ACTA DE LA REUNIÓ DE COORDINADORS DE LA XIP, XARXA D’INNOVACIÓ PÚBLICA
Reunió núm. 1/2014
Dia: divendres 7 de febrer de 2014
Hora: 16.15 hores
Assistents: Arnau Cangròs, Carles Folch, Jordi Graells, Maribel Jové, Xavier Lasauca, Marta
Morera, Mireia Plana, Mercè Solé, Francesc Soler, Joana Soteras, Marc Torres.
Excusen la seva assistència: Joan Galeano, Manel Garcia, Roger Gibaja, M. Antònia Julià, Mercè
Romagosa, Carol Romero, Fede Viscarro.
Ordre del dia:
1. Projecte Apadrina un concepte
a. Calendari de desenvolupament
b. Distribució de tasques
2. Responsabilitats XIP (àrees de comunicació, benvinguda i arxiu)
3. Informació sobre les comissions
a. Newsletter
b. Partenariat
c. Altres
4. Torn obert de paraules
a. Projecte d’aprovisionament de serveis TIC als ajuntaments
Desenvolupament de la reunió
1. Es confirma que la presentació de la publicació electrònica fruit del projecte Apadrina
un concepte es presentarà al Mobile World Centre dijous dia 10 d’abril. El presentador de
l’acte, que farà una conferència, serà en Màrius Serra. Es planteja de demanar-li que faci uns
enigmes al voltant del govern obert; cal pensar com plantegem la resolució dels enigmes i què
donarem a qui els encerti.
Es comenta que encara falten conceptes sense padrí, i que està costant una mica sobretot
d’aconseguir padrins internacionals. La revisió de la publicació la coordinarà la Joana Soteras i
la maquetació la farà l’Anna Cabañas, tot i que demanaran col·laboracions si les necessiten. Cal
tancar com abans millor l’assignació d’articles.
La publicació es presentarà en pdf i en format ebook, però el Marc Torres està creant un espai
interactiu per al dia de la presentació. Cal organitzar la presentació, decidir qui parlarà, a qui es
convidarà, com se’n farà la difusió... Potser ens caldria un pla de comunicació menys ambiciós
que altres vegades però més efectiu.
2. Es presenten les dues persones que han assistit a la reunió i se’ls proposa la seva àrea
de treball: a la Marta Morera se li demana si es pot fer càrrec de la comunicació (començarà
per la presentació d’Apadrina un concepte) i a la Mercè Solé si pot portar l’arxiu i l’ordenació
del material que va generant la XIP perquè estigui ben classificat i a l’abast de tothom

(contactarà amb l’Arnau Cangròs perquè li expliqui l’extranet i amb el Carles Folch per al
Diigo). Totes dues accepten de bon grat i se’ls dóna la benvinguda. No ha pogut assistir la M.
Antònia Julià, a qui se li volia proposar que coordinés la benvinguda de nous membres; la
Maribel Jové s’ofereix a ajudar-la en aquesta tasca.
3. Es repassen les estadístiques del butlletí de la XIP i es veu que són força bones. Es
comprova la necessitat de destacar més l’apartat d’agenda per donar-li més valor. Es proposa
el calendari per a les properes newsletters: 20 de febrer, 27 de març, un monogràfic a l’entorn
del projecte Apadrina i un de posterior de resum. El mateix dia de la presentació ens aniria bé
recollir més adreces de persones interessades a rebre el butlletí. Es comenta que el millor dia
per publicar és dijous.
Els relators aprofiten per demanar que es retuitegin més els tuits fets en nom de la XIP.
Pel que fa al blog, el Jordi Graells, com a editor, demana que es proposin més temes per a
articles. Es pot utilitzar la cafeteria per a això. Recorda també que els articles no han de ser
gaire extensos i respectar dos nivells de lectura: un primer nivell, amb un màxim de dos
paràgrafs amb una idea útil i acabar el segon amb una pregunta que convidi a continuar llegint,
i un segon nivell que pot ser més extens.
Xavier Lasauca, com a coordinador de la comissió de partenariat, explica que la participació de
la XIP en el projecte sobre innovació a l’Administració local continua a bon ritme i que vam ser
presents, a través del Manel Garcia, en una trobada a Copenhaguen. Tota la informació la
podem trobar al Dropbox de la XIP. També hi havia pendent una trobada amb Esquerra
Republicana de Catalunya (Núria Vives i Sandra Lomas) que al final no es va dur a terme; tot i
així, hi ha un regidor d’ERC a Sant Andreu de la Barca que s’ha interessat per conèixer la XIP i
aniran a veure’l en Xavier Lasauca i es proposarà al Fede Viscarro o al Roger Gibaja que l’hi
acompanyin.
4. Roger Gibaja volia presentar un projecte sobre un model d’aprovisionament de serveis
TIC als ajuntaments però, com que no hi ha pogut ser present, li ha enviat a la Mireia Plana
perquè l’expliqués. La Mireia l’explica però s’acorda que es passarà per correu a tothom per
poder-lo llegir amb més calma, i esperarem les explicacions del Roger. S’adjunta el projecte a
aquesta acta.
Joana Soteras comenta que s’ha demanat la participació de la XIP en el Congrés EDO 2014:
organitzacions que aprenen i generen coneixement, que es durà a terme a Barcelona els dies
14, 15 i 16 de maig. Proposem dues presentacions: una, a càrrec de la Maribel Jové, sobre
learning analytics, i una altra a càrrec dels relators de la XIP amb el títol aproximat: El paper del
relator en l’aprenentatge i la comunicació.
S’acaba la reunió (i també s’acaben els deliciosos caramels que ha portat el Carles) a les 18.15
hores.

