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Fotografiar els monuments dels
Països Catalans tindrà premi
La plataforma Amical Wikimedia ha convocat un concurs per promocionar la
cultura catalana a la Viquipèdia | La Casa Batlló donarà una entrada doble per ferhi una visita guiada a qui més ampliï el seu article

Un dels premis serà una entrada doble per visitar la Casa Batlló a porta tancada | Cristóbal Castro

L'associació de viquipedistes Amical Wikimedia https://twitter.com/AmicalWikimedia)
(
ha convocat
una nova edició del concurs Wiki Loves Monuments
(https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:Monuments/Repte_2016) per premiar a tots aquells
que creïn articles o fotografies dels monuments dels Països Catalans. ?Després de cinc edicions
del concurs, l'objectiu del 2016 és tapar forats: aconseguir fotografies i articles de tots aquells
monuments catalogats que encara no en tinguin?, afirma Àlex Hinojo
(https://twitter.com/Kippelboy_cat) , cap de projectes d'Amical Wikimedia.
Els premis seran lots de llibres per les tres millors fotografies i als tres usuaris que creïn o millorin
més articles. A més, les fotografies de les comarques gironines i del País Valencià també tindran
un premi especial, gràcies a la col·laboració de l'entitat amb el Patronat de Turisme Costa Brava
Girona i el Servei de Patrimoni Cultural de la Generalitat Valenciana.
El Memorial Democràtic de Catalunya també premiarà qui faci més articles sobre els monuments
d'Espais de Memòria, i el Museu Valencià d'Etnologia homenejarà aquells que facin més articles o
fotos dels béns de rellevància local etnològics valencians.
Els tres viquipedistes que facin més articles sobre monuments andorrans en qualsevol idioma
rebran lots de llibres gràcies a Turisme d'Andorra. La Casa Batlló també entregarà una entrada
doble per gaudir del monument en exclusiva a porta tancada a aquell que més ampliï el seu
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article.
Entre 2011 i 2013, Amical Wikimedia va organitzar diverses campanyes del concurs Wiki Loves
Monuments que van aconseguir recollir desenes de milers de fotografies del patrimoni
arquitectònic. Amb aquestes campanyes, la plataforma creu haver "fet una gran difusió del nostre
patrimoni, descobrint el seu valor, cercant documentació, revisant i corregint elements".
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