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Sumari 

Perquè ? 
 
Amb qui ? 
 
Com ? 
 
Biblioteques UAB i Viquipèdia 



Wikipedia : missió i valors 

1. Llibertat, 
2. Accessibilitat i Qualitat,  
3. Independència, 
4. Igualtat (no discriminació), 
5. Transparència,  
6. Comunitat 
http://wikimediafoundation.org/wiki/Values 

Valors 

“Aconseguir que la suma de tot el 
coneixement humà estigui a l'abast de 
tothom, de manera gratuïta i en el seu 

idioma”  
http://wikimediafoundation.org/wiki/Mission_statement 

Perquè ?  

Míssió 



5 pilars 

La Viquipèdia és una enciclopèdia 
Cerca el punt de vista neutral 
El seu contingut és lliure 
El respecte envers les opinions altres és 
important 
Llença’t-hi: modifica, prova, destrossa i aprèn 
 

“Wikipedia works in Practice, not in Theory” (Jimmy Wales) 

Perquè ?  



Wikipedia : tones d’info 

1.940 vols wiki anglesa, 2.566.5 milions de 
paraules repartides en 4.35 milions d’articles -
mitjana de 590 paraules per article. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Size_in_volumes 

Octubre 2013 

13.300 vols total wikipedia 
30.225.000 articles 
http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_as_books 
http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias#Grand_Total 

Perquè ?  



Wikipedia : consultes Perquè ?  

< 22 mil milions 
consultes /mes 

< 740 milions /dia 
< 30 milions /hora 
 

http://reportcard.wmflabs.org/ 
http://stats.wikimedia.org/EN/TablesPageViewsMonthly.htm 



Wikipedia : posicionament  Perquè ?  

1a o 2a posició 
 al 80% de cerques 

a Google 

Why Wikipedia is top on Google: the SEO truth no-one wants to hear  by Kevin Gibbons 
http://econsultancy.com/es/blog/9009-why-wikipedia-is-top-on-google-the-seo-truth-no-one-wants-to-hear 



Wikipedia : plurilinguisme  Perquè ?  

287 llengües 

http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias#1_000_000.2B_articles 



Altres projectes wikimedia Perquè ?  



Amical Wikimèdia 

“Que la suma de tot el coneixement humà estigui disponible en 
català, i que tot el coneixement sobre la cultura catalana 
estigui disponible en qualsevol llengua” http://www.wikimedia.cat/ 

Amb quí ?  



La Viquipèdia en xifres 

• Més de 415.000 articles (17a posició) 
• 1900 viquipedistes actius 
• 27,8 milions pàgines visitades (11 ps o 1M 

/dia) 
• 1r lloc pel que fa als 1000 articles 

fonamentals (+ d’1 any) 
• 500 articles de qualitat (50% traduits) 
• Tràfic web Alexa: 6è (Wikipedia) 

 

Amb quí ?  



Viquipèdia en català: evolució 

http://www.thinglink.com/scene/453559737858916352 

Amb quí ?  

3a. Enciclopèdia  
16/03/2001 



Viquipedistes: tipologia 

Tipus d’usuaris 
– Anònims: se’ls identifica per la seva IP. 
– Registrats: tenen una pàgina d’usuari pròpia i 

tenen dret a vot en decisions de la comunitat 
– Administradors: usuaris que tenen certes 

funcions addicionals (però no més poder de 
decisió) 

– Bots: automatització de tasques de programació 

Amb quí ?  



Projecte GLAM 

GLAM : acrònim de l'anglès  
Galleries, Libraries, Archives and Museums 
 
 

Amb quí ?  

Compartir i difondre arreu del món el coneixement generat 
a les institucions culturals, a través de projectes de 
col·laboració amb editors experimentats de Wikipedia  

 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:GLAM 

 
 



Reconeixement 

"La Viquipèdia catalana és molt més gran del que un 
s'imaginaria quant al nombre de persones que parlen 
català" 

Amb quí ?  



Edició 

• Qui pot editar ? 
 

Tothom (registre o lliure) 
 

• Com podem editar ? 
 
-Aportant informació a partir de 
fonts fiables 
-Traduint des d’un altre idioma 
-Corregint faltes d’ortografia 
-Afegint referències 

 
 

Com ?  

• Usuari registrat pot: 
 
Tenir un historial d’edicions 
Pàgina d’usuari pròpia 
Pàgina de discussió per 

comunicar-se 
Llista de seguiment d’edicions 

o interessos 
Reanomenar pàgines 

 
 

 



Usuaris “Novells” 

Portal “Novells” 
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Novells 

El meu primer article 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:El_meu_primer_article 

Com ?  



Pàgina d’usuari Com ?  



Crear un article 

 
1- Des d’un enllaç que ja 
existeix: Un enllaç en vermell 
des de  qualsevol article 
existent o editant-lo 
expressament 

 
 

 
 
 

 
2 - Escrivint la URL de la nova 
pàgina a la línia d'adreces de 
l’explorador amb compte wiki 
obert i prémer “Enter“: 
https://ca.wikipedia.org/wiki/Xxxx 

 
 

 
 
 

 
3 - Directament des de 
l’editor wikipedia: 
https://ca.wikipedia.org/w/index.
php?title=Usuari:xxxxx&action=e
dit 

 
 

 

Com ?  



Estructura article 

• Codi Font 
• Historial 
• Discussió 

Interna Externa Infotaula 

Com ?  



Notes i Referències 
• Serveixen per verificar la veracitat de la 

informació (la Viquipèdia no és una font primària) 
• Han de ser de fonts fiables (diaris, llibres, 

publicacions editades...) 
• No s’admet recerca original (original research) 

 

Com ?  



Articles de qualitat 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Articles_de_qualitat 

Com ?  



Portals temàtics 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Portal:Portada 

Com ?  



Wikimedia Commons 

https://commons.wikimedia.org/ 
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Carregar_un_fitxer 
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Av%C3%ADs_de_drets_d%27autor_de_material_audiovisual 

Com ?  



Guies i tutorials 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Guia_b%C3%A0sica 

Com ?  



La Taverna 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:La_taverna 

Com ?  



Dinamitació Amical  

Vikitrobada 2013 

Com ?  

Viquitrobades 

Viquimaratons 

Article de Qualitat Viqui Takes (municipis) 

Viquiescoles 

1000 Fonamentals 



Vikipèdia i Biblioteques UAB - I 

Fases participació a la  Viquipèdia  
Biblioteques UAB 

2- Pàgina del Servei de 
Biblioteques UAB 

3 - Pàgines de 
Biblioteques UAB 

1- Pàgines de fons 
personals i col.leccions 

especials 

SdB-UAB  



Viquipèdia i Biblioteques UAB - II 

Primers resultats pàgines redactades per Biblioteques UAB 

SdB-UAB  



Difusió coneixement : objectiu final 

Vikitrobada 2013 

“Si el continguts no són interoperables no estan localitzables, i si no es 
poden trobar, a qui li importa ?”   Liam Wyatt  (fundador projecte GLAM Wikipedia) 



Fonts utilitzades 

Viquipèdia: iniciació al glamwiki / Per Alex Hinojo [ESAGED 
| 15 d'octubre de 2012] 
 
Benvinguts a la Viquipèdia / per Alex Hinojo [Arts Santa Mònica | Barcelona | 7 de 
novembre de 2012] 
 
Coneixement compartit / per Alex Hinojo [aPortada | Barcelona | 2 de novembre de 2011] 
 
Viquipèdia: taller d'introducció a l'edició / Amical Wikimèdia 
 
I especialment Viquipèdia, l’enciclopèdia lliur e ! 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/2100028/ESAGED_12_13/Temari/2012_10_15_Presentaci%C3%B3wikiESAGED.pdf
http://www.slideshare.net/Kippelboy/benvinguts-a-la-viquipdia
http://www.slideshare.net/Kippelboy/presentaci-coneixementcompartit-aportada
http://www.slideshare.net/Kippelboy/taller-bsic-dedici-viquipdia
http://www.slideshare.net/Kippelboy/taller-bsic-dedici-viquipdia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada
http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada
http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada
http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada
http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada


Gràcies! 

  
Vicenç Allué Blanch 

Biblioteca de Veterinària UAB 
 

vicenc.allue@uab.cat 
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