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La BBC posa com exemple la
Viquipèdia en català
"Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure d'Internet, s'ha convertit s'ha convertit en l'última dècada en una
important eina de difusió tant de l'idioma com dels punts de vista propis de les cultures
minoritàries". Així comença l'article firmat per la periodista de BBC Mundo, la redacció de la BBC per
a Amèrica Llatina, Anahi Aradas. Un reportatge en què la Viquipèdia en català és l'exemple de
com aquest enciclopèdia de coneixement en xarxa pot servir per promocionar una llengua a la
xarxa.
La cadena pública britànica destaca que la Viquipèdia en català té 370.000 articles, gairebé la
meitat que la Viquipèdia en castellà, una xifra que contrasta amb el nombre de parlants d'un i altre
idioma així mateix recorda que va ser la primera edició no-anglesa en tenir un article.
Una feina de llarg recorregut
L'article destaca, a més, la feina que fa l'associació Amical Viquipèdia per promocionar la
Viquipèdia amb tallers, conferències i destaca dos dels projectes més ambiciosos: Viquiescoles i
GLAM-WIKI. El primer projecte pretén fer arribar la Viquipèdia als estudiants de secundària,
Batxillerat i cicles formatius en forma de concurs.
Per que fa el GLAM-WIKI (acrònim de Galleries, Libraries, Archives and Museums), en paraules
d'un dels membres d'Amical Viquipèdia, David Parreño Mont, explica que va néixer al Museu
Britànic q i té la voluntat d'establir una relació proactiva amb les institucions culturals que aporti
beneficis a ambdues parts, per tal d'oferir continguts al màxim d'usuaris i amb la millor qualitat
possible.
Catalunya és l'únic lloc del sud d'Europa on s'ha engegat aquest projecte amb col·laboracions
amb el MACBA, la Fundació Joan Miró, el Museu d'Art de Girona, entre molts d'altres, com la
implementació dels codis QR a l'exposició Joan Miró. L'escala de l'evasió de la Fundació Joan Miró, de
la realitat augmentada al Museu de Mataró o l'alliberament de la pinacoteca de la Biblioteca
Museu Víctor Balaguer i s'han organitzat viquimaratons d'edicions per Joan Miró, Ángeles Santos o
Xavier Miserachs.
Parreño finalment recorda que la feina de la Viquipèdia és sobretot molt importat per aquelles
llengües minoritzades que "mai havien tingut un diccionari o enciclopèdia".
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