galegas como autoras.  
 
 

Unha investigación pertinente sería estudar as coleccións das bibliotecas galegas en 
relación cos fondos relacionados co feminismo (presenza/ausencia de autoras e obras 
fundamentais do pensamento feminista) e de interese para as mulleres en xeral (temas, 
porcentaxe en relación con outro tipo de contidos). 
 
2.2 Arquivos 
 

Os arquivos son institucións documentais esenciais para os estudos e 
investigacións de xénero. Hai que contemplar todo tipo de arquivos: os dependentes da 
administración central, autonómica ou local e tamén os arquivos dos centros de ensino e 
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das universidades, dos centros de saúde (que gardan as historias clínicas), os notariais, 
os do Consello da Cultura Galega, etc. Tamén hai que ter en conta as distintas áreas en 
que se dividen: educación, sanidade, cultura, defensa, etc. 
 
2.2.1 Directorios 

 
Ministerio de Cultura. Subdirección General de los Archivos Estatales 
http://www.mcu.es/archivos/index.html 

No sitio web oficial do Ministerio de Cultura pódese consultar o Censo-Guía de 
Archivos que proporciona información sobre os arquivos e os seus fondos ou coleccións 
documentais, tanto públicos como privados, de España e de varios países de América 
Latina. 
 
2.2.2 Selección de arquivos 
 
Archivo Histórico Nacional (Madrid) 
http://www.cultura.mecd.es/archivos/MC/AHN/index.html  

Suxírese unha ollada ao apartado «Fondos documentales» e ao subapartado 
«Cuadro de clasificación del Archivo Histórico Nacional». 
 
Archivo General de la Administración (Madrid) 
http://www.cultura.mecd.es/archivos/MC/AGA/index.html  

A páxina web, cunha estrutura similar ao Archivo Histórico Nacional, presenta 
tamén un apartado de «Fondos documentales».  
 
Arquivo do Reino de Galicia (A Coruña) 
http://www.xunta.es/conselle/cultura/patrimonio/arquivos/arquivo%20reino/index.html  

O Arquivo do Reino de Galicia foi creado en 1775. Na actualidade, reúne máis 
de 250 fondos diferentes que comprenden 121 000 unidades de instalación e 109 000 
unidades documentais. Aproximadamente ocupan un total de 17 000 metros lineais de 
andeis. A súa cronoloxía é amplísima, vai dende o ano 1867 ata 2004. E o enlace aos 
fondos vía web é: 
http://www.xunta.es/conselle/cultura/patrimonio/arquivos/arquivo%20reino/index.html  
 
Arquivo Histórico Universitario. Universidade de Santiago de Compostela 
http://www.usc.es/arquivo/  
O acceso web aos fondos documentais é: 
 http://www.usc.es/arquivo/fondos/acceso.htm  
 
 
2.3 Museos  
 

Os museos son centros que proporcionan unha ampla e variada documentación, 
de alto interese, para os estudos de xénero. A pintura, a escultura, o cine, etc., reflicten a 
mirada de distintas sociedades en diferentes épocas sobre as mulleres e tamén recollen o 
traballo artístico ou artesanal das mesmas. Grazas ás posibilidades que ofrecen as TIC é 
posible, e cada vez máis, contemplar parte das coleccións dos museos a través de 
Internet. 
 
2.3.1 Directorios 
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WWW Virtual Library: museums around the world 
http://icom.museum/vlmp/world.html  

Este directorio contén unha colección de museos en rede e outros servizos de 
World Wide Web relacionados con museos. 
 
Directorio de Museos de España  
http://www.mcu.es/museos/index.html  

Esta ferramenta elaborada polo Ministerio de Cultura serve para acceder ás 
fichas dos máis de 1000 museos españois. 
 
MUGA 
http://www.museosdegalicia.com/index.jsp?null  

Selección de museos por provincias e por sector. 
 
2.3.2 Selección de museos 
 

A modo de simple suxestión relaciónanse algúns museos de distinta tipoloxía e 
localización. 
 
International Museum of Women (San Francisco) 
http://www.imow.org/  
 
National Museum of Women in the Arts (NMWA) (New York) 
http://www.nmwa.org/  

Preséntase como o único museo no mundo orientado exclusivamente a recoñecer 
as contribucións das mulleres artistas. Iniciou a súa andaina en 1981. 
 
National Women´s History Museum (NWHM) (Washington) 
http://www.nmwh.org/  
 
Musea 
http://musea.univ-angers.fr/  

Recurso pedagóxico editado pola Universidade d´Angers para pór en valor as 
investigacións que integran a dimensión de xénero. 
 
Museo Nacional de Antropología (Madrid) 
http://mnantropologia.mcu.es/  
 
Museo del Traje (Madrid) 
http://museodeltraje.mcu.es/  
 
Museo Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO) 
 http://www.marcovigo.com/  
 
Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) (Santiago de Compostela) 
 http://www.cgac.org/  
 
Museos científicos coruñeses  
 http://www.casaciencias.org/  
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2.4 Filmotecas, arquivos sonoros, etcétera 
 
Centro Galego de Artes da Imaxe 
 http://www.cgai.org/ 
 
Filmoteca española 
http://www.mcu.es/cine/MC/FE/index.html  

 
 

3 ORGANISMOS E ASOCIACIÓNS  
 
 
3.1 Organismos internacionais 
 

As organizacións internacionais como ONU, UNESCO, OMS, OIT, etc., están 
asumindo políticas específicas ou programas en relación coas mulleres. É necesario 
facer un percorrido por estas para ter información dos avances que se veñen facendo 
neste sentido. No presente texto abordaranse só os organismos citados.  
 

Na Secretaría das Nacións Unidas, ademais dun asesor especial da Secretaría 
Xeral (OSAGI) e unha Rede Interinstitucional sobre a Muller e a Igualdade entre os 
Xéneros (IANWGE), hai tres axencias dedicadas exclusivamente ás cuestións de xénero 
e aos temas de mulleres: DAW, INSTRAW, UNIFEM. 
  
DAW. Division for Advancement of Women  
http://www.un.org/womenwatch/daw/  

DAW é unha división do Departamento de Asuntos Económicos e Sociais da 
ONU que busca mellorar a condición das mulleres e conseguir a igualdade de xénero. 
 
INSTRAW. International Research and Training Institute for the Advancement of 
Women 
http://www.un-instraw.org/ 

O Instituto Internacional de Investigación e Capacitación para a Promoción da 
Muller é un instituto autónomo que promove e elabora investigacións e programas de 
capacitación para contribuír á promoción da muller e da igualdade de xénero en todo o 
mundo.  
 
UNIFEM. United Nations Development Fund for Women 
http://www.unifem.org/  

UNIFEM é o Fondo de Desenvolvemento das Nacións Unidas para a Muller. 
Creado en 1976, proporciona asistencia técnica e financeira para iniciativas innovadoras 
cuxo obxectivo sexa favorecer o empoderamento das mulleres e a igualdade de xénero. 
Tamén ten presenza no marco das Nacións Unidas para incidir en cuestións 
fundamentais e para avogar polo cumprimento dos compromisos vixentes a favor das 
mulleres. Na súa presentación engade:  

En el centro de todos los esfuerzos de UNIFEM están el reconocimiento de los derechos 
fundamentales de las mujeres y su seguridad, y por consiguiente la organización orienta sus 
actividades hacia cuatro objetivos estratégicos: 
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o Reducir la pobreza y la exclusión de las mujeres;  

o Poner fin a la violencia contra las mujeres;  

o Reducir la propagación del VIH/SIDA entre mujeres y niñas;  

o Apoyar la función de liderazgo de las mujeres en la gestión pública y en la 
reconstrucción post conflicto.  

A páxina web recolle noticias, informes, eventos, enlaces de interese e 
información estruturada por ámbito xeográfico e temático. En varias destas seccións hai 
versión en español, por exemplo http://www.unifem.org/about/brochure.php?lang=spn 
 
Women Watch 
http://www.un.org/womenwatch/  

WomenWatch, iniciativa da Inter-Agency Network on Women and Gender 
Equality (IANWGE) das Nacións Unidas (Rede Interinstitucional sobre a Muller e a 
Igualdade entre os Xéneros) <http://www.un.org/womenwatch/ianwge/>, é o portal que 
reúne información e recursos para promover a igualdade de xénero e o empoderamento 
das mulleres de todo o sistema das Nacións Unidas (Secretaría, comisións rexionais, 
fondos, programas, axencias especializadas e institucións académicas e de 
investigación). É, polo tanto, un proxecto conxunto das Nacións Unidas destinado a 
crear un espazo central na Internet dedicado aos asuntos relativos á muller en todo o 
mundo. Trátase dun portal ben estruturado e que achega moita información de todo tipo, 
sendo especialmente valioso o directorio de recursos das Nacións Unidas, porque 
permite coñecer e acceder rapidamente a todos os traballos e programas da ONU nesta 
materia.  
 
UNESCO. Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a 
Cultura 
http://portal.unesco.org/es/ev.php-
URL_ID=29008&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  

No apartado Temas especiais figura Igualdad entre los géneros (en inglés e 
francés).  
http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=3160&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

Hai tamén información relativa ás mulleres nas diversas publicacións, proxectos, 
estatísticas ou informes. 
 
OMS. Organización Mundial da Saúde 
http://www.who.int/es/  

O sitio web oficial da OMS achega publicacións, datos e estatísticas, programas, 
proxectos, etc., nos que é posible pescudar información relativa ás mulleres. Ademais, o 
apartado «Temas de salud» inclúe datos sobre: lactancia, mutilación sexual feminina, 
parto o saúde da muller.  
 
OIT. Organización Internacional do Traballo 
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 

Interesa esta ligazón por proporcionar acceso a normas, proxectos, publicacións, 
estatísticas e bases de datos da OIT. Esta organización conta, ademais, cunha oficina 
específica para a igualdade de xénero, o Bureau for Gender Equality (Gender): 
http://www.ilo.org/gender/lang--en/index.htm  
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3.2 Unión Europea 

A Unión Europea ten carácter supranacional e intergobernamental. E para o caso 
que se está a tratar interesan o portal Europa e o Instituto Europeo da Igualdade de 
Xénero. 

Europa 
http://europa.eu/index_es.htm  

Permite seguir a actualidade da UE e obter información fundamental sobre a 
integración europea. Así mesmo, permite acceder a todos os textos lexislativos en vigor 
ou en trámite, ás páxinas web de cada institución e á totalidade das políticas que leva a 
cabo a UE no exercicio das súas competencias. 
 
Instituto Europeo da Igualdade de Xénero 
http://europa.eu/agencies/community_agencies/index_es.htm 

Creado o 20 de decembro de 2006, ten o cometido de axudar, ás institucións 
europeas e aos Estados membros, a fomentar a igualdade de xénero en todas as políticas 
comunitarias e nas políticas nacionais resultantes e a loitar contra a discriminación por 
razón de sexo. Outra das tarefas do Instituto será sensibilizar a cidadanía da Unión 
Europea sobre estas cuestións. Está previsto que sexa operativo no ano 2008. Situarase a 
súa sede en Vilna (Lituania). 

 
Entre outras moitas seccións e información de interese da UE menciónanse dous 

máis a modo de exemplo:  
 
Women´s and Science  
http://cordis.europa.eu/improving/women/home.htm 
 
Comisión Europea. Equal 
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/index_en.cfm 
 
 
3.3 España 
 
Secretaría General de Políticas de Igualdad. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
http://www.mtas.es/igualdad/index.htm  
 
Instituto de la Mujer - Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
http://www.mtas.es/mujer/  

É un organismo autónomo dependente do Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales a través da Secretaría General de Políticas de Igualdad. Foi creado pola Lei 
16/1983, de 24 de outubro. O sitio web oficial do Instituto constitúe unha fonte 
primordial de información e documentación.  
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A páxina de inicio está dividida en tres grandes apartados: Menú principal, Enlaces 
directos e Destacados. Conta ademais cunha sección de Novidades do propio Instituto 
de la Mujer. As epígrafes do menú principal e as súas correspondentes subepígrafes dan 
idea do interese deste recurso. A modo de exemplo detállanse os subapartados de «Las 
mujeres en España»: 

- Quiénes somos 
- Las mujeres en España: 

o Estadísticas. 
o Estudios e investigaciones. 
o Observatorio de la Igualdad. 
o Estudios en curso. 

- Políticas de igualdad. 
- Internacional. 
- Legislación y Jurisprudencia. 
- Programas del Instituto de la Mujer. 
- Violencia. 
- Medios de Comunicación y Publicidad. 
- Servicios de información. 
- Convocatorias y concursos públicos. 
- Publicaciones y otros servicios. 

 
Ademais do Centro de documentación xa mencionado, esta web contén outras 

seccións de documentación de especial relevancia para os estudos das mulleres como: 
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- Guía de Recursos y Centros de interés para las mujeres – 2005, en formato pdf 
e en proceso de actualización 
http://www.mtas.es/mujer/servicios/guia_recursos/Guiarecursos.pdf,  

- IV Plan de Igualdad entre hombres y mujeres, 2003-2006  
 http://www.mtas.es/mujer/politicas/piom.doc 
- Ley de Igualdad efectiva entre hombres y mujeres (BOE, nº 71, de 23 de marzo 

de 2007) 
http://www.mtas.es/mujer/politicas/Ley_Igualdad.pdf 

- Plan estratégico de igualdad de oportunidades (2008-2011) 
http://www.mtas.es/mujer/novedades/docs/Plan_estrategico_final.pdfhttp://www
.mtas.es/mujer/novedades/docs/Plan_estrategico_final.pdf > 

 
O equivalente do Instituto de la Mujer reprodúcese nalgunhas Comunidades 

Autónomas. Farase referencia aos de Catalunya, Andalucía e País Vasco. 
 
Institut Català de les Dones - Generalitat de Catalunya 
http://www.gencat.cat/icdones/index.htm  

É un organismo do Goberno catalán que deseña, impulsa, coordina e avalía as 
políticas de mulleres e para as mulleres que desenvolve a administración da Generalitat. 
A páxina web está estruturada en catro seccións: l´Institut, Atenció a les dones, Centre 
de documentació e Associacionisme. Ademais, proporciona moita información e 
documentación dende diferentes puntos de vista. Cómpre destacar «Áreas temàtiques». 
 
Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) – Junta de Andalucía 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/ 

A páxina web do Instituto Andaluz de la Mujer está estruturada en dúas grandes 
seccións: Áreas temáticas e Recursos y servizos. Na parte central proporciona 
información gráfica e dinámica.  

Cada sección contén distintos apartados ou ligazóns de grande utilidade entre os 
que destacan: o Centro de Documentación María Zambrano e o Observatorio Andaluz 
de la Publicidad no Sexista 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/-Observatorio-Andaluz-de-la-.html  
 
Emakunde. Emakumearen Euskal Erakundea = Instituto Vasco de la Mujer 
http://www.emakunde.es/  

É un organismo autónomo do Goberno Vasco para a consecución da igualdade 
real e efectiva das mulleres e dos homes en todos os ámbitos da vida. O sitio web oficial 
pódese visitar en éuscaro, español, inglés e francés. É unha web ben estruturada e 
achega un amplo número de documentos en liña, incluída a revista Emakunde. 
 

No tocante ás páxinas das organizacións e asociacións de mulleres en España, a 
modo de exemplo, e polos recursos de información das súas páxinas oficiais, incluímos 
as seguintes:  
 
Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres (CELEM) 
http://www.celem.org/ 

En setembro de 1990 nace en Bruxelas o Lobby Europeen des Femmes (LEF). 
En marzo de 1993 aparece en España a Asociación de Apoyo al LEF. Esta convértese 
no ano 1995 en Coordinadora para el Lobby Europeo de Mujeres (CELEM). O Grupo 
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de Estudios sobre a Condición da Muller «Alecrín», mencionado máis arriba, fai parte 
desta coordinadora e na páxina web explica a súa filosofía de fondo: 
 

Durante los años 80 surgió la idea de crear una Federación de Mujeres Europeas que 
pudieran ser, a la vez, interlocutoras validas en sus países y ante las instituciones 
europeas, con el último objetivo de conquistar la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres dentro de todas las políticas europeas y estatales. Pretendíamos 
lograr una representación vertical y horizontal; tanto mujeres de coordinadoras 
nacionales como de organizaciones al menos representadas en tres países europeos. 

 
As seccións máis útiles da web oficial son: Programas e Enlaces de interés. 

 
Red Estatal de Organizaciones Feministas contra la Violencia de Género 
http://www.redfeminista.org/  

A páxina web está estruturada nas seguintes seccións: Inicio, Noticias, 
Opiniones, Documentos, Ley integral, Violencias, Internacional, Campañas e Muertas 
2007. É de destacar o número de documentos e noticias que proporciona. Tamén neste 
caso o Grupo de Estudios sobre a Condición da Muller «Alecrín» está integrado nesta 
rede. 
 
Plataforma de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución 
http://www.aboliciondelaprostitucion.org/publicidad_estatal_pap.htm 
 
3.4 Galicia 
 
Secretaría Xeral da Igualdade. Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar – Xunta 
de Galicia 
http://www.igualdadegaliza.org/  

Proporciona información sobre a misión, organigrama e directorios da propia 
Secretaría Xeral; máis: Recursos para a igualdade, Convocatorias e subvencións, 
Biblioteca, Actualidade, Ligazóns e unha interesante biblioteca de protocolos. 
 
SGI. Servizo Galego de Igualdade. Xunta de Galicia 
http://www.xunta.es/auto/sgi/  

O Servizo Galego de Igualdade é un organismo autónomo adscrito á Secretaría 
Xeral de Igualdade da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, creado por Lei 
3/1991, de 14 de xaneiro. Os seu obxectivos son: a promoción de igualdade de dereitos, 
a non discriminación entre homes e mulleres e a participación e integración da muller na 
vida social, cultural, económica e política de Galicia. No apartado Presentación do sitio 
web oficial indícanse as súas funcións: 
 

- Estudar a situación das mulleres galegas. 
- Realizar o seguimento da lexislación naqueles aspectos que afecten ó principio de 

igualdade. 
- Esixir o cumprimento da Lei de condicións laborais no relativo á igualdade. 
- Coordina-las actividades que desenvolva a Xunta de Galicia en temas que afecten ás 

mulleres. 
- Promover, coordinar e avaliar medidas e programas de igualdade de oportunidades 

desenvolvidos por deputacións e concellos. 
- Cooperar con entidades que contribúan á consegui-la igualdade de oportunidades 

entre homes e mulleres. 
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- Elabora-lo informe de actuación e programas para fomenta-lo emprego e a formación 
profesional das mulleres. 

- Incentiva-la participación das mulleres na vida política, económica, cultural, educativa 
e laboral. 

- Velar polo cumprimento dos convenios e tratados internacionais. 
- Denuncia-los casos de agresión e discriminación sexual. 
- Posibilita-la atención á muller en situación de especial necesidade. 

 

 
 

O espazo web do SGI é un recurso indispensable para coñecer as políticas de 
igualdade, medidas e actuacións do Goberno galego. Distribúe a información nun menú 
principal subdividido nos seguintes apartados: Presentación, Axenda, Centro 
Documentación, Difusión, Datos Violencia, Enlaces, Formación, Lexislación, Proxectos 
Europeos, Observatorio, Orde Protección, Publicacións, Recursos, Seminario Educación 
e Subvencións. No espazo central insire Novas e enlaces a diferentes programas, 
recursos, etc. Publica tamén diversos documentos, en formato pdf, como:  

 
- Guía de Emprendemento para Mulleres 

http://www.xunta.es/auto/sgi/ou 
- Guía práctica para as mulleres que sofren violencia de xénero 

http://www.xunta.es/auto/sgi/document/guiamalostratos.pdf> 
 

Para rematar cómpre sinalar que dende a web do SGI se ten acceso aos directorios 
de: os Centros de Información ás Mulleres (CIM), os Puntos de Información ás mulleres 
(PIM) e Mulleres expertas. 
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Grupo de Estudios sobre a Condición da Muller «Alecrín» 
http://www.alecrin.org/ 
 É unha asociación feminista sen ánimo de lucro (ONG), creada en 1985, co fin 
de promover a total incorporación das mulleres na sociedade e de eliminar obstáculos 
que impiden ou limitan a plena integración. Radicada en Vigo conta cunha Biblioteca-
Centro de Documentación. A páxina web desta última pode ser visitada en galego ou en 
castelán. O seu menú principal estrutúrase cos seguintes apartados: Quen somos, 
Biblioteca, Centro de día, Centro xove, Cimi, Premios Alecrín/Alacrán, Actividades, 
Xornadas, Cursos, Campañas, Noticias, Documentos, Publicacións, Varios, Datas para 
lembrar, Enlaces de interese, Colabora. 
 
Forum Galego de Política Feminita 
http://www.forumpoliticafeminista.org/index.htm  
Blog: http://forumfeministagalicia.blogspot.com/ 

 
 
Hai que indicar tamén que as asociacións de mulleres existentes en Galicia son 

moi numerosas, de diferente tipoloxía, con distintos ámbitos de actuación, e que non 
todas dispoñen de páxina web. Ver, por exemplo:  

 
- Relación de asociacións de mulleres de Vigo 

  http://hoxe.vigo.org/movemonos/listaxe_asoc.php?as=09&lang=gal  
- Directorio de organizacións galegas 

http://www.feminismo.info/marcha/sitios_organizazons/colectivos_organizazons
.htm 

 
 
4 INSTITUCIÓNS E ASOCIACIÓNS DE ÁMBITO ACADÉMICO E 
CIENTÍFICO 
 

Neste apartado figura unha representación de institutos de estudos feministas, 
centros de investigación, asociacións científicas, centros de información ou redes 
temáticas, especialmente vinculadas co mundo académico e científico. 
 
4.1 España e Galicia 
 
Ministerio de Educación y Ciencia. Unidad de Mujeres y Ciencia (UMYC) 
http://www.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=umyc&id=2  
 
Consejo Superior de Investigacións Científicas (CSIC). Comisión Mujeres y Ciencia  
http://www.csic.es/mujerCiencia.do  
 
Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres. AEIHM 
http://www.aeihm.org/  

Esta asociación nace en 1991 cos obxectivos de coordinar o labor desenvolvido 
nos distintos Seminarios de Estudos das Mulleres existentes nas universidades e centros 
de investigación do Estado Español, fomentar a investigación e divulgar os estudos 
feministas e de Historia das Mulleres a escala nacional e internacional e promover a 
investigación no campo da historia das mulleres e de xénero.  
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A páxina web da AEIHM proporciona información das súas actividades, 
publicacións, premios e un interesante apartado de Enlaces.  
 
Asociación Universitaria de Estudios de las Mujeres. AUDEM 
http://www.audem.com/  

AUDEM é unha asociación de carácter interdisciplinar orientada á promoción 
dos estudos de xénero no ámbito español. Organiza ciclos e outras actividades docentes 
e impulsa actividades de investigación. 

No sitio web aparece información relativa a: Biblioteca AUDEM (permite ver 
índices dos libros), Biblioteca virtual, Informes para descargar, Centros universitarios, 
Cursos y másters, Premios y concursos, Jornadas, Publicaciones de género y feministas, 
etc. 
 
Mujeres y Matemáticas. Comisión de la Real Sociedad Matemática Española 
http://www.rsme.es/comis/mujmat/enlaces.htm 
 
Duoda. Centre de Recerca de Dones = Centro de Investigación de Mujeres - 
Universitat de Barcelona 
http://www.ub.es/duoda/  

Duoda, Centro de Investigación de Mujeres da Universidade de Barcelona e do 
Parque Científico de Barcelona, inicia a súa andaina en 1982. A súa páxina, en catalán e 
español, comprende as seccións: Acerca de Duoda, Actualidad, Másters (en liña e 
presenciais), Textos políticos, Publicaciones, Colección de Arte «La Relación», Foros 
de diálogo, Biblioteca virtual Duoda e Otras páginas. 

 
Instituto de Estudios de la Mujer - Universidad de Granada 
http://www.ugr.es/~iem/  

O Instituto de Estudios de la Mujer é un centro de investigación de carácter 
multidisciplinar dedicado aos estudos das mulleres e de xénero. Os seus antecedentes 
sitúanse no curso 1984-1985. O sitio web está estruturado en: Instituto, Investigación, 
Publicaciones, Docencia, Personal, Galería e Enlaces.  
 
Instituto de Investigaciones Feministas - Universidad Complutense de Madrid 
http://www.ucm.es/info/instifem/index.htm  

Este Instituto preséntase como un Centro científico de investigación e docencia, 
interdisciplinar e interfacultativo. Ten actividade ininterrompida dende o curso 1988-
1989. A páxina web informa sobre o propio Instituto, as súas publicacións, docencia e 
investigación, pero non achega recursos de información nin selección de enlaces 
propios. 
 
Instituto Universitario de Estudios de la Mujer (IUEM) - Universidad Autónoma de 
Madrid 
http://portal.uam.es/portal/page/portal/UAM_ORGANIZATIVO/OrganosGobierno/Vic
errectoradoInfraestructuraProm/Institutomujer  

Este Instituto é un organismo oficial de investigación da Universidade 
Autónoma de Madrid dende 1993. Ten como finalidade última contribuír á presenza 
activa das mulleres na elaboración do coñecemento científico e promover as 
formulacións teóricas e intelectuais do feminismo. A primeira directora do IUEM, entre 
1979 e 1985, foi Angeles Durán, catedrática de Socioloxía, que na actualidade é 
Profesora Titular de Investigación no CSIC. Na páxina web, o Instituto informa da 
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actividade docente, liñas de investigación, Biblioteca IUEM, cursos e xornadas, 
convenios, premios, etc.  
 
Unidade de Muller e Ciencia 
http://www.unidadedamullereciencia.es/  
 
Centro Interdicisplinario de Investigacións Feministas e de Estudos de Xénero 
(CIFEX) - Universidade de Santiago 
http://www.usc.es/gl/institutos/cifex.jsp?_print=true  

O CIFEX descríbese como un «centro cuxo obxectivo principal consiste na 
investigación (interdisciplinaria), docencia, formación e asesoramento en cuestións 
específicas referidas ás relacións e roles sociais das mulleres e homes, isto é, das 
relacións de xénero». Sitúase a nivel empírico no contexto específico da Comunidade 
Autónoma Galega.  
 
Seminario Mulleres e Universidade (SMU) – Universidade de Santiago 
http://www.usc.es/smucea/  
 
Cátedra Caixanova de Estudios Feministas – Universidade de Vigo 
http://webs.uvigo.es/pmayobre/catedra_feminista.htm  

 
 
Hai que indicar tamén que en varias universidades españolas están funcionando 

Institutos universitarios ou Centros de estudos especializados nas cuestións que nos 
ocupan (Alacant, Valencia, Baleares, Autónoma de Barcelona, Valladolid, Rei Juan 
Carlos, etc.). En case todas hai doutoramentos ou másters orientados a estudos de 
xénero. E máis recentemente, como noutras administracións, algunhas universidades 
están incorporando Oficinas de Igualdade. As galegas son: 
 
Oficina para a Igualdade de Xénero – Universidade da Coruña 
http://www.udc.es/oficinaigualdade/  
 
Oficina de Igualdade de Xénero – Universidade de Santiago de Compostela 
http://www.usc.es/gl/servizos/portadas/oix.jsp 
 
Área de Igualdade – Universidade de Vigo 
http://extension.uvigo.es/contidos/area_igualdade.html  
 
 
4.2 Ámbito internacional 
 

Existen moitos centros de estudos, institutos de investigación e asociacións no 
mundo académico centrados nos estudos de xénero ou estudos de mulleres, Women´s 
studies, en particular en países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, etc. A 
modo de recordatorio menciónanse algúns deles. Convén ter presente que nas 
universidades onde se localizan Women´s studies, as bibliotecas posúen interesantes 
coleccións, bibliografías e guías de recursos de información.  
 
Unión Europea. Mujeres y ciencia 
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=27  
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AOIFE. Association of Institutions for Feminist Education & Research in Europe 
http://www.let.uu.nl/aoife/  

Con sede na universidade holandesa de Utrech, AOIFE colabora no proxecto 
Athena do que se fala un pouco máis adiante e forma parte da European Platform of 
Women Scientists (EPWS) 
http://www.epws.org/ 
 
ATHENA. Advanced Thematic Network in Activities in Women´s Studies in Europe 
http://www.athena3.org/  

Athena3 reúne máis de 80 institucións no campo interdisciplinar dos estudos de 
mulleres e de xénero. A sede desta rede temática reside na universidade de Utrech. 

 
Center for Women & Information Technology (CWIT) - University of Maryland. 
http://www.umbc.edu/cwit/index.html  

O CWIT, establecido na Universidade de Maryland Baltimore County (UMBC) 
en 1998, pretende a participación das mulleres en todos os aspectos das tecnoloxías da 
información. Ten unha páxina web moi valorada e nela destaca o apartado de 
«Resources», con diferentes epígrafes como por exemplo: 

 
- Women´s Issues Websites 

http://userpages.umbc.edu/~korenman/wmst/links.html 
- Women´s Studies Programs & Research Centers, unha recompilación de máis de 

700 programas de todo o mundo 
http://userpages.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html>  

 
Institute for Research on Women and Gender - Columbia University (New York) 
http://www.columbia.edu/cu/irwag/index.html  

Instituto fundado en 1987. A súa páxina web proporciona información do 
programa de estudos, cursos, directorio, proxectos, eventos e Resources, sendo de 
especial interese a guía temática dedicada a Women´s Studies das Bibliotecas da 
Universidade de Columbia: 
http://www.columbia.edu/cu/lweb/eguides/womenstudies/ 
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Latin American Network Information Center (LANIC) 
Mujeres y Estudios de Género 
http://lanic.utexas.edu/la/region/women/indexesp.html#top  

A misión desta rede é facilitar o acceso a todo tipo de información relacionada 
con Latinoamérica en Internet. Está orientada principalmente ao apoio na investigación 
e docencia, pero é útil para outros usos. Reside na Universidade de Texas, Austin, e 
contempla varios índices, un deles dedicado a Mujeres y Estudios de Género. Idiomas: 
inglés, español e portugués. 
 
 
 
5 OBRAS DE REFERENCIA: ENCICLOPEDIAS, DICIONARIOS, 
REPERTORIOS BIOGRÁFICOS, ETC.  
 

Para a identificación e localización de obras de referencia (enciclopedias, 
dicionarios, repertorios biográficos, etc.) remitimos a: 

- Guías temáticas de bibliotecas e directorios temáticos no apartado de referencia 
xeral. 

- Recursos especializados en estudos de xénero, como algúns dos xa citados.  
- Para estudos de xénero no ámbito galego convén consultar como primeira 

opción o catálogo da Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela. 
- As obras: La información especializada en Internet/coordinación, Ángeles 

Maldonado Martínez y Luís Rodríguez Yunta. 2ª edición corrixida e aumentada. 
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Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científica, 2006; Fuentes de 
información para los estudios de las mujeres/Isabel de Torres Ramírez, Ana 
María Muñoz Muñoz. Granada: Universidad de Granada, 2000. 

 
Obviamente, hai que contar no caso das enciclopedias con: Gran Enciclopedia 

Gallega (Silverio Cañada editor), Gran Enciclopedia Galega (El Progreso), DEGU: 
Diccionario Enciclopédico Galego Universal, editado por La Voz de Galicia ou a 
Enciclopedia Galega Universal: EGU da editorial Ir Indo.  

Para repertorios biográficos de mulleres hai que destacar: Dicionario de mulleres 
galegas: das orixes a 1975, de Aurora Marco, publicada por A Nosa Terra no ano 2007, 
e Álbum de mulleres, iniciativa da Comisión de Xénero, actual Comisión de Igualdade, 
do CCG e coa dirección web: http://www.culturagalega.org/album/ 
 

 
 
 A técnica da Comisión de Igualdade do CCG, Mariam Mariño Costales, fai un 
percorrido máis pormenorizado sobre o Álbum de mulleres no marco das xornadas 
Xénero e documentación celebradas no CCG os días 21 e 22 de xuño de 2007. 
 
 
6 OBRAS DE REFERENCIA: DIRECTORIOS, GUÍAS, ANUARIOS, 
CRONOLOXÍAS 
 

Para a identificación e localización de obras de referencia (directorios, guías, 
anuarios, cronoloxía) remitimos a: 
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- Guías temáticas de bibliotecas e directorios temáticos no apartado de referencia 
xeral. 

- Recursos especializados en estudos de xénero, como algúns dos xa citados.  
- Para estudos de xénero no ámbito galego convén consultar como primeira 

opción o catálogo da Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela. 
- As obras: La información especializada en Internet/coordinación, Ángeles 

Maldonado Martínez y Luís Rodríguez Yunta. 2ª edición corrixida e aumentada. 
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científica, 2006; Fuentes de 
información para los estudios de las mujeres/Isabel de Torres Ramírez, Ana 
María Muñoz Muñoz. Granada: Universidad de Granada, 2000. 

 
No apartado dos directorios cómpre destacar o patrocinado polo Instituto de la 

Mujer e o Servizo Galego de Igualdade, Mulleres expertas. Info: 
http://www.mulleresexpertas.info/ 
 
Para cronoloxías, teñen interese as «Liñas do tempo» contempladas no Álbum de 

mulleres, do que xa se falou máis arriba: 
http://www.culturagalega.org/album/index_gal.php 
http://www.culturagalega.org/album/docs/linatempo.pdf 

 
 
 
7 BASES DE DATOS, BIBLIOGRAFÍAS E CATÁLOGOS DE 
BIBLIOTECAS 
 

Para a identificación e localización de bases de datos, bibliografías e catálogos de 
biblioteca remítese a: 

 
- Guías temáticas de bibliotecas e directorios temáticos no apartado de referencia 

xeral. 
- Guías temáticas de bibliotecas e directorios temáticos nos apartados de ámbitos 

temáticos, actividades ou profesións. 
- Recursos especializados en estudos de xénero, como algúns dos xa citados.  
- Para estudos de xénero no ámbito galego convén consultar como primeira 

opción o catálogo da Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela. 
- As obras: La información especializada en Internet/coordinación, Ángeles 

Maldonado Martínez y Luís Rodríguez Yunta. 2ª edición corrixida e aumentada. 
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científica, 2006; Fuentes de 
información para los estudios de las mujeres/Isabel de Torres Ramírez, Ana 
María Muñoz Muñoz. Granada: Universidad de Granada, 2000. 

 
Engádese agora unha relación selectiva de bases de datos e catálogos de bibliotecas: 

 
Base de datos de libros editados en España 
http://www.mcu.es/libro/CE/AgenciaISBN/BBDDLibros/Sobre.html  

Acceso gratuíto. 
 

ISOC (Índice Español de Ciencias Sociales y Humanidades) 
http://bddoc.csic.es:8080/inicio.do;jsessionid=F6DD9EEB794C451CBF61FE88C29B0
C73  
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A base de datos elaborada polo Centro de Información y Documentación 
(CINDOC) do CSIC forma parte das Bases de Datos del CSIC. Recolle referencias de 
artigos de revistas e outros documentos publicados en España dende 1975 sobre 
Ciencias Sociais e Humanidades. É de distribución comercial. 
 
Base de datos de tesis doctorales (TESEO) 
http://teseo.mec.es/teseo/jsp/teseo.jsp 

Recolle e permite recuperar información das teses de doutoramento lidas e 
consideradas aptas nas universidades españolas dende 1976. O acceso é gratuíto. 
 
Tesis Doctorals en Xarxa = Tesis Doctorales en Red (TDX = TDR) 
http://www.tesisenxarxa.net/ 

Acceso gratuíto.  
 
Compludoc 
http://europa.sim.ucm.es:8080/compludoc/  

Base de datos de sumarios de revistas elaborada na Biblioteca da Universidade 
Complutense. O acceso é gratuíto. 
 
Dialnet 
http://dialnet.unirioja.es/ 

Base de datos de sumarios de revistas coordinada pola Biblioteca da 
Universidade de La Rioja. O é acceso gratuíto.  
 
Catálogo de la Biblioteca Nacional de España 
http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat 
 
Catálogo da Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela (BUSC) 
http://busc.usc.es/  
 
Catálogo das bibliotecas universitarias españolas. REBIUN 
 http://www.rebiun.org/; http://rebiun.crue.org/cgi-
bin/abnetop/X16210/ID1246659660?ACC=101 
 
Catálogo da Rede de Bibliotecas do CSIC 
http://aleph.csic.es/F?func=file&file_name=find-b  
 
Catálogo de Bibliotecas Públicas. 
http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/CBPE/index.html  
 
Catálogo da Rede de Bibliotecas de Galicia 
http://www.rbgalicia.org/  
 

A esta breve selección habería que sumar as bases de datos e catálogos dos 
centros de documentación e bibliotecas integrantes da Rede de Centros de 
Documentación e Bibliotecas de Mujeres, así como as bases de datos, bibliografías e 
catálogos de bibliotecas doutros países.  
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8 BIBLIOTECAS E COLECCIÓNS DIXITAIS  
 

A progresiva dixitalización de fondos documentais de todo tipo vai favorecer os 
estudos de xénero ao facilitar o acceso a unha ampla e variada documentación. 
Institucións nacionais e internacionais están acometendo a dixitalización de libros, 
publicacións periódicas, manuscritos, arquivos, etc. É coñecido, por exemplo, o 
proxecto da Biblioteca Dixital Europea: 

http://edlproject.eu/,  
baseado en The European Library 

http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/index.html 
 
A Biblioteca Nacional de España, a Biblioteca da USC ou o Centro Superior 

Bibliográfico de Galicia dispoñen de coleccións dixitais, principalmente de publicacións 
periódicas.  

Entre as bibliotecas virtuais merecen unha mención:  
 
- Biblioteca Virtual Miguel Cervantes: 
http://www.cervantesvirtual.com/index.jsp 
co portal «Escritoras españolas»: 
http://www.cervantesvirtual.com/portal/escritorasespanolas/ 
 
- Biblioteca Virtual Galega  
http://bvg.udc.es/index.jsp> 

 
Tamén pode ser de especial utilidade o Directorio y recolector de recursos digitales 

(DRRD) 
http://roai.mcu.es/es/inicio/inicio.cmd 
 
 
 
9 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

Para a identificación e localización de periódicos, revistas, blogs, etc., son de 
utilidade:  

- Guías temáticas de bibliotecas e directorios temáticos no apartado de referencia 
xeral. 

- Guías temáticas de bibliotecas e directorios temáticos nos apartados de ámbitos 
temáticos, actividades ou profesións. 

- Recursos especializados en estudos de xénero, como algúns dos xa citados.  
- Para estudos de xénero no ámbito galego convén consultar como primeira 

opción o catálogo da Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela. 
- As obras: La información especializada en Internet/coordinación, Ángeles 

Maldonado Martínez y Luís Rodríguez Yunta. 2ª edición corrixida e aumentada. 
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científica, 2006; Fuentes de 
información para los estudios de las mujeres/Isabel de Torres Ramírez, Ana 
María Muñoz Muñoz. Granada: Universidad de Granada, 2000. 

 
Tamén son de interese os seguintes directorios: 
 

Agenda de la comunicación (España) 
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http://www.la-moncloa.es 
 
Axenda da comunicación de Galicia 
http://www.elcorreogallego.es/servicios/axendadacomunicacion/comunicacion.htm  
 
Guía da comunicación 
http://guiacomunicacion.xunta.es/  

Neste apartado podemos recordar como o número de revistas feministas ou de 
estudios de xénero en formato dixital é cada vez maior. Algunhas son de distribución 
comercial e outras de acceso gratuíto como:  

 
- Andaina, Revista galega de pensamento feminista 
http://www.andainamulleres.org/ 
- Foeminas, Revista virtual de xénero da Casa da Muller do Concello de Lugo 
http://foeminas.lugo.es/> 

 
Por último, sinalar que a linguaxe e a utilización indebida da imaxe das mulleres nos 
medios de comunicación está sendo obxecto de estudios e incluso de creación de 
observatorios como: 
 

- Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació que ten a finalidade 
é promover a crítica e a reflexión: 
http://www.observatoridelesdones.org/catala/default.htm 

- Observatorio Andaluz de la Publicidad no Sexista 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/-Observatorio-Andaluz-de-la-
.html 

 
 
 
10 DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN ESPECIALIZADA 
 

No século XXI a presenza e participación das mulleres rexístrase en case todas as 
ramas de coñecemento, actividades profesionais e ámbitos da vida (político-económico-
social). A información e documentación de e sobre mulleres atópase tanto en recursos 
de información específicos como nos de carácter global. Para a identificación e 
localización deste tipo de documentación pódese consultar: 

 
- Guías temáticas de bibliotecas e directorios temáticos nos apartados específicos. 
- Recursos especializados en estudos de xénero, como algúns dos xa citados.  
- Para estudos de xénero no ámbito galego convén consultar como primeira 

opción o catálogo da Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela. 
- As obras: La información especializada en Internet/coordinación, Ángeles 

Maldonado Martínez y Luís Rodríguez Yunta. 2ª edición corrixida e aumentada. 
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científica, 2006; Fuentes de 
información para los estudios de las mujeres/Isabel de Torres Ramírez, Ana 
María Muñoz Muñoz. Granada: Universidad de Granada, 2000. 

 
A modo indicativo incluímos algúns ámbitos con algunha referencia. 

 
10.1 Información e documentación xurídica e administrativa 
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Biblioteca Universidad Carlos III. Guía temática de Derecho: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/encontrar_informacion/buscar_materi
as/guia_tematica_derecho  
 
Boletín Oficial del Estado 
http://www.boe.es/g/es/ 
 
Diario Oficial de Galicia 
http://www.xunta.es/diario-oficial 
 
El Portal del ciudadano 
http://www.administracion.es; http://www.060.es/ 
 
Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) 
 http://www.map.es/index.html 
 
Secretaría General de Políticas de Igualdad. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
http://www.mtas.es/sec_igual/index.htm 
 
Instituto de la Mujer 
http://www.mtas.es/mujer/  
 
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza 
http://cpapx.xunta.es/portal/  
 
Secretaría Xeral da Igualdade. Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar – Xunta 
de Galicia 
http://www.igualdadegaliza.org/  
 
Servizo Galego de Igualdade 
http://www.xunta.es/auto/sgi/  
 
Lei do Traballo en Igualdade das Mulleres de Galicia 
http://www.xunta.es/Dog/Dog2007.nsf/FichaContenido/D2E6?OpenDocument 
 
 
10.2 Información e documentación estatística 
 

Os datos estatísticos son esenciais para fundamentar as investigacións no ámbito 
dos estudos de xénero.  
 
EUROSTAT. Oficina Estadística de las Comunidades Europeas 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1090,30070682,1090_33076576&
_dad=portal&_schema=PORTAL  
 
INE. Instituto Nacional de Estadística 
http://www.ine.es/  
 
IGE. Instituto Galego de Estadística 
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http://www.ige.eu/ga/index.htm  
 
CIS. Centro de Investigación Sociológica 
http://www.cis.es/cis/opencms/CA/2_barometros/  
 

Debemos recordar que na actualidade un gran número de organizacións e 
institucións elaboran e difunden datos estatísticos e resultados de enquisas: ONU, OMS, 
UNESCO, Institutos da Muller, etc.  
 
10.3 Información e documentación en Ciencias da Saúde 
 
Fisterra.com. «Atención primaria en la red» 
http://www.fisterra.com/index.asp 
Acceso gratuíto. 
 
Observatorio Salud y Mujer (Barcelona) 
http://www.obsym.org/jsp/quees.jsp  
 
 
10.4 Información e documentación no ámbito educativo 
 
Ministerio de Educación y Ciencia 
http://www.mec.es/; http://www.cnice.mec.es/  
 
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 
http://www.edu.xunta.es/portal/index.html 
 
Universia 
http://www.universia.es/  
 
 
10.5 Bellas Artes e Humanidades. Historia  
 
WWW VIRTUAL LIBRARY. Women´s History 
http://www.iisg.nl/w3vlwomenshistory/  
 
 
10.6 Ciencias 
 
Women in Biology Internet Launch Pages 
http://www-rcf.usc.edu/~forsburg/bio.html  
 
Mujeres y matemáticas. Comisión de la Real Sociedad Matemática Española. 
http://www.rsme.es/comis/mujmat/  
 
 
10.7 Enxeñería, Informática, Arquitectura 
 
Association for Women in Computing (AWC) 



Consello da Cultura Galega. Xornadas Xénero e Documentación.2007 
Carmen Pérez Pais. «Mapa de fontes de información para estudos de xénero» 

34

http://www.awc-hq.org/  
 

Por ultimo, temos que recordar que progresivamente nos organismos 
internacionais, na administración, nas asociacións científicas e profesionais, nas 
organizacións sindicais e empresariais se están constituíndo seccións, unidades ou 
departamentos específicos de mulleres ou de igualdade. Estas seccións recollen as súas 
actividades en publicacións e dispoñen de páxinas web de grande interese. A modo de 
recordatorio ofrécense estas referencias:  

 
- Concello de Vigo. Oficina de Igualdade 

 <http://hoxe.vigo.org/movemonos/muller.php?lang=gal>,  
- Asociación Provincial de Empresarias (Pontevedra) 

<http://www.empresariaspontevedra.com/esp/esp.html> 
- Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Área. Mujeres 

 <http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Areas:Mujeres> 
- Sindicato Labrego Galego (SLG). Secretaría das Mulleres 

 <http://www.sindicatolabrego.com/>,  
- Association of Colleges & Research Libraries /American Library 

Association, Women´s Studies Section 
 <http://womenst.library.wisc.edu/womened.htm>.  

 
 
 
11 TESAUROS 

 
Un tesauro é un vocabulario controlado de termos relacionados semántica e 

xenericamente sobre unha materia específica.  
 
Tesauro Mujer. (7ª. ed. Madrid: Instituto de la Mujer, 2006) 
 http://www.mtas.es/mujer/servicios/centro_documentacion/Tesauro06.pdf  
 
Women´s thesaurus 
http://www.iiav.nl/eng/databases/thesaurus/index.html  

Versión en liña de European Women´s Thesaurus elaborado polo IIAV 
(International Information Centre and Archives for the Women´s Movement) e outras 
bibliotecas europeas. Permite a procura por: tema, categoría, país, período, ocupación, 
forma e texto libre. 
 
 
12 OUTROS 
 
Marcha mundial de las mujeres 
http://www.marchemondiale.org/selectSite  
 
Marcha mundial das mulleres na Galiza 
http://www.feminismo.info/webgalego/ 

Alecrín pertence a esta Coordinadora.   
 
Mundos de mujeres 
http://www.mmww08.org/index.cfm 
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Llibrería Pròleg 
http://www.llibreriaproleg.com  

 

A MODO DE CONCLUSIÓNS 

Aínda que cada vez é maior o número de fontes de información dedicado a 
estudos de xénero e de interese para as mulleres en xeral, os recursos seguen sendo 
insuficientes, en particular en Galicia. Aínda que hai que recoñecer os avances 
conseguidos pola actividade das feministas, as políticas de igualdade ou o papel das 
mulleres universitarias. 

É necesaria unha intervención decidida nos centros de documentación, nos 
arquivos e nas bibliotecas para a potenciación da visibilidade das mulleres nos recursos 
documentais. Tamén, non é menos importante a revisión da linguaxe utilizada e a 
análise dos intereses de información das mulleres. E, por suposto, é fundamental o 
desenvolvemento de políticas dinamizadoras que acheguen mulleres ás bibliotecas e que 
potencien o uso das TICs por parte delas.  
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