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?La Viquipèdia en català arriba als
600.000 articles amb la biografia de
Pura Velarde
L'any 2018 va tenir 196,5 milions de consultes, fet que la converteix en la 36a
llengua més llegida al món

Imatge d'una Viquimarató | David Parreño / Amical Wikimedia

La Viquipèdia en català https://ca.wikipedia.org/wiki/Portada)
(
ha assolit aquest dimarts a les deu
de la nit la xifra de 600.000 articles, segons ha informat l'entitat Amical Vikimedia, després que
s'hi hagi incorporat una biografia de Pura Velarde. L'autor de l'article número 600.000 ha estat
Xavier Dengra, informa la mateixa font.
El 16 de març del 2001 l'enciclopèdia col·laborativa es va inaugurar amb el terme "àbac". Des
d'aleshores han estat 312.000 els editors que hi han contribuït.
La versió catalana va ser la segona que va arribar al ciberespai, just després de l'anglesa. El 8 de
març del 2003 va arribar als 1.000 articles, el 16 de novembre del 2004 als 10.000 i el 18 de gener
del 2008 als 100.000. El 29 de juny del 2010 la xifra era de 250.000 articles i l'11 de març del 2016
va assolir els 500.000.
Des d'Amical Wikimedia també es destaca que els 600.000 articles s'han assolit també gràcies a
les biografies que s'han fet per revertir el biaix de gènere a través del projecte Viquidones, així
com la "voluntat d'omplir buits temàtics i històrics" amb la Nit de Santa Llúcia o el projecte Pescar.
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Actualment, de les 303 versions idiomàtiques, la Viquipèdia en català és la vintena en nombre
d'articles, després de la versió sèrbia i abans de la noruega. Pel que fa a la qualitat, està entre les
tres primeres, al costat de les versions en rus i serbi, en una classificació que es fa analitzant la
completesa dels mil articles vitals, informa la mateixa font.
L'any 2018 es van fer 196,5 milions de consultes a la Viquipèdia en català, de manera que és la
36a llengua més llegida al món (0,10%).
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