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Marató per enriquir la Viquipèdia de
continguts sanitaris de la Catalunya
Central
En una activitat paral·lela del XX Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua
Catalana que se celebrarà el 20 i 21 d'octubre a Manresa
Ampliar els continguts en català que apareixen a la Viquipèdia vinculats a diferents aspectes
sanitaris de la Catalunya Central. Amb aquest objectiu, el XX Congrés de Metges i Biòlegs de
Llengua Catalana que se celebrarà a Manresa el 20 i 21 d'octubre tindrà com a activitat paral·lela
una Viquimarató
(https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:XX_Congr%C3%A9s_de_Metges_i_Bi%C3%B2legs_d
e_Llengua_Catalana) , iniciativa impulsada per l'Amical Wikimedia, el Comitè Organitzador del
Congrés i la Biblioteca del Casino de Manresa.
La Viquimarató tindrà com a escenari la Biblioteca del Casino de Manresa el divendres 20 d'octubre
de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00 hores i l'endemà dissabte de 11:00 a 14:00 hores. La proposta
és enriquir els continguts que hi ha a la Viquipèdia relacionats amb aspectes sanitaris de les
comarques de la Catalunya Central, en concret, Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès, Osona i
Anoia. Entre els temes que es proposen hi ha:
- Biografies de sanitaris de la Catalunya Central
- Hospitals antics i actuals
- Epidèmies a la Catalunya Central
- Institucions sanitàries
Per exemple, es proposa crear articles sobre l'Hospital de Sant Andreu de Manresa, la Fundació
Althaia, l'epidèmia de còlera de 1854 a la Catalunya Central i les biografies de diversos
professionals sanitaris, entre molts altres temes.
En paral·lel, els organitzadors del Congrés i l'Amical Wikimedia creuen molt interessant ampliar
els continguts relacionats amb les ciències de la vida i de la salut en l'àmbit catalanoparlant a la
Viquipèdia en llengua catalana. Per això organitzen també el Viquiconcurs, un concurs en línia per
ampliar, millorar i traduir articles sobre el món de les ciències de la vida i de la salut en les terres
de parla catalana. El concurs s'iniciarà l'1 d'octubre i finalitzarà el dia 21. El concurs està obert a
tothom, només cal registrar-se a la llista de participants. Els guanyadors rebran com a premi lots
de llibres.
L'organització del XX Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana va a càrrec de la Fundació
Alsina Bofill de l'Institut d'Estudis Catalans i la Fundació Althaia.
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