Pla d'Acció OGP Catalunya
Grup de treball Eix 4. Drets de les dones i perspectiva de gènere
Sessió de treball 1. 15 de juliol de 2021
Compromisos
Els compromisos són projectes o iniciatives concretes a través de les quals avançar cap a la consecució de
resultats de mig termini identificats a la visió, les quals hauran de ser executades per AAPP Catalanes.
- D’acció i operatius - Transformadors, suposant un salt qualitatiu en el
seu camp
- Útils i rellevants per la ciutadania
- Replicables i integrables entre ells
- Contribuir a l’assoliment d’algun dels ODS
- Implicar el desplegament de polítiques públiques
- No suposar major burocratització als ajuntaments, sinó que els
permetin tenir eines i recursos per complir amb el govern obert

- Ser triats per consens en el grup de treball
- Comprometre a les AAPP presents a la seva execució
- Implicar, al mateix temps, a la Generalitat de Catalunya i al món local (en
part o totalment)
- Ser específics
- Ser avaluables i verificables
- Tenir factibilitat de ser implementats en un període de 2-3 anys

Paraules i conceptes clau de l'eix

- Visibilització de la realitat de les dones
- Dades obertes orientades als drets de les dones
- Datasets amb dades obertes desagregades per sexe
- Diversitat
- Perspectiva intereseccional
- Paritat

Dinàmica 1. Priorització dels reptes

Dinàmica 2. Pluja d'idees de compromisos

1. 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) - desagregar dades
2. Generar i publicar 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, accés al crèdit de les dones
(vinculat amb repte 6)
3. Incorporar la perspectiva de drets de les dones i de perspectiva de gènere als calendaris de
publicacions de dades.
4. Objectiu de disposar de dades obertes desagregades per sexe del 100% dels datasets amb dades de
persones.
5. Fomentar i promoure la diversitat i els lideratges femenins (en el sentit d'influència) en entorns de
participació i de presa de decisions per assegurar que s'incorpora la perspectiva de les dones.
6. Generar dades i anàlisi envers el pressupost públic real - i impacte d'aquest - destinat a combatre la
desigualtat estructural de les dones (incloses polítiques feministes i projectes amb perspectiva de
gènere) (vinculat amb repte 2)
En el punt 2 afegiria: accés al crédit de les dones.
Vinculat al repte 2: Incorporar indicadors amb perspectiva de gènere, més ellá dels que avui s'utilitzen: per exemple Indicador de
pobresa Femeninia, que no estigui calcular sobre les llars; Index d'Equitat de gènere per assegurarel seguiment d'un "Govern Obert per
a l'Equitat de Gènere"

Vinculat al 2. Incorporar impacte pressupostos públics per als drets de les dones

Altres reptes o
comentaris

No podriem incorporar l'obejctiu de conèixer el pressupost real destinat a polítiques feministes i projectes amb
perspectiva de gènere?
Dins repte 2: Anar més enllà de les dades segregades per sexe per garantir l'anàlisi interseccional (ex: cohort
d'edat estables - evitant +65anys)
Proposta reformulació Repte 5. Incorporació de lideratges femenins de base en entorns de participació i de
presa de decisions posant especial atenció a la diversitat.
En el punt 5,, més que de lideratges, seria igualtat per a les dones amb menys propensió per participar

- 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

Generar i publicar
dades amb visió de
gènere

Escollir una tematica (
desigualtat economica,
laboral, salut ..) generar un
proces per automatitzar la
publicacio periodica de
dades (mes, trimestre, any)
poder dispiosar
permanentement siguin utils
per a totes les AAPP i
entitats

Publicar totes
les dades de
mercat laboral
desagregades
per sexe

Incorporar un
indicador de
pobresa femenina
que no estigui
fonamentat ren la
unitat d'analidi
"LLAR"

Generalitzar i
sistematitzar
l'Index d'Equitat
de gènere per
avaluar l'estat de
l'equitat

Definit i crear els 20
datsets clau per seguir
la desigultat economica
a catalunya entre
homes i dones , mab
dades deagregades per
comarca i municipi

Determinar i publicar
dades per meusarra
pressupostos destinata
ala desiluatat dones ne
tots departaments i siguin
publicats en obert de
forma permannet,
garantir la continuitat

Dades
desagregades per
sexe de tots els
serveis, recursos i
polítiques
públiques

Tenir objetius que totesles
dades siugin posible publicar
sobre feministacio de la
porbreça , es determinin,
automatitzi per tenir dades de
forma continua per analitzar i
seguir la seva evolcuio,
desagregada per sexe i
municipes di mes de 20000
habitants

L'identitat de
gènere és per
acord social,
llavors hem de
tenir en compte la
realitat social avui

Identitat de gènere
en la diversitat de
Catalunya, llavors
espai per persones
no binàries

Atenció a la
discriminació per
edatisme de la
dona gran

Dades
desagregades per
sexe a tot arreu i
amb dades
obertes i creuables

Anar a cercar
dones diverses
per fomentar la
seva
participació

Disposar de dades
(actualitzades,
creuables, obertes, etc.)
desagregades per sexe

Identificar quines
dades són més
determinants per
visualitzar i atacar
les desigualtats

Recollida i anàlisi
de dades de
manera
interseccional

Revisar els formats,
llocs i temps dels
processos per
afavorir la
presència de tots
perfils de dones

Accessibilitat i utilitat
de les dades
desagregades per
sexe

cOM A GRAN
COMPROMIS
M'AGRADA LA IDEA
DE govern obert per
a l'equitat de gènere

anàlisi impacte
pressupostos
públics per superar
les desigualtats
estrucutrals de les
dones

Analitzar i publicar dades
envers l'impacte del
pressupost públic destinat
a superar desigualtats de
les dones

Fer que les dades
desagregades per sexe
siguin obertes, que
permetin a tothom
(administracions, món
acadèmic, associacions,
etc.) fer estudis

Participació i
presència de les
dones

