Fitxa dels eixos de debat per l’elaboració del Pla d’Acció OGP de Catalunya
Fitxa sintètica que explica un dels 5 eixos de debat del procés d’elaboració del Pla d’Acció OGP de
Catalunya, i que té com a objectiu ser el punt de partida pel debat en cada grup de treball que
defineixi els compromisos.
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I.

Eixos de debat

Els 5 eixos que guiaran el debat en el marc dels 5 grups de treball són :
●
●
●
●
●

Ecosistema de participació ciutadana
Governança de les dades obertes i qualitat de la informació pública
Integritat pública, anticorrupció i bon govern
Drets de les dones i perspectiva de gènere
Qualitat de vida social, solidària i sostenible

A la present fitxa es desenvolupa l’eix “Drets de les dones i perspectiva de gènere”
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II.

Antecedents i diagnosi

Resum de la situació o estat actual de la temàtica (accions realitzades, normativa, debats, etc.).
La ignoràcia de la situació de les dones en els seus múltiples vessants (econòmic, laboral, de
salut, habitacional, de respecte del dret a la vida i al propi cos, etc.) és un dels principals
suports a la societat patriarcal en què vivim. Desconèixer la realitat, invisibilitzar-la, és el pas
previ per no afrontar les necessàries transformacions en tots aquests camps.
Per això, la transparència en relació amb la situació de les dones és imprescindible per a les
polítiques feministes en tots els camps. Cal que el govern obert contribueixi als drets de les
dones i perspectiva de gènere de Catalunya.
Aquesta transparència s’ha d’exercir d’una manera participada, amb la intervenció de les
mateixes dones, ja que els enfocaments tècnics pateixen també d’un biaix ideològic secular
que invisibilitza els temes i les realitats. I perquè la no participació de les dones les converteix
en receptores i no protagonistes de les polítiques que els afecten.
La legislació ja va establir el 2007 el mínim punt de partida: l’obligació dels poders públics
d’Incloure sistemàticament la variable de sexe en les estadístiques, enquestes i recollida de
dades que portin a terme. La segregació de dades per sexe (incompleta encara), però, no és
suficient per detectar els focus de desigualtat. Cal un treball d’identificació de quines dades cal
treballar, en col·laboració amb les institucions i entitats que treballen per desenvolupar
polítiques efectives i interseccionals pels drets de les dones. No disposar de dades obertes per
sexe invisibilitza les desigualtats.
Actualment el 13% dels datasets que són conjunt de dades propis del portal open data gencat
estan desagregats per sexe. El portal dades obertes gencat mostra 74 datasets que inclouen
dades desagregades per sexe (dels 945 datasets, 541 conjunts dades propis), resultat de la
cerca “sexe” donat inclou al nom sempre “per sexe” si esta desagregada.
L’estratègia de dades obertes de la Generalitat de Catalunya i l'adhesió a la Carta Internacional
de Dades Obertes ACORD GOV/154/2018. Inclou 4 referències a incorporar informació de
gènere als datasets sempre que sigui possible.
El marc normatiu per a aquest eix es basa principalment en:
● Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes
● Llei 19/2020, del 30 de setembre, d’igualtat de tracte i no discriminació
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III.

Paraules i conceptes clau de l’eix

Elements que inclou l’eix de debat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IV.

Visibilització de la realitat de les dones
Dades obertes orientades als drets de les dones
Datasets amb dades obertes desagregades per sexe
Diversitat
Perspectiva interseccional
Paritat
Participació efectiva de les dones, igualtat en la capacitat de presa de decisió
Disseny de sistemes amb perspectiva de gènere
Conscienciació social, divulgació dels drets de les dones.
Identitat de gènere

Reptes

Identificació dels objectius i àmbits a treballar en el marc de l’eix de debat.
●
●

●
●
●

Pensar un projecte que permeti fer un salt significatiu en la disposició de dades obertes
públiques desagregades per sexe i útils pels drets de les dones ( sexe i gènere).
Prioritzar la publicació de dades amb perspectiva de drets de les dones centrades i
encaminades a avançar en l’agenda feminista: usos del temps, cures, bretxes salarials,
discriminacions laborals, accés a tecnologies, salut, habitatge, pobresa femenina,
violència masclista.
Incorporar la perspectiva de drets de les dones i de perspectiva de gènere als calendaris
de publicacions de dades.
Objectiu disposar de dades obertes desagregades per sexe del 100% dels datasets amb
dades de persones.
Incorporació de lideratges femenins en entorns de participació i de presa de decisions.
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V.

Preguntes

Preguntes que guiaran el debat en el marc dels grups.
●
●
●
●

VI.

Quines són les dades públiques que cal obrir per a millorar l'anàlisi i abordar els reptes
claus de l’agenda feminista?
Quins són els conjunts de dades que hem de disposar amb desagregació per sexe per a
poder analitzar l'evolució de les desigualtats estructurals entre homes i dones
Com aconseguir una participació i creació paritària en els processos de participació?
Com fer efectiu el “dret a saber amb gènere”, dret d'accés a la informació pública amb
perspectiva de drets de les dones i perspectiva de gènere.

Aplicació de la perspectiva de gènere

Elements a considerar per tal d’incorporar la perspectiva de gènere en el compromís que
sorgeixi del present eix.
•
•

Incorporar la variable sexe per defecte a tots els datasets disponibles.
Valorar l’impacte dels conjunts de dades publicades en homes i dones:
- Mesurar com les dades publicades són realment accessibles i reutilitzables
per a dones i homes.
- Els datasets publicats ajuden a una anàlisi de les desigualtats entre homes i
dones.
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