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Qüestions prèvies

• Mantenir el micròfon apagat mentre altres persones parlen –

obrir-lo al moment de fer aportacions 

• Aportacions de màxim 1,5 minuts, per tal de permetre l’ús de la 

paraula a totes i per fomentar la deliberació

• Possibilitat de fer consultes o demanar suport, al llarg de la sessió, 

a través del xat del Zoom

• Nom al Zoom: nom de la persona i nom de l’entitat a la que 

representem
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Guia de la sessió

Objectius de la sessió: 

• Prioritzar les agrupacions d’accions sorgides de la sessió 1
• Consensuar l’acció/compromís a incorporar al Pla d’Acció OGP Catalunya 

Agenda i metodologia:

• 5’ Benvinguda
• 5’ Presentació de la sessió: objectius, agenda i dinàmiques de la sessió
• 10’ Ronda de presentacions de persones participants i definició de persona portaveu suplent
• 10’ Presentació del resum dels resultats de la sessió anterior: agrupacions d’accions
• 10’ Dinàmica 1. Priorització d’agrupacions d’accions 
• 40’ Dinàmica 2. Debat envers accions a realitzar dins l’agrupació prioritzada
• 30’ Dinàmica 3. Debat envers impacte i factibilitat de les accions i priorització
• 10’ Tancament: properes passes i enquesta d’avaluació



Objectius de la sessió:

• Prioritzar les agrupacions d’accions sorgides a la sessió 1

• Acordar el compromís a incorporar al Pla d’Acció OGP en 

aquest eix de debat 

Dinàmiques: 

• Explicació dels resultats de la sessió 1

• Priorització d’agrupacions d’accions

• Debat envers l’acció o compromís a prioritzar dins 

l’agrupació d’accions

• Priorització del compromís a realitzar segons impacte i 

factibilitat
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Dinàmica de treball: sessions del grups de treball

Objectius de la sessió:

• Concretar el compromís prioritzat

Dinàmiques: 

• Explicació dels resultats de la sessió 2

• Dinàmica de concreció del compromís en subgrups –

“Fitxa de compromís” (termini, entitat/s implementadora/es, 

problemàtica, acció, objectiu a llarg termini, recursos 

necessaris, fites, etc.)

• Posada en comú i debat envers els diferents apartats del 

compromís

Sessió 2 (avui) Sessió 3 (22 de setembre)

Debat intraorganitzacional 

envers factibiltat i concreció

Consulta ciutadana envers els 

compromisos
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Presentacions i persona portaveu

a. Ronda de presentacions

Cada persona participant comparteix amb la resta, en 1 minut : 

• Nom i els dos cognoms

• Càrrec i entitat a la que representa

Al finalitzar, la persona que té el torn de paraula li passa a una altre persona participant

b. Definició de la persona portaveu suplent

• Persona titular: Blanca Padrós

• Cal que hi hagi paritat de gènere i diversitat de perfil entre les persones relatores dels diferents 

grups de treball

• Cal que la persona designada assisteixi a les diferents sessions del grup de treball, així com a la 

sessió de l’Àgora III (27 d’octubre, 15h30)
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Resultats de la sessió 1 del grup de treball: reptes prioritzats

1. 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: 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
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Resultats de la sessió 1 del grup de treball: agrupacions d’accions

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.

1. Dades desagregades per sexe actualitzades, comparables i 

obertes dels serveis, recursos i polítiques públiques

Accions recollides (exemples):

• Escollir una temàtica (desigualtat econòmica, laboral, salut,...),

generar un procés per automatitzar la publicació periòdica de

dades (mes, trimestre, any) poder disposar permanentment i que

siguin útils per a totes les AAPP i entitats

• Dades desagregades per sexe de tots els serveis, recursos i

polítiques públiques

• Obrir conjunts de dades concretes de l’atenció dels serveis públics,

a partir d’una estratègia a nivell estructural

Debats generats:

• Importància de dades estandarditzades, actualitzades, obertes i

accessibles

• Prioritzar certes temàtiques o fer un esforç generalitzat?

• Importància d’indicadors interseccionals.

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.

2. Generació i publicació de dades amb perspectiva de drets 

de les dones centrades a avançar en l’agenda feminista

Accions recollides (exemples):

• 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

• Incorporar un indicador de pobresa femenina que no estigui

fonamentat en la unitat d’anàlisi “llar“

Debats generats:

• Importància de generar indicadors amb perspectiva de gènere que

permetin visibilitzar i combatre les desigualtats existents.

• Importància d’indicadors interseccionals.

• Dades generades per AAPP i/o per la societat civil.

• Tenir en compte l’OIG, donat que una de les accions que realitza

és: 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’ICD
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Resultats de la sessió 1 del grup de treball: agrupacions d’accions

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.

3. Anàlisi i publicació de dades envers el pressupost públic 

destinat a superar desigualtats de les dones i l’impacte que 

genera

Accions recollides (exemples):

• 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

Debats generats:

• Importància de tenir indicadors sobre els recursos destinats a

fer front a les desigualtats i el seu impacte.

• Importància d’analitzar la lluita contra la desigualtat estructural

en el marc de totes les polítiques publiques.

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.

4. Participació, presència i incidència de les dones en espais 

de participació i de presa de decisions

Accions recollides (exemples):

• 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

Debats generats:

• 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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Resultats de la sessió 1 del grup de treball: agrupacions d’accions

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.

5. Difusió, accessibilitat i ús de les dades [nova proposta 

d’agrupació en base a aportacions posteriors a la sessió – cal 

treballar a sessió 2] 

Accions recollides (exemples):

• 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.).
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• Priorització de l’agrupació d’accions dins la qual debatre el compromís a incloure al Pla d’Acció OGP

Dinàmica 1. Priorització d’agrupacions d’accions

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.

1. Dades desagregades per sexe actualitzades, 

comparables i obertes dels serveis, recursos i 

polítiques públiques

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.

2. Generació i publicació de dades amb perspectiva 

de drets de les dones centrades a avançar en 

l’agenda feminista

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. 

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 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.

4. Participació, presència i incidència de les dones 

en espais de participació i de presa de decisions 

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. 

5. Difusió, accessibilitat i ús de les dades [nova 

proposta d’agrupació en base a aportacions 

posteriors a la sessió – cal treballar a sessió 2] 



Per entrar a Mural, només cal clicar a l’enllaç que posarem al 

xat (millor amb ordinador i navegador Chrome o Firefox).

Opció d’entrada anònima o amb registre (nom i correu 

electrònic)

Ampliar/reduïr el mural per veure tota la pantalla o una 

secció determinada, fent lliscar el cercle entre els signes 

menys i més o bé utilitzant la roda del ratolí.

Pla d’Acció OGP Catalunya

Dinàmica 1. Eina
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Dinàmica 1. Metodologia

a. Cada persona tindrà 2 vots, amb els quals marcar quines 2 agrupacions d’accions creu prioritàries a l’hora de 

consensuar el compromís/acció a incloure al Pla d’Acció OGP envers l’eix de debat Governança de les dades obertes i 

qualitat de la informació pública

• Per votar, nomes cal clicar una vegada sobre el post it de l’agrupació a prioritzar. Possibilitat de votar dues vegades la 

mateixa agrupació. 

• Per desfer el vot, es pot clicar dues vegades sobre el post it votat; o clicar Shift + vot

b. Debat envers els resultats
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Dinàmica 2. Debat envers accions a realitzar dins l’agrupació prioritzada

• Quin compromís consensuem en relació a l’agrupació prioritzada, per tal que sigui l’acció concreta a incloure al Pla d’Acció OGP 

respecte l’eix de debat Drets de les dones i perspectiva de gènere?

Agrupació 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.

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 concrets.

Debats generats:

• Importància de dades estandarditzades, actualitzades, obertes i accessibles

• Prioritzar certes temàtiques o fer un esforç generalitzat?

• Importància d’indicadors interseccionals.
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Dinàmica 2. Debat envers accions a realitzar dins l’agrupació prioritzada

• Quin compromís consensuem en relació a l’agrupació prioritzada, per tal que sigui l’acció concreta a incloure al Pla d’Acció OGP 

respecte l’eix de debat Drets de les dones i perspectiva de gènere?

Agrupació 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.

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

Debats generats:

• Importància de generar indicadors amb perspectiva de gènere que permetin visibilitzar i combatre les desigualtats existents.

• Importància d’indicadors interseccionals.

• Dades generades per AAPP i/o per la societat civil.

• Tenir en compte l’OIG, donat que una de les accions que realitza és: 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’ICD
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Dinàmica 2. Debat envers accions a realitzar dins l’agrupació prioritzada

• Quin compromís consensuem en relació a l’agrupació prioritzada, per tal que sigui l’acció concreta a incloure al Pla d’Acció OGP 

respecte l’eix de debat Drets de les dones i perspectiva de gènere?

Agrupació 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.

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

Debats generats:

• Importància de tenir indicadors sobre els recursos destinats a fer front a les desigualtats i el seu impacte.

• Importància d’analitzar la lluita contra la desigualtat estructural en el marc de totes les polítiques publiques.
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Dinàmica 2. Debat envers accions a realitzar dins l’agrupació prioritzada

• Quin compromís consensuem en relació a l’agrupació prioritzada, per tal que sigui l’acció concreta a incloure al Pla d’Acció OGP 

respecte l’eix de debat Drets de les dones i perspectiva de gènere?

Agrupació 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.

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

Debats generats:

• 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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Dinàmica 2. Debat envers accions a realitzar dins l’agrupació prioritzada

• Quin compromís consensuem en relació a l’agrupació prioritzada, per tal que sigui l’acció concreta a incloure al Pla d’Acció OGP 

respecte l’eix de debat Drets de les dones i perspectiva de gènere?

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

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.).

*Agrupació incorporada arrel de les observacions fetes al primer informe.
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Compromisos: què són?

Els compromisos són projectes o iniciatives concretes a través de les quals avançar cap a la consecució dels 

resultats de mig termini identificats a la visió, les quals hauran de ser executades per AAPP catalanes.

Principals característiques del compromís a consensuar:

• D’acció i operatiu

• Transformador, suposant un salt qualitatiu en el seu camp - poden ser projectes en marxa que es vulguin potenciar

• Implicar el desplegament de polítiques públiques – no elaboració de normativa ni lleis 

• Implicar a les AAPP presents a la seva execució, identificant la institució responsable

• Ser específic (problema a atendre, activitats, fites a obtenir, previsió temporal)

• Ser avaluable i verificable

• Tenir factibilitat de ser implementat en un període de 2-3 anys
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Exemples de compromisos d’altres plans d’acció

Compromís “Gobierno abierto para la equidad de género”

“Plan de acción de Buenos Aires 2018 -2020”

• Adaptar la plataforma de pressupost obert per l’obertura i la visibilització d’informació pressupostaria i programàtica actualitzada de

programes i accions amb perspectiva de gènere.

• Normalitzar i unificar criteris en relació a la informació, que mostrin la implementació del Programa d’Educació Sexual Integral.

• Generar propostes conjuntes per millorar l’avaluació i el seguiment de la implementació del Programa d’Educació sexual Integral.

Descripció: 

• Obrir la informació de tots els programes i recursos que la ciutat destina a polítiques de gènere

• Promoure un debat entre govern i societat civil per fomentar millores en la planificació i inversió en programes de gènere

• Transparentar informació sobre l’efectiva aplicació del Programa d'Educació Sexual Integral, amb obertura d’informació, mecanismes de 

seguiment i avaluació d’impacte.

Objectius: 

Liderat pels Ministeris de Desenvolupament Humà i Hàbitat, Ministeri d’Economia i Finances, Ministeri de Salut, Ministeri d’Educació i 

Innovació i Subsecretaria de Gestió Estratègica i Qualitat Institucional, tots ells de la Ciutat de Buenos Aires. 

• Amb la col·laboració d’altres AAPP: Ministeri de Justicia i Seguretat, Ministeri Públic Fiscal

• Amb la col·laboració d’organitzacions de la societat civil: Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Asociación Civil por la 

Igualdad y la Justicia (ACIJ), Sexsalud, FEIM, Conocimiento Abierto, entre d’altres. 

Agents: 

Setembre 2018 - setembre 2020Terminis: 

Font: https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2018/12/Buenos-Aires_Action-Plan_2018-2020_ES.pdf

https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2018/12/Buenos-Aires_Action-Plan_2018-2020_ES.pdf
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Dinàmica 3. Priorització de l’acció

a. Posada en comú de les accions sorgides als dos subgrups

b. Debat envers les accions: 

• Quines creus que tenen major impacte (nombre de persones beneficiàries, grau d'afectació, grau de 

transformació o millora envers el repte que aborda, etc.)?

• Quines creus que tenen major factibilitat de ser implementades en el període de 2-3 anys (a nivell de 

recursos disponibles, de coordinació, de voluntats, etc.)?

c. Votació per escollir l’acció a incloure al Pla d’Acció OGP com a compromís d’aquest eix de debat
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Quin és el calendari del procés de co-creació del Pla d’Acció OGP?

Agost 2021 Setembre 2021 Octubre 2021

• 4/10 – 17/10. 2ª deliberació al Participa

• 27/10. 3ª Sessió de l’Àgora

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 3030

• 28 – 29/10. Introducció del Pla al web OGP

31

• 6/9 – 1/10. Tallers dels grups de treball:           

sessions 2 i 3

Properes passes. Calendari



Pla d’Acció OGP Catalunya

Properes passes

Fòrum de debat al Participa.Cataluya: 
• Espai per debatre, dins de cada institució i organització, envers la factibilitat, el rol i la concreció del 

compromís prioritzat
• Enllaç: https://participacatalunya.cat/assemblies/AgoraGO/f/27/

Tercera sessió: 
• 22/09/21, de 15h30 a 17h30

Per acabar, volem saber la teva opinió: 

contesta l’enquesta de la sessió al participa.catalunya!

https://participacatalunya.cat/assemblies/AgoraGO/f/29/
https://participacatalunya.cat/assemblies/AgoraGO/f/29/


Pla d’acció OGP 
Catalunya: 

Grup de treball
Drets de les dones i 
perspectiva de gènere

Sessió 2
Barcelona, 9 de setembre de 2021


