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Quan la SCATERM us ha convidat a aquesta jornada, era perquè escoltéssiu dife-
rents experiències, per poder entendre si la Viquipèdia és un camí que ens porta a 
la confusió i al desordre — i que, per tant, cal abandonar-lo com una via en de-
sús— o si és una via òptima per a la normalització de la llengua catalana i una font 
d’informació multilingüe apta per a la recerca. 

D’entrada, la validesa i la verificabilitat d’aquesta enciclopèdia ens frenen a 
l’hora d’imaginar com la podríem utilitzar millor, però quan ens assabentem que 
la Viquipèdia en català rep divuit milions de visites al mes, se’ns disparen les alar-
mes i ens preguntem si no ens estem perdent alguna oportunitat. Si ens centrem 
en el camp de la terminologia, que és el que ens ha reunit aquí, com la podríem 
convertir en una eina de divulgació terminològica?

Ens ha agradat, sobretot, portar aquesta reflexió aquí, a l’Institut d’Estudis 
Catalans, perquè tots els que estem darrere de la Viquipèdia catalana ens estimem 
la llengua catalana — això explica que tingui aquest volum d’entrades amb tan 
pocs parlants com tenim, comparat amb la Wikipedia anglesa o amb la castellana. 
És una militància voluntària que fem dia a dia. Hem tingut la sort de poder reunir 
aquí la gent que, dins de la Viquipèdia, representa pesos molt específics, que fa 
molts anys que hi treballen i que volen que això continuï endavant. Volem que 
aquest acte sigui una encaixada de mans per dir-vos que Amical Wikimedia és 
aquí i que Amical vol treballar amb vosaltres. No podem obviar aquests divuit 
milions de visites que té la Viquipèdia catalana. És impossible. 

Cal tenir present també que hi ha alumnes de batxillerat i de primer de carre-
ra que la consulten molt, i els hem de deixar una Viquipèdia que els sigui útil i que 
els permeti aprendre. Això és un treball que com a Viquipèdia catalana podem fer. 
No ens cal aspirar a tenir els sis milions d’entrades que té la Wikipedia anglesa, 
però sí que podem aspirar a proporcionar una eina de consulta a aquests estu-
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diants, una eina en la qual basar-se i, sobretot, una eina en la qual més endavant 
podran col·laborar, perquè a Amical Wikimedia, a més de ser militants de la llen-
gua, també som militants del coneixement obert. És cap aquí cap on hem d’anar: 
no és voler les coses gratuïtes, sinó voler eines compartides.

Per tant, crec que aquesta jornada ha estat un primer pas — que n’ha de tenir 
un de segon— i que ha aconseguit presentar-vos la Viquipèdia no només com a 
recurs de coneixement obert, sinó també com a mitjà de difusió terminològica.
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