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1. Introducció 
El present document recull l’acta de la tercera 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 altra banda, la tercera sessió de cada un dels grups de treball té els següents objectius:  

 Consensuar l’acció/compromís a incorporar al Pla d’Acció OGP Catalunya  (en cas que no 

s’hagués definit a la segona sessió) 

 Concretar l’acció/compromís, consensuant les diferents variables de la fitxa a incorporar al Pla 

d’Acció OGP  

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/202/Presentaci%C3%B3_sessi%C3%B3_3_Eix_4Dones.pdf
https://participacatalunya.cat/uploads/decidim/attachment/file/202/Presentaci%C3%B3_sessi%C3%B3_3_Eix_4Dones.pdf
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2. Assistència i participació 
A la sessió del grup de treball hi participen un total de 10 persones, de les quals el 60% són dones i 

el 40% són homes. Així mateix, el 30% són persones representants d’administracions públiques 

(AAPP), el 50% representen a entitats de la societat civil (SC), el 10% representen a empreses i el 10% 

són persones de l’acadèmia. En total, assisteixen persones representants de 9 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 (ICD) 

AAPP Dona 

2.  Cristina  Costa Imaz   Institut Català de les 

Dones (ICD) (Servei de 

Polítiques d’Igualtat de 

Gènere) 

AAPP Dona 

3.  Fernando Fuster-

Fabra 

Membre i 

fundador 

Observatori Ciutadà 

Contra la Corrupció (O3C) 

SC Home 

4.  Jonatan  Rodríguez 

Delicado 

Membre Sitges Voluntaris Socials 

(SVS) 

SC Home 

5.  Jordi Bonet 

Martí 

Professor Universitat de Barcelona 

(UB) 

Acadèmia Home 

6.  Jordi  Pacheco i 

Canals 

  Generalitat de Catalunya 

(Direcció General de 

Participació Ciutadana) 

AAPP Home 

7.  Laura  Llinàs 

Sobrequés 

Coordinadora Observatori Dona, 

Empresa i Economia de la 

Cambra de Comerç de 

Barcelona 

Empresa Dona 

8.  Lourdes Muñoz 

Santamaria 

Presidenta Iniciativa Barcelona Open 

Data 

SC Dona 

9.  Montse  Cosidó 

Soley 

Membre Projecte Minerva, Dones 

Creadores de Gràcia 

SC Dona 

10.  Yolanda  Akpoli Membre i 

fundadora 

Associació de Dones de 

Badalona 

SC Dona 
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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 i concretat 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 l’acció proposada 

durant la sessió 2 d’aquest grup de treball (Taula 2). 

Taula 2. Proposta d’acció resultant de la sessió 2 del Grup de Treball de l’Eix 4 

Acció 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), 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 una 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 • 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:  

• Generalitat: dades generades i/o gestionades 

• 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 

• Entitats privades: obrir dades 

• Entitats del barri: poden disposar de dades en àmbits on l’AP no arriba.  
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En base als acords presos durant la segona sessió, en aquesta tercera sessió es generen dues 

dinàmiques amb l’objectiu de concretar les principals variables del compromís (les quals 

s’inclouran a la fitxa d’aquest compromís dins el Pla d’Acció OGP):  

 Debat en plenària, principalment envers 4 variables: concreció de l’acció, administració 

pública responsable de la seva implementació, objectiu i principals resultats/fites a 

aconseguir, terminis. 

 Pluja d’idees a través d’un papelògraf online (amb l’eina Mural.co), especialment les 

següents variables: actors involucrats i rol, problemàtica que busca atendre, status quo, 

recursos necessaris, recursos disponibles i perspectiva de gènere.  

 

Tot seguit, s’exposen els principals acords i aportacions realitzades en el marc d’aquestes 

dinàmiques:  

Variable 1: Concreció de l’acció 

Nom de l’acció 

Generar dades obertes actualitzades, comparables i accessibles que permetin analitzar de 

forma integral la desigualtat socioeconòmica de les dones i la feminització de la pobresa, 

assegurant la seva accessibilitat i el seu ús. 

Descripció 

Acció amb l’objectiu d’obtenir i democratitzar l’accés a dades obertes envers la desigualtat 

socioeconòmica de les dones i la feminització de la pobresa a Catalunya, basada en les 

següents fases:  

 Identificar i prioritzar els indicadors necessaris per aconseguir una visió i una anàlisi 

integral de la temàtica  

 Identificar les fonts on obtenir dades dels indicadors prioritzats  

 Obrir les dades, automatitzant aquesta obertura, garantint que tinguin les següents 

característiques: 

o Actualitzades de forma periòdica o publicades en temps real 

o desagregades per sexe i altres variables que interseccionen, idealment edat, 

diversitat/discapacitat, tipologia familiar, origen/nacionalitat 

o geolocalitzades 

 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.), a través d’accions 

com: 

o Generar esdeveniments, taules de participació i cicles divulgatius dirigits a 

diferents agents (universitat, entitats de dones, etc.) 

o Organitzar accions divulgatives per garantir que les dades arriben a la 

ciutadania 

o Generar una pàgina web on es pugui accedir de forma fàcil a les dades envers 

la temàtica  

o Oferir eines de visualització de les dades que permetin a persones usuàries fer 

càlculs i visualitzacions bàsiques en base a aquestes 
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o Incorporar una nota metodològica als datasets més enllà de les metadades 

bàsiques, indicant per exemple possibles biaixos en treballar les dades 

o Generar vídeos, píndoles i altres materials audiovisuals a mode de guies o 

manuals sobre com utilitzar les dades 

o Oferir les dades a les universitats, de cara a promoure el seu ús en la generació 

de producció acadèmica en base a dades i amb visió social – es parla de 

producció acadèmica com treballs finals de grau a partir de dades i enfocat a 

generar un impacte social 

Debat generat 

Es debat envers la temàtica en la qual centrar aquest compromís del primer Pla d’Acció OGP 

Catalunya. Una de les propostes és basar-lo en l’obertura de dades per garantir la 

transversalitat de gènere en el marc dels indicadors dels ODS. No obstant, es menciona que el 

focus en els ODS es farà en el compromís acordat de l’eix 3. de Governança de les dades 

obertes i qualitat de la informació pública, motiu pel qual aquest treball pot englobar-se en 

aquest altre compromís, assegurant així la perspectiva de gènere en la resta de compromisos 

del Pla1.  

 

Es consensua basar el compromís vinculat a aquest grup de treball en la desigualtat 

socioeconòmica de les dones i la feminització de la pobresa, fent un focus en desigualtats 

econòmiques i laborals, però sense abordar-ho únicament des d’una mirada material; i fent 

èmfasis en què es parteix de la base que les dones pateixen desigualtats estructurals més 

àmplies i que aquest focus és només un tema pràctic, motivat per assegurar la factibilitat 

d’implementació en el temps d’execució del Pla d’Acció OGP.  

 

Pel que fa als indicadors, es menciona que ja existeixen estudis i indicadors que indiquen les 

dimensions i els instruments per mesurar la temàtica escollida (veure apartat d’Informació 

addicional).  

Variable 2: administració pública responsable de la seva implementació 

Descripció 

Es proposa que l’administració pública responsable sigui la Generalitat de Catalunya a través 

de Dades Obertes, el Departament d’Igualtat i Feminismes i l’Institut Català de les Dones. No 

obstant, també es menciona que és un element que es podria acabar de decidir en el marc de 

la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya.  

Debat generat 

En el debat es mencionen diverses administracions públiques a involucrar (veure detall de la 

variable 5). Així, es menciona que, tot i que els ajuntaments tenen un rol molt rellevant en el 

                                                      
1 Aquesta proposta es basa en un projecte que ja s’està realitzant per part de l’Observatori per la Igualtat de 

Gènere de l’Institut Català de les Dones, en el marc del qual es revisen els indicadors dels ODS en quant a 

perspectiva de gènere i es treballa per trobar fonts de dades que permetin garantir la transversalitat de 

gènere, utilitzant indicadors proposats per l’Agenda Feminista 2030 o l’ONU Mujeres, entre d’altres. Es 

considera que pot ser un treball a incorporar en el marc de l’objectiu de l’eix 3. Governança de les dades 

obertes i qualitat de la informació pública, pel que es farà arribar aquesta proposta.  
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marc d’aquest compromís, tenen realitats i capacitats molt diverses, motiu pel qual seria difícil 

que siguin l’entitat responsable.  

Variable 3: Objectiu i principals resultats/fites a aconseguir 

Descripció 

 Espai dins la web de la Generalitat on es publiquin conjunts de datasets que aportin 

dades geolocalitzades i actualitzades en el marc dels indicadors prioritzats per analitzar 

la temàtica de desigualtat socioeconòmica de les dones i la feminització de la pobresa 

 Infraestructura tecnològica necessària per a l’automatització dels datasets, garantint la 

publicació periòdica de les dades (dades tant de la Generalitat com dels ajuntaments) 

 Accions concretes que assegurin l’accessibilitat de les dades i el seu ús:  

o Esdeveniments, taules de participació i cicles divulgatius dirigits a diferents 

agents (universitat, entitats de dones, etc.) 

o Accions divulgatives per garantir que les dades arriben a la ciutadania 

o Pàgina web on es pugui accedir de forma fàcil a les dades envers la temàtica  

o Eines de visualització de les dades que permetin a persones usuàries fer càlculs 

i visualitzacions bàsiques en base a aquestes 

o Nota metodològica als datasets més enllà de les metadades bàsiques, indicant 

per exemple possibles biaixos en treballar les dades 

o Vídeos, píndoles i altres materials audiovisuals a mode de guies o manuals 

sobre com utilitzar les dades 

o Promoció de la producció acadèmica en base a dades i amb visió social  

Variable 4: Terminis 

Descripció 

No es genera debat envers els terminis d’execució del projecte en el marc de la sessió de debat, 

tot i que es té present el marc temporal del Pla d’Acció OGP.  

Variable 5. Actors involucrats i rol 

Descripció 

 Administracions públiques:  

o Dades Obertes, Departament d’Igualtat i Feminismes i Institut Català de les 

Dones (inclòs l’Observatori per la Igualtat de Gènere2), Generalitat de 

Catalunya: principals impulsors 

o AOC: suport als governs locals per l’obertura, visualització i ús de les dades 

o ACM i FCM: agents intermediaris amb les administracions públiques locals 

                                                      
2 Nota aportada de forma posterior a la primera sessió de debat per part de l’ICD: “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: o 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” 
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o Administracions públiques locals: generació de dades i generació d’eines per 

facilitar la visibilització de les dades 

o Observatori de Treball i Model Productiu, Generalitat de Catalunya  

o Comissió Interdepartamental per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes3   

o Departaments de la Generalitat: extracció d’indicadors de gènere4 

 Societat civil:  

o Observatori Dades Obertes i Gènere, CIBA: aportar dades obertes detectades 

que cal publicar en open data - com a espai especialitzat en dades i dones.  

o Data Woman, Iniciativa Open Data: datasets identificats d’interès o pendents, 

fonts de dades - com a espai especialitzat en dades i dones. 

o Liquen Data Lab 

 Òrgans mixts:  

o Consell Nacional de les Dones de Catalunya 

o Consells de Dones 

o Consells de participació 

 Món de l’acadèmia:  

o Universitats: aportar coneixement i necessitats en l’explotació de dades 

obertes. 

o Acadèmia: estar presents en el diàleg i fomentar la implicació de l’acadèmia en 

el projecte.  

 Món de l’empresa:  

o Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona 

Debat generat 

En general, es menciona que cal que tots els agents mencionats estiguin presents en tots els 

espais de cocreació i validació del projecte.  

 

Una de les participants considera que la millor opció seria informar i convidar a participar del 

procés a les diferents entitats i associacions a través dels Consells de participació: el Consell 

Nacional de Dones de Catalunya, el Consell LGTBI, la taula de Migració i Ciutadania, el Comitè 

per a l’Acollida de les Persones Refugiades, o el Consell Assessor de la Gent Gran, entre d’altres. 

Variable 6: Problemàtica que busca atendre 

Descripció 

En el marc de la pluja d’idees durant la sessió, es recullen les següents aportacions sobre la 

descripció del problema que es busca atendre mitjançant l’acció consensuada:  

 Precarietat i desigualtat de gènere en totes les etapes de la vida laboral de les dones.  

 Desigualtats socioeconòmiques amb perspectiva de gènere.  

 Intersecció de diferents eixos de desigualtat (edat, capacitat, gènere, 

origen/nacionalitat).  

                                                      
3 Nota aportada de forma posterior a la primera sessió de debat per part de l’ICD: “Cal tenir en compte 

diferents accions que s’estan duent a terme actualment (...) relació de la Comissió Interdepartamental per a la 

Igualtat Efectiva de Dones i Homes i l’extracció  indicadors de gènere de cada Departament” 
4 Nota aportada de forma posterior a la primera sessió de debat per part de l’ICD: “Cal tenir en compte 

diferents accions que s’estan duent a terme actualment (...) relació de la Comissió Interdepartamental per a la 

Igualtat Efectiva de Dones i Homes i l’extracció  indicadors de gènere de cada Departament” 
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 Taxa de risc de pobresa.  

 Feminització de certs sectors.  

 Infrarepresentació de les dones en branques concretes.  

 Violències masclistes en l’àmbit laboral.  

 Dificultats per la conciliació de la vida laboral i la vida familiar.  

 Teletreball.  

 Jornades a temps parcial.  

 Desigualtats en àmbits on hi ha més capacitat de decisió i poder.  

 Àmbits amb major responsabilitat ocupats per homes.  

 Bretxa salarial.  

 Bretxa en les pensions.  

Variable 7: Status quo 

Descripció 

Durant la dinàmica de pluja d’idees de la sessió, es recullen les següents aportacions envers 

la descripció de l’estat actual de la temàtica en el marc de l’acció proposada:  

 Manca de dades econòmiques desagregades per sexe. 

 Manca de datasets sobre feminització de la pobresa. 

Variable 8: Recursos necessaris 

Descripció 

En el marc de la pluja d’idees durant la sessió, es recull el següent llistat de recursos necessaris 

per abordar l’acció consensuada:  

 Plataforma digital de publicació de dades obertes del dataset. 

 Eina tecnològica per automatitzar la generació de dades a partir dels sistemes 

d’informació de les institucions. 

 Dades desagregades per sexe, edat, capacitat i origen/nacionalitat. 

 Equip de Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya. 

Variable 9: Recursos disponibles 

Descripció 

En el marc de les dinàmiques de la sessió, es menciona l’existència de diferents recursos 

disponibles, com l’extracció d’indicadors per part de diferents departaments de la Generalitat, 

o l’existència d’estudis vinculats a indicadors, dades obertes i gènere de l’ONU Mujeres, l’ICD, 

Liquen Data Lab, entre d’altres (veure apartat d’Informació addicional).  



Procés participatiu Pla d’Acció OGP Catalunya 

participa.gencat.cat | 13 

Variable 10: Perspectiva de gènere 

Descripció 

En el marc de la pluja d’idees durant la sessió, es recull el següent llistat d’elements a considerar 

envers la perspectiva de gènere a l’hora de dissenyar i/o aplicar l’acció (tenint en compte que 

l’acció aborda específicament aquesta temàtica i que, per tant, tot el debat i les aportacions es 

vinculen amb aquesta variable):  

 Interseccionalitat de les dades per altres eixos d’opressió. 

 Transversalitat d’aquesta acció a la resta d’accions/compromisos.  

 Garantir i avaluar la democratització de les dades. 
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Taula 3: resum de les principals variables consensuades envers l’acció de l’Eix 4 

Nom de l’acció Generar dades obertes actualitzades, comparables i accessibles que 

permetin analitzar de forma integral la desigualtat socioeconòmica de 

les dones i la feminització de la pobresa, assegurant la seva 

accessibilitat i el seu ús. 

1. Concreció de 

l’acció 

Acció amb l’objectiu d’obtenir i democratitzar l’accés a dades obertes 

envers la desigualtat socioeconòmica de les dones i la feminització de la 

pobresa a Catalunya, basada en les següents fases:  

 Identificar i prioritzar els indicadors necessaris per aconseguir una 

visió i una anàlisi integral de la temàtica  

 Identificar les fonts on obtenir dades dels indicadors prioritzats  

 Obrir les dades, automatitzant aquesta obertura, garantint que 

estiguin actualitzades de forma periòdica o publicades en temps 

real; desagregades per sexe i altres variables que interseccionen, 

idealment edat, diversitat/discapacitat, tipologia familiar, 

origen/nacionalitat; i geolocalitzades 

 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.). 

2. AAPP 

responsable de la 

seva 

implementació 

 Es proposa la Generalitat de Catalunya a través de Dades Obertes, 

el Departament d’Igualtat i Feminismes i l’Institut Català de les 

Dones (pendent de validació).  

3. Objectiu i 

principals 

resultats/fites a 

aconseguir 

 Espai dins la web de la Generalitat on es publiquin conjunts de 

datasets que aportin dades geolocalitzades i actualitzades en el 

marc dels indicadors prioritzats per analitzar la temàtica de 

desigualtat socioeconòmica de les dones i la feminització de la 

pobresa. 

 Infraestructura tecnològica necessària per a l’automatització dels 

datasets, garantint la publicació periòdica de les dades  

 Accions concretes que assegurin l’accessibilitat de les dades i el seu 

ús. 

4. Termini  Marc temporal del Pla d’Acció OGP.  
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Informació addicional 
 

A continuació, es llisten enllaços d’interès vinculats amb el compromís acordat:  

 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://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

