
Xarxa d’Innovació Pública (XIP) 

Argelaguer en Transició  

3 de novembre de 2012 



Què és la XIP? 

https://www.youtube.com/watch?v=YFOC2RrviYw




La Xarxa d’Innovació Pública 

Xarxa transversal de persones vinculades amb les administracions públiques 

de Catalunya o amb iniciatives que fan amb aquestes institucions. 

Es proposen millorar el servei a la ciutadania innovant la gestió dels serveis 

gràcies al bon ús de la tecnologia col·laborativa. 



Gènesi 

xarxaip.cat 

http://www.xarxaip.cat/
http://www.xarxaip.cat/
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Objectius principals 

1. Canviar la manera de treballar i fomentar  

la participació ciutadana. 

2. Facilitar la vida a la ciutadania. 

3. Ser líders d’opinió internament i  

externament. 



Objectius secundaris 

1. Millorar l’eficiència. 

2. Augmentar la transparència cap a la 
ciutadania. 

3. Potenciar la intel·ligència col·lectiva. 

4. Implicar la resta de professionals públics. 

5. Afavorir la participació ciutadana. 



Organització 

Diferents nivells de vinculació a la XIP:  

– Membres actius dels grups 

– Membres donats d’alta a xarxaip.cat  

– Adherits al manifest de la XIP 

http://www.xarxaip.cat/


Àrees de treball 

.GOV: govern obert oGov, transparència, open data, eGov 

.COM: nous serveis públics, noves formes de prestació 

.NET: xarxes, plataformes i canals de comunicació 

.ORG: nous models organitzatius 

.EDU: gestió del coneixement, entorns d’aprenentatge 

.CAT: usos lingüístics, identitat digital, Viquipèdia 



Condició de membre 

Per adquirir la condició de membre de la xip s’ha d’estar 
disposat a treballar en noves maneres que millorin processos 
i serveis i, al mateix temps, a acceptar la seva carta de 
compromisos, que es basa en una sèrie de principis 

Carta de compromisos 

http://www.xarxaip.cat/adhereix-te-a-la-xip/termes-de-servei/
http://www.xarxaip.cat/adhereix-te-a-la-xip/termes-de-servei/


Algunes dades 

 339 persones adherides al manifest 
 187 membres de la XIP 
 48 posts publicats al bloc 
Més de 66.000 visualitzacions del bloc 
Quasi 1.200 seguidors a Twitter  
Més de 2.700 tuits publicats 
 6 grups de treball 
 28 línies d’actuació 
 1 ideari 
 1 pla d’acció (en elaboració) 

Numbers © e y e  s e e CC BY-NC-ND 



 Col·laboració en INprendedores  

i traducció de INprenedors. 

 Assessorament del lehendakari  

en la llei de transparència basca  

i participació en l’elaboració dels 

estàndards de Govern obert, iniciativa 

d’Acess Info. 

 Participació en diversos  

esdeveniments: Expoelearning  

2012, Empresa 2.0 a Sevilla,  

III Trobada per a la Innovació  

Social  a Astúries, II Congrés  

EDO,  etc. 

Algunes actuacions 



Del grup inicial... 



... al grup actual 



Idearis 



Accions  



Accions a partir de l’ideari  

- Visualització de dades: fer infografia sobre govern obert.   

- Accés a la informació i transparència: continuar en el debat. 

- Dades obertes: desenvolupar alguna aplicació que sigui 

molt útil. 

- Partenariat Administració – societat: organitzar activitat. 

- Desenvolupar un argumentari que justifiqui usar nous 

models de treball (especialment el treball col·laboratiu) 

- Intervenció en escoles i universitats de gestió pública. 

- Innovació pública: organitzar sessions a escoles de 

formació. 



Pla d’acció de la XIP 



Xarxes i repositoris xip  

slideshare.net/xarxaip youtube.com/xarxaip 

xarxaip.cat twitter.com/xarxaip 

flickr.com/xarxaip 

facebook.com/xarxaip 



Gràcies! 


