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1. Introducció 
El present document recull l’acta de la segona sessió del grup de treball envers 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 segona sessió de cada un dels grups de treball té els següents objectius:  

 Prioritzar les agrupacions d’accions sorgides de la sessió 1 

 Consensuar l’acció/compromís a incorporar al Pla d’Acció OGP Catalunya 

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/168/Presentaci%C3%B3_sessi%C3%B3_2_Eix4.pdf
https://participacatalunya.cat/uploads/decidim/attachment/file/168/Presentaci%C3%B3_sessi%C3%B3_2_Eix4.pdf
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2. Assistència i participació 
A la sessió del grup de treball hi participen un total de 11 persones, de les quals el 81,8% són de 

gènere femení i el 18,2% són de gènere masculí. Així mateix, el 45% són persones representants 

d’administracions públiques (AAPP), el 45% representen a entitats de la societat civil (SC) i el 20% 

representen a l’acadèmia1. En total, assisteixen persones representants de 10 organitzacions 

diferents.  

Taula 1. Detall de les persones i entitats participants 

Nº Nom Cognoms Càrrec Entitat 

Tipologia 

de 

participant 

Gènere 

1.  Aida Escarré 

Borràs 

  Observatori per 

la Igualtat de 

Gènere, Institut 

Català de les 

Dones 

AAPP Femení 

2.  Àngels Vidal 

Juanola 

Cap de l'Àrea 

de Dades 

Obertes 

Generalitat de 

Catalunya 

AAPP Femení 

3.  Eva Cuenca  Rodriguez  Generalitat de 

Catalunya 

 AAPP Femení 

4.  Fernando Fuster-

Fabra 

  Observatori 

Ciutadà Contra 

la Corrupció 

(O3C) 

SC Masculí 

5.  Jordi Bonet 

Martí 

Professor Universitat de 

Barcelona 

Acadèmia Masculí 

6.  Josefina Altés 

Campà 

Vocalia 

d'Igulatat de 

Gènere 

Vicepresidenta 

Federació de 

Grups Amateurs 

de Teatre de 

Catalunya 

(FGATC) 

Grup de dones 

creadores de 

Gràcia (Projecte 

Minerva) 

SC Femení 

7.  Lourdes Muñoz 

Santamaria 

Presidenta Iniciativa 

Barcelona Open 

Data 

SC Femení 

                                                      
1 Els percentatges vinculats a la tipologia d’entitat s’han realitzat sobre les 10 persones de les quals es disposa 

d’informació. També s’ha considerat de forma doble la persona que representa tant a la societat civil com a 

l’acadèmia.  
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8.  Maria 

José  

Moreira 

Avilés 

  Iniciativa 

Barcelona Open 

Data 

SC Femení 

9.  Maribel Cárdenas Directora de 

Polítiques 

d'Igualtat 

Ajuntament de 

Santa Coloma 

de Gramanet 

AAPP Femení 

10.  Marta Corcoy 

Rius 

Presidenta 

Investigadora 

Associació de 

Dones 

Periodistes de 

Catalunya 

(ADPC) 

Universitat 

Autònoma de 

Catalunya (UAB) 

SC 

Acadèmia 

Femení 

11.  Neus Pociello 

Cayuela 

Directora Institut Català de 

les Dones 

AAPP Femení 
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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 les dinàmiques realitzades.  

3.1 Aportacions envers compromisos per l’eix de debat 

A la sessió, es realitzen diverses dinàmiques amb l’objectiu de consensuar l’acció que formarà part 

del Pla d’Acció OGP Catalunya en el marc d’aquest eix de debat.  

De forma prèvia a la dinàmica, i per tal de contextualitzar el debat, es presenta el resum de les 

agrupacions sorgides de la sessió 1 d’aquest grup de treball (dues primeres columnes de la Taula 1); 

i en base al llistat, es realitza una dinàmica de priorització de l’agrupació d’accions en que es vol 

centrar el debat i de la qual haurà de sortir el compromís. 

 

Com a resultat de l’aplicació dels 2 vots de cada persona participant de la sessió, resulta el següent 

ordre de prioritat (agrupacions ordenades per nombre de vots, de més a menys):  

Taula 1. Agrupacions d’accions resultants de la sessió 1 del Grup de Treball de l’Eix 4 

Agrupació d’accions Descripció de l’agrupació Vots 

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. 

7 

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. 

6 

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.  

2 

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. 

0 

5. Difusió, accessibilitat i ús de les 

dades 

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 

0 
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total d’aquestes, incorporant una perspectiva 

democratitzadora.  

  

Davant d’aquests resultats, s’acorda centrar el debat envers el compromís a incloure al Pla d’Acció 

OGP en el marc d’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 (agrupació 2).  

A continuació, es presenten els resultats del debat per definir l’acció concreta a incorporar al Pla 

d’Acció OGP en el marc de l’agrupació prioritzada. Així, es detallen les diferents idees de 

compromisos (en aquest cas, una), indicant el debat generat i els reptes que aborden:  

Acció 1: Generar dades obertes actualitzades, comparables i accessibles que 

permetin analitzar de forma integral la desigualtat estructural 

Descripció 

Acció amb l’objectiu d’obtenir dades obertes envers la desigualtat estructural al país, basada 

en les següents fases:  

 Escollir la problemàtica – desigualtat estructural (pendent de validació) 

 Identificar totes les dimensions que la travessen  

 Identificar quins indicadors cal per analitzar les diferents dimensions de la 

problemàtica, per tal d’aconseguir una visió i un anàlisi integral d’aquesta (no 

departamentalitzat) 

 Identificar les fonts per obtenir les dades  

 Obrir les dades, automatitzant la seva obertura i garantint així la seva actualització 

periòdica – possibilitat de fer-ho a través d’eines de l’AOC 

 Generar cercles de comparació en base a dades obertes 

 Garantir l’accessibilitat de les dades i fomentar el seu ús per part dels diferents 

col·lectius (AAPP, acadèmia, societat civil, ciutadania, escoles, etc.)  

Debat generat 

Es debat envers diferents opcions de temàtiques que es podrien analitzar: desigualtat 

estructural (inclou la desigualtat econòmica però no només aquesta), feminització de la 

pobresa (es pot incloure a l’anterior, donat que és conseqüència de les desigualtats 

estructurals), violències, entre d’altres. En tot cas, existeix consens en la importància que les 

dades tinguin una visió integral, donat que actualment un dels problemes que apareixen al 

analitzar amb perspectiva de gènere es la segmentació de les dades disponibles, generant-se 

una visió segmentada de la realitat. També existeix cert acord en prioritzar la temàtica de 

desigualtats estructurals.  

Cal considerar indicadors existents, per exemple de l’ICD o de l’INE. En aquest sentit, pot ser 

molt útil, de cara a prioritzar dimensions i indicadors, l’estudi de Liquen Data 

(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://governobert.gencat.cat/web/.content/20_DadesObertes/07_Cafe_dades/6a-sessio/docs/Informe_Tecnic_LiquenDataLab.pdf
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També es menciona que existeixen eines disponibles per facilitar aquesta acció, especialment 

elaborades per l’AOC.  

Es comenta que cal obrir més dades, i que de fet moltes ja es recullen, de manera que el pas 

transformador o qualitatiu seria automatitzar-ne l’obertura (respectant sempre la protecció de 

dades i no obrir aquelles que no es poden obrir). Es mencionen les dades socioeconòmiques 

d’AQUAS o les dades del SIAD (on els ajuntaments bolquen informació). Per altre banda, també 

es menciona que es poden generar reticències per part d’alguns departaments a l’hora d’obrir 

dades. En relació a la periodicitat i actualització de les dades, es menciona que les dades més 

poderoses i útils són aquelles que es publiquen a temps real i de forma geolocalitzada.  

Es debat envers el rol de les diferents administracions públiques de Catalunya. Moltes dades 

les genera i/o gestiona la Generalitat. En quant al paper dels ajuntaments, es considera que 

alguns tenen la capacitat, eines i informació necessària per generar i obrir dades; però altres 

no. No obstant, es menciona que moltes dades de la Generalitat estan geolocalitzades, de 

manera que cada municipi pot saber la incidència de certes problemàtiques en el seu territori. 

Davant d’això, una tasca que es pot demanar als ajuntaments és que analitzin i generin 

visualitzacions de les dades disponibles, per tal que puguin utilitzar-les, generar accions 

concretes i prendre decisions.  

Per altre banda, també es considera que les dades a obrir no són únicament les de les AAPP, 

sinó que hi ha entitats privades que també tenen dades que cal obrir. En aquest sentit, es 

menciona la importància de tenir presents entitats de barri que poden disposar de dades en 

àmbits on l’administració pública no arriba.  

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 

A continuació, es presenta una taula amb el resum de la proposta d’acció sorgida del debat en el 

marc de l’agrupació “Generació i publicació de dades amb perspectiva de drets de les dones 

centrades a avançar en l’agenda feminista”: 

Taula 3. Resum de la proposta d’acció per l’eix de debat 4 

Acció Descripció de l’acció 

1. Generar dades obertes 

actualitzades, comparables i 

accessibles que permetin 

analitzar de forma integral la 

desigualtat estructural 

Acció amb l’objectiu d’obtenir dades obertes envers la 

desigualtat estructural al país, basada en les següents fases:  

 Escollir la problemàtica – desigualtat 

estructural (pendent de validació) 

 Identificar totes les dimensions que la 

travessen  

 Identificar quins indicadors cal per analitzar les 

diferents dimensions de la problemàtica, per 

tal d’aconseguir una visió i un anàlisi integral 

d’aquesta (no departamentalitzat) 
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 Identificar les fonts per obtenir les dades  

 Obrir les dades, automatitzant la seva obertura 

i garantint així la seva actualització periòdica – 

possibilitat de fer-ho a través d’eines de l’AOC 

 Generar cercles de comparació en base a 

dades obertes 

 Garantir l’accessibilitat de les dades i fomentar 

el seu ús per part dels diferents col·lectius 

(AAPP, acadèmia, societat civil, ciutadania, 

escoles, etc.) 
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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 al 

debat envers l’acció a ser incorporada com a compromís al Pla d’Acció OGP Catalunya:  

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

 Es defineix que la persona portaveu titular sigui Maribel Cárdenas 

 Es menciona la necessitat que l’eix de debat d’aquest grup sigui, alhora, un eix transversal 

a la resta d’eixos de debat.  

 Es comparteix l’enllaç d’un informe sobre priorització d'obertura de dades per respondre a 

indicadors de gènere, el qual es considera útil pel debat en el marc d’aquest eix: 

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://governobert.gencat.cat/web/.content/20_DadesObertes/07_Cafe_dades/6a-sessio/docs/Informe_Tecnic_LiquenDataLab.pdf

