
Què és?

Els darrers informes de la Fundació Wikipèdia revelen que només un 9% de 
les edicions a Wikipèdia el 2012 va ser realitzades per dones. Wikidones és una 
iniciativa que té per objectiu enfrontar aquesta mancança fomentant la participació 
de les dones a Viquipèdia en qualitat de generadores de continguts amb perspectiva 
de gènere i feminista. Es tracta d’un projecte desenvolupat i coordinat pel Centre 
de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison “La Bonne”, a partir d’una idea 
inicial de Susana Noguero amb el suport de la Regidoria de Dones i Drets Civils 
de l’Ajuntament de Barcelona, i amb la col·laboració d’Amical Wikimèdia i 
Eduxarxa.

Com funciona?

En una primera fase Wikidones promou la creació de 4 grups de treball 
temàtics: 1) història, 2) cinema, 3) arts i disseny, i 4) ciència i tecnologia. Cada 
grup estarà acompanyat per dones especialistes en el tema, que treballaran amb un 
grup de dones interessades a generar al menys un article de qualitat cadascuna amb 
perspectiva de gènere i feminista per a la Viquipèdia en català.

Aquest acompanyament inclou la facilitació de recursos i fonts d’informació 
per a la realització de l’article, tutoria sobre l’elaboració d’articles especialitzats i de 
qualitat per a Viquipèdia, així com la celebració de trobades de coneixement mutu i 
diàleg constructiu entre les participants. Per altra banda Amical Wikimèdia oferirà 
formació específica sobre la generació de continguts per a Viquipèdia. També 
es col·laborarà amb entitats i organitzacions de la ciutat de Barcelona, com ara 
biblioteques, arxius, etc.

Per altra banda, existirà un portal específic que reculli tant els articles produïts 
com càpsules pedagògiques i propostes de dinamització i difusió dels continguts 
generats, realitzades en col·laboració amb Eduxarxa.

Quan i on es farà?

Un cop detectades les dones interessades a participar-hi, el treball amb les 
mentores s’iniciarà a principis de setembre de 2014, tot i que també és possible 
incorporar-se al projecte al mes d’octubre. Una primera versió dels articles estarà 
disponible a Viquipèdia al mes de desembre, però es continuarà treballant en la 
seva millora en els primers mesos del 2015.

Les trobades amb les mentores i el grup de treball es podran realitzar a La 
Bonne, a les biblioteques de la ciutat i d’altres centres de documentació, o a les 
entitats dels districtes implicades.

Com podeu participar-hi?

Podeu formar part del projecte Wikidones com a productores de continguts. 
Només heu de posar-vos en contacte amb la coordinadora del projecte a La Bonne, 
Marta Nieto (wikidones@gmail.com), indicant el vostre tema d’interès i us 
incorporarem al grup de treball corresponent. Si sou una organització i voleu 
aportar els vostres recursos documentals o equipaments al projecte, també podeu 
contactar amb el mail de Wikidones per coordinar la col·laboració.
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