
L'objectiu d'esta iniciativa va ser conéixer
l'opinió de les organitzacions adherides,
escoltar els seus suggeriments, crítiques i

propostes per a millorar el portal.

La Fundació Societat i Progrés va acudir, el passat 17 de
maig, a la cita amb Internet amb motiu de la celebració del
seu gran dia.
Per a commemorar esta data, i responent a la convocatòria
de l'Associació d'Internautes (www.diadeinternet.org), XAROP,
la Xarxa d'Organitzacions Progressistes Valencianes, va
presentar a les organitzacions que participen en la xarxa una
primera versió beta del Portal XAROP.
Xarop és un projecte horitzontal, impulsat per la Fundació
Societat i Progrés, amb el suport del Pla Avança del Govern
d'Espanya. Es tracta d'una xarxa que està sent construïda
dia a dia pels actors socials valencians impregnada d'un
esperit col· laborador i  de treball entre iguals.
Amb este concepte es va organitzar un primer taller amb
una versió beta del Portal amb l'objectiu de conèixer l'opinió
de les organitzacions adherides, escoltar els seus
suggeriments, crítiques i propostes.
El taller, que es va celebrar a Quart de Poblet, va consistir
en una sessió de treball curta però intensa i productiva. Els
socis tecnològics del projecte XAROP van explicar el
funcionament i el coneixement de l'estructura tecnològica.
Així mateix, van realitzar un primer test funcional amb les
organitzacions participants en el projecte, on van tindre la
possibilitat de provar el funcionament d'algunes de les
ferramentes en què s'està treballant com la realització de
butlletins electrònics del portal, la confecció de l'agenda
progressista valenciana i altres possibilitats que ens aporten
les noves tecnologies aplicades a millorar el capital social
valencià.

L'Ajuntament de Quart de Poblet va col·laborar amb el
projecte Xarop cedint l'aula on es va realitzar la sessió. En
el taller van participar Josep Martínez i Lluïsa Xifre de CA
REVOLTA, Lluís Valls i Vicent Soler de l'Associació Veïnes i
Veïns del Barri Sant Marcelí, Ramon Hernández de l'AMPA
del col·legi Tomás de Villarroya, Vicent Linares Rams d'Espai
Cultural de Malva·Rosa (Casal Jaume I), Mónica Bou
d'Associació Veïnes i Veïns “Antonio Machado” de Rocafort,
Leopoldo Soria de l'Associació Esplais Valencians, Oscar
Ballesters i Ezequiel de l'Associació TOTTASOC, Mª Dolores
Canet de Coordinadora Acció i Reflexiò Ciutadana per
València, Paco Romaguera, Jaime Castelló i Domingo Pérez
d'INDENOVA, José Ignacio Pastor, Juan Medina, Jaume
Cortina i Berta Chulvi de la Fundació Societat i Progrés.
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La Fundació s’unix a la celebració del Dia d’Internet amb la seua participació en un
taller sobre la primera versió beta del Portal Xarop

InfoTV reforça el projecte Xarop a Internet

InfoTV reforçarà el projecte Xarop amb un canal de televisió per
Internet que reunirà totes les notícies, reportatges i audiovisuals
generades per les organitzacions progressistes que integren esta
xarxa. Dissabte día 17 de maig passat va ser el dia mundial
d'Internet. Amb este motiu la Xarxa d'Organitzacions Progressistes
Valencianes organitzà una trobada-taller per que les associacions
de la plataforma treballaren en la versió experimental del Portal
Xarop. Este portal vol ser un altaveu de les seues activitats perquè
les organitzacions obtinguen més ressonància i repercusió mediàtica.
En este sentit, també es va presentar una primera versió del canal
Xarop, una pàgina creada i gestionada per InfoTelevisió que
permetrà accedir a les noticies i altres continguts audiovisuals que
generen les associacions de la xarxa.

Més informació a:

www.xarop.org




