
  

ZW núm 262. Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i 
social realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 

http://www.xarxaip.cat/

La Xarxa d’Innovació Pública (XIP) és una xarxa transversal de professionals 

vinculats a les administracions públiques de Catalunya, o a iniciatives que s’hi duen 

a terme, que es proposa fonamentalment millorar el servei a la ciutadania a partir 

de la innovació en la gestió dels serveis, gràcies al bon ús de la tecnologia 

col·laborativa. Entre els seus membres trobem, entre molts altres, a Jordi Graells, 

Francesca Cañas, Marc Garriga, Joan Carles Torres o Àngela Solà. 

Planteja unes línies de treball conjuntes per compartir projectes, bones pràctiques, 

coneixements, notícies, etc. amb la idea d’aprendre plegats -a partir de les pròpies 

experiències- i de millorar i idear nous serveis amb la resta d’actors públics (com la 

ciutadania, o els diferents proveïdors) a partir del coneixement de l’Administració. 

Entre els seus objectius: canviar la manera de treballar i fomentar la participació 

ciutadana; facilitar la vida a la ciutadania o ser líders d’opinió internament i 

externament. 

La XIP està oberta a totes aquelles persones que tinguin ganes d’aportar les seves 

idees i propostes en les diferents àrees i objectius. Només és necessari adherir-se, 

acceptant prèviament la seva carta de compromisos.  

Les diferents àrees de treball en què s’estructura la Xarxa són, en grans titulars: 

.GOV: governança, transparència, open data; .NET: xarxes, plataformes i canals de 

comunicació; .COM: nous serveis públics, noves formes de prestació; .ORG: nous 

models organitzatius; .EDU : gestió del coneixement, entorns d’aprenentatge; 

.CAT: usos lingüístics. 

El proper dimarts, 14 de juny, es presentarà públicament a Barcelona la Xarxa 

d’Innovació Pública i la versió catalana, en format digital, del llibre INprenedors. Un 

acte obert al públic que comptarà amb la participació de Tíscar Lara, vicedegana de 

Cultura Digital de l’Escola d’Organització Industrial de Madrid i coautora, Joan Cruz, 

de Fundació Telefònica, editors del llibre, Jordi Graells, coautor (encarregat de 

presentar la XIP) i altres autors del llibre. 

La Xarxa d’Innovació Pública a Twitter, Facebook, YouTube, Slideshare i Flickr.  
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