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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: 

• Consensuar l’acció/compromís a incorporar al Pla d’Acció OGP Catalunya
• Concretar l’acció/compromís (fitxa) 

Agenda i metodologia:

• 5’ Benvinguda
• 5’ Presentació de la sessió: objectius, agenda i dinàmiques 
• 10’ Ronda de presentacions de persones participants
• 10’ Presentació del resum dels resultats de les sessions anteriors
• 45’ Dinàmica 1. Debat per consensuar l’acció, objectius, institució responsable i terminis
• 40’ Dinàmica 2. Concreció d’agents col·laboradors, problemática, status quo, recursos i altres

(2 rondes de 20’)
• 5’ Tancament: properes passes i enquesta d’avaluació
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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. Persona portaveu

• Persona titular: Maribel Cárdenas

• 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

Resultats de la sessió 2 del grup de treball: agrupació prioritzada

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 vots

2. Generació i publicació de dades 

amb perspectiva de drets de les 

dones centrades a avançar en 

l’agenda feminista
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Resultats de la sessió 2 del grup de treball: acció consensuada

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), feminització de la pobresa, violències, etc.. 

• 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.)

1. Generar dades obertes actualitzades, comparables i accessibles que permetin analitzar de forma integral la 

desigualtat estructural 

• Consens en la importància que les dades tinguin una visió integral i no segmentada

• Cal considerar indicadors existents, per exemple de l’ICD o de l’INE. Considerar l’estudi de Liquen Data 

• Existència d’eines disponibles (especialment de l’AOC)

• Cal obrir més dades - el pas transformador seria automatitzar l’obertura (p.e. dades socioeconòmiques d’AQUAS o dades del SIAD) 

• Les dades més poderoses i útils són les que es publiquen a temps real i de forma geolocalitzada. 

• Rol de diferents agents: 

o Generalitat: dades generades i/o gestionades

o Ajuntaments: alguns tenen la capacitat, eines i informació necessària per generar i obrir dades; però altres no. No obstant, moltes 

dades de la Generalitat estan geolocalitzades – poden analitzar, generar visualitzacions de les dades disponibles i utilitzar-les

o Entitats privades: obrir dades

o Entitats del barri: poden disposar de dades en àmbits on l’AP no arriba. 
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Dinàmiques 1 i 2. Concreció de la fitxa de l’acció

Fitxa per cada compromís

Elements a consensuar a la dinàmica 1 (plenària): 

• Acció (concreció)

• AAPP responsable de la seva implementació

• Objectiu i principals resultats/fites a aconseguir

• Terminis: inici i final

Elements a concretar a la dinàmica 2 (grups):

• Actors involucrats i rol

• Perspectiva de gènere

• Problemàtica que busca atendre

• Status quo (estat actual de la temàtica/problemàtica)

• Recursos necessaris

• Recursos disponibles
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Dinàmica 1. Consens dels principals elements de l’acció

Acció (concreció)

AAPP responsable/s de la seva 

implementació

Objectiu i principals 

resultats/fites a aconseguir

Terminis

• Descripció de què implica el Compromís.

• Institució responsable, departament/àrea i concreció del rol

• Objectiu principal i principals resultats o fites esperades un cop

implementat el compromís. 

• Data d’inici i de finalització
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Dinàmica 2. Concreció de variables per la fitxa

Actors involucrats i rol

Problemàtica que busca atendre

Status quo

• Altres administracions publiques: departament/àrea i rol

• Altres entitats (societat civil, acadèmia, etc.) i rol

• Descripció del problema econòmic, social o ambiental que el 

compromís busca atendre

• Descripció de l’estat actual de la temàtica de política a l’inici del pla 

d’acció, així com altres accions vinculades que s’estiguin realitzant

Grup 1

Grup 2

Recursos necessaris • Pressupost, personal, temps, contribucions de la societat civil i altres 

organitzacions, experiències referents, eines tecnològiques, etc.

Recursos disponibles
• Pressupost, personal, temps, contribucions de la societat civil i altres 

organitzacions, experiències referents, eines tecnològiques, etc.

Perspectiva de gènere

• La problemática afecta de forma diferenciada a dones i homes? 

• Quins elements es tindran en compte per abordar les desigualtats 

estructurals existents en raó de gènere?



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/reduir 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.
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Dinàmica 3. Eina

Clicant sobre qualsevol post it buit, es pot escriure i fer-lo 

més gran; també  apareixerà un panell a través del qual 

canviar el format de la lletra.

Es deixarà obert el Mural, posterior a la sessió, perquè tothom pugui fer 

aportacions a totes les variables de la dinàmica 2. 
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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
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• 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
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Properes passes

• Correu amb l’informe de la sessió – possibilitat de fer esmenes

• Resultats de tots els grups de treball al participacatalunya.cat

• Consulta ciutadana al participa.gencat.cat

Per acabar, volem saber la teva opinió: 

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

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