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1. Introducció 
El present document recull l’acta de la primera sessió del Grup de Treball de l’eix 4. Drets de les 

dones i perspectiva de gènere, en el marc del procés de cocreació del Pla d’Acció OGP Catalunya. 

1.1. Antecedents i context 

L’octubre de 2020, Catalunya entra a formar part de l’Open Government Partnership (OGP), 

l’Aliança Mundial de Governs Oberts que engloba més de 200 territoris dels cinc continents amb 

l’objectiu d’assegurar compromisos concrets per promoure el govern obert, apoderar la ciutadania, 

lluitar contra la corrupció i enfortir la governança amb la incorporació de noves tecnologies. 

Catalunya entra a l’OGP després d’aprovar-se la candidatura presentada per la Generalitat en nom 

de tots els membres de la Xarxa de Governs Transparents i també per Iniciativa Barcelona Open 

Data en nom d’un conjunt d’entitats de la societat civil. Una candidatura que, a més, va rebre el 

suport de moltes altres entitats i ciutats catalanes. 

La incorporació de Catalunya a l’OGP comporta la cocreació d’un pla d’acció entre administracions 

públiques i societat civil, en diferents àmbits de debat, emfatitzant la transparència, les dades 

obertes, la participació ciutadana i la lluita contra la corrupció i amb l’objectiu de millorar la 

democràcia i aprofundir en la bona governança. Aquest pla d’acció estarà format per diversos 

compromisos concrets que hauran de ser aplicats per les administracions catalanes (Generalitat i 

administració local) durant els pròxims anys.  

La present sessió és un dels espais de debat generats per cocrear el pla d’acció mencionat. 

Concretament, els grups de treball són els espais encarregats de consensuar i concretar els 5 

compromisos del pla. En el marc del procés, es constitueix un grup de treball per cada eix de debat:  

 Eix de debat 1. Ecosistema de participació ciutadana 

 Eix de debat 2. Integritat pública, anticorrupció i bon govern 

 Eix de debat 3. Governança de les dades obertes i qualitat de la informació pública 

 Eix de debat 4. Drets de les dones i perspectiva de gènere 

 Eix de debat 5. Qualitat de vida social, solidària i sostenible 

Cada un dels grups està format per aproximadament 15 a 20 persones vinculades amb l’eix 

específic de treball de cada grup i que  representen als següents col·lectius:  

 Persones representants de les administracions públiques que formen part de la Xarxa de 

governs transparents, amb presència directa de municipis. 

 Entitats especialitzades en govern obert, específicament en la temàtica del grup 

 Entitats generalistes de referència (ambiental, social, cultural,...) que tinguin experiència en 

la temàtica del grup  

 Persones acadèmiques expertes en govern obert, específicament en la temàtica del grup 

concret 

 Societat civil organitzada 

https://www.opengovpartnership.org/es/
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1.2 Objectius del procés de cocreació i de la sessió 

El procés de cocreació té els següents objectius:  

 Elaborar el Pla d’Acció OGP Catalunya pels propers anys 

 Fomentar les sinergies i la col·laboració entre agents i entitats que treballen pel govern 

obert a Catalunya 

Per altre banda, la primera sessió de cada un dels grups de treball té els següents objectius:  

 Constituir el grup de treball i fer la presentació de les persones i entitats membres 

 Llistar potencials compromisos a través d’una primera dinàmica de pluja d’idees i debat 

En els següents enllaços es pot consultar la fitxa prèvia envers l’eix de treball, així com la presentació 

guia de la sessió al participa.catalunya.  

https://participacatalunya.cat/uploads/decidim/attachment/file/132/Eix_drets_de_les_dones_i_perspectiva_de_genere.pdf
https://participacatalunya.cat/uploads/decidim/attachment/file/137/Presentaci%C3%B3_sessi%C3%B3_1_GT_Drets_dones_g%C3%A8nere.pdf
https://participacatalunya.cat/uploads/decidim/attachment/file/137/Presentaci%C3%B3_sessi%C3%B3_1_GT_Drets_dones_g%C3%A8nere.pdf
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2. Assistència i participació 
A la sessió hi participen un total de 13 persones, de les quals el 77% són de gènere femení i el 23% 

són de gènere masculí. Així mateix, el 50% són persones representants d’administracions públiques, 

el 50% representen a entitats de la societat civil1. 

Taula 1. Detall de les persones i entitats participants 

Persona Gènere Entitat Tipologia 

1. Blanca Padrós Dona 
Ajuntament de Santa Coloma de 

Gramenet 

Administració 

pública 

2. Cristina Costa Dona Institut Català de les Dones 
Administració 

pública 

3. Fernando Fuster-

Fabra 
Home 

Observatori Català contra la 

Corrupció (O3C) 
Societat Civil 

4. Fina Rubio Dona Fundació SURT Societat Civil 

5. Jonathan Home Sitges Voluntaris Socials Societat Civil 

6. Jordi Pacheco Home Generalitat de Catalunya 
Administració 

pública 

7. Laura Llinàs Dona Cambra de Comerç Societat Civil 

8. Lourdes Muñoz Dona Iniciativa Barcelona Open Data Societat Civil 

9. Maribel Càrdenas Dona 
Ajuntament de Santa Coloma de 

Gramenet 

Administració 

pública 

10. Montse Cosidó Dona Projecte Minerva Societat Civil 

11. Montserrat Flores Dona Ajuntament de Reus 
Administració 

pública 

12. Neus Pociello Dona Institut Català de les Dones 
Administració 

pública 

13. Teresa Serarols Dona - - 

                                                      
1 El percentatge en relació a tipologia de representant està feta en base a les 12 persones assistents de les 

quals es disposa la informació.  
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3. Recull d’aportacions 
A continuació, es presenta el buidatge de les aportacions realitzades per part de les persones 

assistents a la sessió de treball, en el marc de la dinàmica de pluja d’idees realitzada.  

Per més detall, es pot consultar el document resultant de la dinàmica (“Pluja d’idees - Mural”) a la 

plataforma participa.catalunya (enllaç). 

3.1 Aportacions envers compromisos per l’eix de debat 4. Dret de 

les dones i perspectiva de gènere 

A la sessió, es realitza una primera dinàmica de priorització de reptes i una segona dinàmica per 

recollir potencials compromisos, ambdues en el marc de l’eix de debat del Grup de Treball Eix 4. 

Dret de les dones i perspectiva de gènere. El llistat de potencials compromisos es seguirà 

treballant a les següents sessions per tal de consensuar i concretar el compromís a incloure al 

Pla d’Acció OGP.  

De forma prèvia a les dinàmiques, i per tal de fomentar el debat, es presenten paraules i conceptes 

clau considerats inclosos dins l’eix, així com els principals reptes identificats (llistat no exhaustiu 

sinó il·lustratiu):  

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 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  

 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. 

 

https://participacatalunya.cat/uploads/decidim/attachment/file/140/Mural_GT_Eix_4_G%C3%A8nere_s1_15jul.pdf
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En el marc de la primera dinàmica de priorització de reptes, s’acorden modificacions als reptes i, 

en base a la nova redacció, es realitza una votació de priorització. Els resultats es mostren a 

continuació, ordenant els reptes segons nombre de vots rebuts:  

1. Generar i publicar dades amb perspectiva de drets de les dones2 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: 9 vots 

2. 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: 7 vots 

3. 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: 5 vots 

4. 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): 5 vots 

5. Incorporar la perspectiva de drets de les dones i de perspectiva de gènere als calendaris de 

publicacions de dades: 3 vots 

6. Objectiu de disposar de dades obertes desagregades per sexe del 100% dels datasets amb 

dades de persones: 3 vots 

 

Destacar que, en el marc d’aquesta primera dinàmica, es generen dos debats principals, els quals 

queden reflectits en la nova redacció acordada dels reptes:  

 Es genera consens envers la necessitat no només de tenir dades desagregades per sexe, sinó 

també de generar nous indicadors amb perspectiva de gènere, els quals permetin un anàlisi 

interseccional i útil. Dins aquest debat, s’emfatitza la necessitat no només de tenir indicadors 

de com s’expressa la desigualtat, sinó també d’analitzar el pressupost ( i el seu impacte) 

destinat a avançar en l’agenda feminista i en la lluita contra les desigualtats de gènere en els 

diferents àmbits. 

 Es debat envers si en espais de participació es adequat parlar de lideratge femení, o seria 

més adequat parlar de paritat i apoderament en la participació. Es consensua que, en el cas 

del repte de lideratges femenins en espais participatius, s’està parlant de la necessitat 

d’assegurar no només la presència de les dones en espais de participació, sinó també que 

tinguin incidència en la presa de decisions, donat que és important que la perspectiva de les 

dones sigui tinguda en compte. En el marc d’aquest debat, es remarca la necessitat 

d’aconseguir la interseccionalitat en els espais participatius.  

 

En base a aquesta priorització dels reptes, es procedeix a realitzar la dinàmica de pluja d’idees 

envers potencials compromisos pel Pla d’Acció OGP Catalunya que els abordin. A continuació, 

es presenten les diferents aportacions recollides, agrupades segons la temàtica o concepte al 

que fan referència, indicant debat generat (en cas que es realitzés), reptes i àmbits de la visió 

que aborden:   

                                                      
2 Debatre, a la segona sessió, aquest concepte, donat que algunes persones comenten, de forma posterior a la 

sessió, que hauria de substituir-se per “una perspectiva que garanteixi els drets de les dones”.  
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Agrupació 1: Dades desagregades per sexe actualitzades, comparables i obertes 

dels serveis, recursos i polítiques públiques  

Descripció 

Accions destinades a disposar de dades desagregades per sexe de qualitat, actualitzades, 

comparables, obertes i útils de forma generalitzada, és a dir, en el marc de tots els serveis, 

recursos i polítiques públiques. 

Aportacions recollides envers potencials compromisos 

 Escollir una temàtica (desigualtat econòmica, laboral, salut,...), generar un procés per 

automatitzar la publicació periòdica de dades (mes, trimestre, any) poder disposar 

permanentment siguin útils per a totes les AAPP i entitats 

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

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

 Publicar totes les dades de mercat laboral desagregades per sexe 

 Fer que les dades desagregades per sexe siguin obertes, que permetin a tothom 

(administracions, món acadèmic, associacions, etc.) fer estudis 

 Recollida i anàlisi de dades de manera interseccional 

 Arribar a 15-20 datasets amb dades desagregades per sexe i publicades de forma 

sistemàtica, amb una temporalitat, buscant que sigui un procés automatitzat  

 Establir mecanismes i sancions per assegurar que les administracions públiques publiquen 

les dades desagregades per sexe. Calendaritzar l’aplicació.  

 Falten dades concretes de l’atenció dels serveis públics, existeixen en alguns àmbits de 

l’administració pública, però no hi ha estratègia al darrere a nivell estructural, d’obrir 

conjunts de dades concrets3. 

Debat generat 

En el marc del debat, es destaca la importància de l’estandarització de dades de diferents 

administracions públiques per tal de poder creuar-les i realitzar anàlisis; la importància que 

les dades siguin sistemàtiques i estiguin actualitzades; i la rellevància que les dades siguin 

obertes i siguin accessibles a tots els col·lectius per tal de ser útils i servir per fer estudis.  

 

També es debat envers si caldria prioritzar les accions vinculades a desagregar les dades per 

sexe en el marc de certes temàtiques, o si caldria que fos un esforç generalitzat, debat en el 

qual no es genera un consens. Per una banda, es considera que és important que totes les 

administracions públiques desagreguin les seves dades per sexe, donat que a més existeix 

una normativa, i que cal ser ambiciosos/es en el compromís a prioritzar; i per altre banda, es 

destaca que hi ha certs àmbits on hi falten moltes dades desagregades per sexe (esport, 

cultura, etc.). En aquest sentit, es menciona que es va realitzar un estudi, vinculat a una de les 

edicions de “Cafè amb dades”, envers dades per la igualtat, i que es podria recuperar per 

prioritzar certs àmbits on fer èmfasis.  

 

                                                      
3 Aportació incorporada arrel de les observacions fetes al present informe.  
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En el debat es destaca que cal que els indicadors siguin interseccionals. En aquest sentit, per 

exemple, cal considerar la perspectiva no només de les dones, sinó també, per exemple, de 

les dones de més de 65 anys. Així, calen diverses segregacions i consideracions per poder 

visibilitzar la realitat i necessitats dels diferents col·lectius. També es destaca que a l’hora de 

recollir i registrar dades, cal considerar la bretxa digital.  

Repte/s que aborda: 

 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 

 Objectiu de disposar de dades obertes desagregades per sexe del 100% dels datasets 

amb dades de persones 

Agrupació 2: Generació i publicació de dades amb perspectiva de drets de les 

dones centrades a avançar en l’agenda feminista 

Descripció 

Accions enfocades a generar i publicar, de forma sistemàtica, indicadors específics amb 

perspectiva de gènere per tal de visualitzar i analitzar les desigualtats de gènere, amb 

l’objectiu d’avançar en l’agenda feminista. 

Aportacions recollides envers potencials compromisos 

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

 Incorporar un indicador de pobresa femenina que no estigui fonamentat en la unitat 

d’anàlisi "LLAR" 

 Tenir objectius que totes les dades siguin possible publicar sobre feminització de la 

pobresa , es determinin, automatitzi per tenir dades de forma continua per analitzar i 

seguir la seva evolució, desagregada per sexe i municipis de mes de 20000 habitants 

 Recollida i anàlisi de dades de manera interseccional 

 Definir i crear els 20 datasets clau per seguir la desigualtat econòmica a Catalunya entre 

homes i dones, mapa dades desagregades per comarca i municipi 

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

 Atenció a la discriminació per edatisme de la dona gran 

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

Debat generat 

Durant el debat, es posa èmfasi, de forma generalitzada entre les persones participants, en 

que no només cal que les dades actuals estiguin desagregades per sexe, sinó que cal generar 

indicadors nous amb perspectiva de gènere, centrats en les dones, que permetin visibilitzar 

les desigualtats existents i contribuir a abordar-les i combatre-les. De fet, es menciona que és 

un gran repte, donat que varis indicadors, com AROPE o l’índex de pobresa de les llars, no 

mostren de forma adequada la realitat de les dones. Es destaca el treball fet per l’Institut 

Català de les Dones en el marc d’aquest repte de generar indicadors amb perspectiva de 
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gènere. S’emfatitza que és rellevant no basar-se exclusivament en feminitzar les eines i 

indicadors que ja tenim, els quals tenen una visió masculinitzada de la societat.  

 

Es destaca que cal que els indicadors siguin interseccionals. En aquest sentit, per exemple, cal 

considerar la perspectiva de les cohorts de dones de més de 65 anys. Per tant, calen diverses 

segregacions i consideracions per poder visibilitzar la realitat i necessitats dels diferents 

col·lectius. També es destaca la necessitat de tenir en compte la bretxa digital (molt forta 

entre persones grans) en la recollida i registre de dades. 

 

Un altre punt important mencionat és que cal considerar que les dades les poden generar 

tant les administracions públiques com la societat civil. 

Tenir en compte l’OIG com a òrgan assessor del Govern el qual treballa amb dades i 

estadístiques, i en la recerca sobre les desigualtats entre dones i homes el qual en el marc de 

les seves funcions s’estableixen les diferents accions: Proposar un sistema d’indicadors per a 

conèixer de forma actualitzada l'evolució, fer el seguiment i avaluar les desigualtats de gènere i 

la violència masclista, tenint en compte els indicadors ja existents a l’Institut Català de les 

Dones.4 

Repte/s que aborda: 

 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 

 Incorporar la perspectiva de drets de les dones i de perspectiva de gènere als calendaris 

de publicacions de dades 

Agrupació 3: Anàlisi i publicació de dades envers el pressupost públic destinat a 

superar desigualtats de les dones i l’impacte que genera5 

Descripció 

Accions destinades a tenir dades de qualitat i sistemàtiques envers el pressupost públic que 

es destina a superar les desigualtats de sexe i gènere, així com a conèixer el seu impacte. 

Aportacions recollides envers potencials compromisos 

 Determinar i publicar dades per mesurar pressupostos destinats a la desigualat de dones 

en tots departaments i siguin publicats en obert de forma permanent, garantir la 

continuïtat 

 Anàlisi de l’impacte dels pressupostos públics per superar les desigualtats estructurals de 

les dones 

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

                                                      
4 Aportació incorporada arrel de les observacions fetes al present informe. 
5 L’agrupació nº3 podria estar incorporada a l’agrupació nº2, donat que n’és una part. No obstant, s’opta per 

presentar-les de forma separada, de la mateixa manera que en els reptes, per posar-hi èmfasi.  
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Debat generat 

Durant el debat envers els indicadors i les dades a treballar, s’emfatitza la necessitat de tenir-

ne envers no només com s’expressa la desigualtat en la realitat, sinó de quins recursos es 

destinen a fer-hi front i quin impacte tenen.  Aquest fet és rellevant per poder comparar 

polítiques públiques i accions en diversos àmbits. En aquest sentit, es parla de 3 fases:  

 Recollir/generar dades per visibilitzar les desigualtats de les dones 

 Recollir/generar dades envers els recursos que es dediquen a afrontar aquestes 

desigualtats 

 Recollir/generar dades envers l’impacte de les accions realitzades per afrontar les 

desigualtats, per tal d’identificar l’efecte que han tingut envers el punt de partida 

En el marc d’aquestes accions, es considera essencial analitzar la lluita contra la desigualtat 

estructural en el marc de totes les polítiques públiques, en els diferents àmbits (esports, 

violència masclista, etc.). 

Repte/s que aborda: 

 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)  

 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 

Agrupació 4: Participació, presència i incidència de les dones en espais de 

participació i de presa de decisions 

Descripció 

Accions destinades a assegurar la perspectiva de gènere i la intereseccionalitat en els espais 

de participació i de presa de decisions públiques, tant pel que fa a la presència com a la 

incidència exercida per les dones. 

Aportacions recollides envers potencials compromisos 

 Anar a cercar dones diverses per fomentar la seva participació 

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

dones 

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

 Atenció a la discriminació per edatisme de la dona gran 

Debat generat 

Es debat envers la necessitat que les dones no només estiguin presents en els espais de 

participació, sinó que la seva perspectiva sigui tinguda en compte.  
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Algunes de les persones participants mencionen que la presència de dones en espais 

participatius sovint és alta, i es debat envers si cal parlar de lideratge femení o paritat. No 

obstant, sí que es visibilitzen varis problemes o necessitats a abordar en el marc d’aquesta 

agrupació d’accions:  

 Biaix de gènere en funció dels àmbits de participació, el qual es vincula amb els rols de 

gènere presents en la societat. Per exemple, quan es parla d’urbanisme, la participació 

està masculinitzada; mentre que quan es parla de serveis socials, la participació està 

feminitzada.  

 Absència de certs perfils de dones en el marc dels processos participatius, fet que cal tenir 

en compte per tal de promoure la interseccionalitat i la diversitat.  

 Major rol dels homes en les dinàmiques deliberatives i en la presa de decisions. En aquest 

sentit, es destaca, per exemple, que els homes tendeixen a parlar més, i que l’educació i 

els rols de gènere deriven en que homes i dones parlin de forma diferent. Així, es destaca 

la necessitat d’assegurar que la perspectiva de les dones sigui tinguda en compte en la 

presa de decisions.  

 Possibilitat de generar lideratges i contribuir al reconeixement de les dones i la seva 

perspectiva en el marc dels espais i processos participatius.   

Repte/s que aborda: 

 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 
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Agrupació 5: Difusió, accessibilitat i ús de les dades [nova proposta d’agrupació en 

base a aportacions posteriors a la sessió6 

Descripció 

Accions destinades a garantir l’activació de la participació a través de les dades, la utilitat i 

utilització de les dades, així com l’accessibilitat total d’aquestes, incorporant una perspectiva 

democratitzadora. 

Aportacions recollides envers potencials compromisos 

 Accions de difusió, píndoles de com utilitzar les dades, taules de participació, etc. per activar 

la participació a través de les dades que es difonen.  

 Incloure de manera troncal la coordinació de les accions per assegurar la transversalitat 

necessària per fer efectives la utilitat i la utilització de les dades.  

 Accions per garantir l’accessibilitat total de les dades (que les dades siguin efectivament 

utilitzades i avaluar de quina manera arriben, quines mancances presenta aquesta 

accessibilitat, etc.). 

Debat generat 

 No es genera debat donat que és una aportació realitzada com a observació al present 

informe.  

Repte/s que aborda: 

 - 

  

                                                      
6 Agrupació incorporada arrel de les observacions fetes al present informe. 
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A continuació, es presenta una taula amb el resum de les diferents agrupacions de propostes 

recollides en el marc de la sessió 1 del grup de treball envers l’eix de debat 4: 

Eix de debat 4. Dret de les dones i perspectiva de gènere 

Agrupació de propostes Descripció 

1. Dades desagregades per sexe 

actualitzades, comparables i 

obertes dels serveis, recursos i 

polítiques públiques 

Accions destinades a disposar de dades desagregades per 

sexe de qualitat, actualitzades, comparables, obertes i útils 

de forma generalitzada, és a dir, en el marc de tots els 

serveis, recursos i polítiques públiques. 

2. Generació i publicació de dades 

amb perspectiva de drets de les 

dones centrades a avançar en 

l’agenda feminista 

Accions enfocades a generar i publicar, de forma 

sistemàtica, indicadors específics amb perspectiva de gènere 

per tal de visualitzar i analitzar les desigualtats de gènere, 

amb l’objectiu d’avançar en l’agenda feminista. 

3. Anàlisi i publicació de dades 

envers el pressupost públic 

destinat a superar desigualtats 

de les dones i l’impacte que 

genera 

Accions destinades a tenir dades de qualitat i sistemàtiques 

envers el pressupost públic que es destina a superar les 

desigualtats de sexe i gènere, així com a conèixer el seu 

impacte.  

4. Participació, presència i 

incidència de les dones en 

espais de participació i de presa 

de decisions 

Accions destinades a assegurar la perspectiva de gènere i la 

intereseccionalitat en els espais de participació i de presa de 

decisions públiques, tant pel que fa a la presència com a la 

incidència exercida per les dones. 

5. Difusió, accessibilitat i ús de les 

dades7  

Accions destinades a garantir l’activació de la participació a 

través de les dades, la utilitat i utilització de les dades, així 

com l’accessibilitat total d’aquestes, incorporant una 

perspectiva democratitzadora 

 

Mencionar, finalment, que amb les diferents aportacions realitzades durant la sessió, i tot i que es 

prioritzen dos dels reptes, s’aborden tots els reptes identificats pel Grup Motor i modificats durant 

la primera dinàmica de la sessió.   

  

                                                      
7 Agrupació incorporada arrel de les observacions fetes al present informe. 
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3.2 Altres aportacions realitzades en el marc de la sessió 

A continuació, es detallen aportacions realitzades en el marc de la sessió i que no corresponen a 

potencials compromisos envers l’eix de debat treballat.  

 

Aportacions envers el procés de cocreació del Pla d’Acció OGP Catalunya: 

 S’acorda que la persona portaveu titular del grup de treball sigui la Blanca Padrós. Queda 

pendent, de cara a la segona sessió, definir a la persona suplent.  
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4. Annexos 
A continuació, es presenten materials destacats per persones participants al grup de treball de 

forma posterior a aquest, els quals poden ser d’interès per les properes sessions:  

 Estadístiques sota sospita. Proposta de nous indicadors des de l’experiència femenina (2007)  

 Informe tècnic Liquen Data Lab. Proposta d’obertura de dades amb perspectiva de gènere prioritàries 

per a l’Administració (2019) 

 Fumega, Silvana, et al. "Feminist open government in Latin America: lessons from Mexico, Costa Rica, 

Uruguay." (2019). 

 International Development Research Institute., Open Data for Development. (2019). Feminist Open 

Government. Adressing Gender Equity Challenges in Open Government Co-Creation Processes 

 Rezapoor, M. (2018). A Look into Public Datasets for Gender Equality. Medium  

 A feminist approach to open government: investing in gender equality to drive sustainable development, 

IDRC  

 

 

 

https://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/publicacions_eines07.pdf
https://governobert.gencat.cat/web/.content/20_DadesObertes/07_Cafe_dades/6a-sessio/docs/Informe_Tecnic_LiquenDataLab.pdf
https://governobert.gencat.cat/web/.content/20_DadesObertes/07_Cafe_dades/6a-sessio/docs/Informe_Tecnic_LiquenDataLab.pdf
https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/57853/57922.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/57853/57922.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/05/fogo-main-report_web.pdf
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/05/fogo-main-report_web.pdf
https://medium.com/@rezmarya/a-look-into-public-datasets-for-gender-equality-305c88d8d90b
https://www.idrc.ca/en/project/feminist-approach-open-government-investing-gend%20er-equality-drive-sustainable-development
https://www.idrc.ca/en/project/feminist-approach-open-government-investing-gend%20er-equality-drive-sustainable-development

