Reunió de coordinadors de la XIP
Data: divendres 13 de desembre de 2013
Hora: de les 16.15 hores a les 18.45 h
Lloc: DGACD. Via Laietana,14, 3r. 08003 Barcelona
Assistents: Marc Torres, Frederic Viscarro, Xavier Lasauca, Carles Folch, Jordi Graells,
Francesc Soler i Joana Soteras
1. Butlletí de la XIP
El Francesc Soler ens mostra el model de butlletí de la XIP que ha estat preparant i l’aplicació
amb que s’ha fet (MailChimp).
Es parla sobre la importància d’aquesta eina per fidelitzar els membres i persones adherides a
la XIP i per donar més difusió als materials més destacats que publica la XIP al blog. El butlletí
contindrà els postos més rellevants de la XIP, algun post o article extern interessant, dades
sobre els tuits que han tingut més èxit, una agenda sobre actes destacats que hagin de tenir lloc
properament, etc.
Pel que fa a la periodicitat s’estableix en principi una tramesa cada tres setmanes i segons com
funcioni s’intentarà enviar quinzenalment.
El primer butlletí s’enviarà el proper 20 de desembre i contindrà un escrit de presentació, el post
dels tres anys de la XIP, el post de l’Alberto Ortiz de Zárate i enllaços al calendari de la XIP i a la
felicitació de Nadal que està acabant de preparar l’Anna Cabañas.
Cal que les persones que s’encarregaran del butlletí disposin de l’extracció d’adreces de corrreu
de la plataforma. Es demana al Manel Garcia.
2. Apadrina un concepte de govern obert
Disposem del text consensuat per poderlo enviar als possibles col∙laboradors perquè facin un
article sobre un concepte de govern obert. Ara cal que es tradueixi aquest text a diferents
llengües: francès (Mireia Plana), anglès (Marc Torres ho encarrega a algú), castellà (Joana
Soteras i italià (Marc Torres ho encarrega a algú).
Cal actualitzar l’Excel que tenim amb els diferents conceptes per afegirhi els possibles experts
que puguin fer un article. Es posa de termini abans de Nadal.
Pels voltants de Sant Jordi faríem la presentació de la publicació digital (PDF i EPUB), que
contindria el recull de tots els articles sobre els conceptes de govern obert. Francesc Soler
mirarà d’aconseguir que Màrius Serra en faci la presentació.

3. Extranet de la XIP
El Fede Viscarro explica que estan en contacte amb l’Anna Cabañas perquè els ajudi en el
disseny tenint en compte que la plataforma ofereix poques possibilitats.
De moment s’han centrat en la construcció de la plataforma, però comenta que cal un
dinamitzador de xarxes i que la gent vagi provant i demanant segons les necessitats.
Torn obert de paraules
Jordi Graells comenta que s’hauria de fer una entrada de la XIP a la Viquipèdia degudament
referenciada.

