
 

LA VIQUIPÈDIA PREN L’ALT PENEDÈS I EL GARRAF 

Lema: “Les biblioteques i bibliobusos fotografien el territori” 

Convocatòria 

Activitat adreçada a persones de totes les edats amb ganes de caminar i que els agradi 
fer fotografies, ja que la participació pot ser en família, sol i/o acompanyats. 

Caldrà inscriure’s prèviament a la biblioteca més propera (termini: del 5 al 24 de 
setembre) 

En el moment de la inscripció es recolliran les següents dades en un full Excel: 

Nom i cognoms / telèfon / edat / e-mail / núm. Carnet 

Un cop inscrits, els participants rebran un correu electrònic amb les instruccions de la 
jornada i de la ruta assignada (inclourà llistat de llocs a fotografiar). 

Prèviament a l’1 d’octubre, s’hauran de donar d’alta a un compte de Viquipèdia 

https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:Crea_compte&returnto=Portada 

El dia 1 d’octubre hauran de portar cable USB de la càmera o mòbil per a poder fer la 
descàrrega de les fotografies. 

La durada de les rutes serà aproximadament de dues hores (de 10 a 12 hores) i el punt 
de sortida i d’arribada serà sempre la biblioteca / bibliobús que organitza la ruta. 

 

INSTRUCCIONS (als inscrits se’ls enviarà per correu electrònic) 

En primer lloc moltes gràcies per participar en aquesta VIQUIMARATÓ 
FOTOGRÀFICA. 

Amb la teva aportació aconseguirem completar i actualitzar les fotografies dels edificis, 
espais naturals i monuments catalogats i declarats Béns Culturals d’Interès Nacional 
(BCIN) o Local (BCIL) del municipi de Vilanova i la Geltrú. 

Abans del dia 1 d’octubre, t’has de crear un compte a la Viquipèdia, segueix les 
instruccions clicant aquí: 



https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:Crea_compte&returnto=Portada 

 

Dissabte 1 d’octubre de 2016 

9:45h – trobada a la biblioteca/bibliobús/lloc triat per a recollir les acreditacions i el 
llistat de llocs a fotografiar 

10:00h – tret de sortida i inici del recorregut de tots els participants, sota el guiatge d’un 
responsable de grup 

12:00h – retorn a la biblioteca / bibliobús per a descarregar les fotos a la Viquipèdia (hi 
haurà suport i assessorament tècnic) 

12:30h – aperitiu per a tots els participants 

Important: 

Cal portar el cable USB de la càmera fotogràfica o mòbil per a poder fer la descàrrega 
de les fotografies. 

Recomanacions pràctiques: 

Per a cada objectiu/lloc a fotografiar és recomanable prendre diferents fotos. Poden ser 
vistes generals o de detall, però sovint és útil situar el context. Abans de començar una 
sèrie de fotos d'un objectiu/lloc, és important que feu primer una "fotografia 
d'identificació". Això pot ser una placa o un panell explicatiu, o simplement la pàgina de 
la ruta impresa amb el nom del lloc. D'aquesta forma serà més senzill classificar després 
les fotografies i identificar-les correctament. 

No es poden fer fotos de la gent sense el seu consentiment (si no són preses generals) i 
no es pot entrar en propietats privades sense autorització. 

Un cop finalitzada la ruta hauràs de carregar les fotografies des del compte que t’hauràs 
creat prèviament (important recordar o portar anotat el nom d’usuari i contrasenya). En 
el cas de no tenir experiència, rebràs ajuda per part de viquipedistes voluntaris. 

Cordialment, 

 
Francesc Moreno Espejo 
Coordinador de Foment a la lectura 
Xarxa de Biblioteques Municipals de Vilanova i la Geltrú 
Telf. 938932039 / 938159121 
morenoef@diba.cat 


