
Com afegir informació a Wikidata?

1. Primer cal anar a l’ítem de Wikidata on vols afegir informació. La manera més fàcil d’anar-
hi és fent clic al codi de barres de colors que apareix a la «fitxa» de l’article que estàs 
treballant o fent clic a l’enllaç «element a Wikidata» que hi ha al marge esquerre de la 
pàgina:

2. La informació a Wikidata està estructurada en forma de declaracions. Sense entrar en 
detalls, una declaració és una combinació d’una propietat i un valor (per exemple: «data 
creació» seria una propietat i «1225» seria el valor). Per anar bé, aquestes declaracions 
s’han de justificar aportant una referència. Ara per ara no és obligatori però ja que ens hi 
hem posat, fem-ho bé.

3. Per afegir una dada, cal anar fins a la part baixa de la pàgina amb informació sobre el 
frontal d’altar fins trobar un enllaç on hi diu «afegiu una declaració».



4. Quan hi fem clic, se’ns posa tot a punt per afegir informació. Primer cal triar sobre quina 
propietat introduirem informació. Wikidata suggereix propietats que es poden introduir, 
però també es pot començar a teclejar per trobar la propietat que es vol informar. En el 
nostre cas, posarem l’alçada:



5. Un cop seleccionada la propietat (fent-hi clic al damunt), passem a introduir el valor. En el 
cas concret de les dimensions, Wikidata només deixa introduir valors numèrics, i és bona 
praxi indicar en quina unitat estan expressats:

6. Un cop introduït el valor i la unitat en que s’expressa, ja podries fer clic a l’enllaç «publica»
que hi ha al sector dret de la declaració. Però fem-ho bé i referenciem la informació fent 
clic a l’enllaç «afegiu una referència»:

7. Per no complicar-nos la vida, estaria bé que la referència fos un lloc web (suposo que la 
informació estarà disponible a la web del MNAC). Considerant que sigui així, només cal 
repetir el mecanisme de seleccionar una propietat i introduir un valor. En aquest cas, la 
propietat serà «URL de la referència» i el valor el link a la pàgina web d’on extreus la 
informació (no pateixis si és una URL interminable). Un cop omplerta la referència, ja pots 
clicar al «publica» que mencionava al punt anterior i refrescar la pàgina de l’article a la 
Viquipèdia. Si ho has fet bé, la informació apareixerà a la fitxa de la dreta.


