
expo

Exposició itinerant de les contribucions de les Escoles 
d'Art i Disseny als projectes lliures de Wikimedia

Contacte
<educacio@wikimedia.cat>

Descripció

L'exposició mostra les imatges creades per estudiants de les Escoles d'Art i Disseny 
catalanes que participen a la iniciativa wikiArS. També explica què és Wikimedia 
Commons (fons de fitxers multimèdia lliures) i en què consisteix aquesta iniciativa 
que involucra les escoles en els objectius de coneixement lliure. 
Aquesta exposició està dissenyada per a ser itinerant i per a que els seus pòsters es 
renovin per mostrar les novetats aportades cada curs. 
En la seva versió actual mostra el treball que van fer estudiants de l'ESDA Llotja (Barcelona), l'EA Serra i Abella 
(L'Hospitalet) i edRa (Rubí) durant els cursos 2011-12 i 2013-14. Hi ha imatges de divulgació científica en l'àmbit 
de les ciències de la terra i de la zoologia;  així com imatges de reconstrucció històrica, que han comptat amb 
assessorament d'experts en aquestes disciplines. També hi ha retrats de personalitats del segle XX (de la cultura i 
la política) que il·lustren les seves biografies. La major part de les imatges s'incorporen a la Viquipèdia (en 
diverses llengües) però n'hi ha també que s'han fet per a Viquillibres (per a infants) i per al directori d'espècies 
vives i extingides Wikispecies.

Cada maleta:
120x78x7cm
Apilades:
56cm d'alt
Carpeta:
123x73cm
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Característiques, transport i muntatge
Consta de 8 expositors de cartró gruixut en forma de faristol fàcils de transportar i de 
muntar. En espais petits es pot adaptar i posar menys expositors.
Cada expositor està format per una base de dues fulles de cartró que s'obren com un llibre, 
sobre el seu perfil inclinat hi encaixa en plagó on es posa la làmina o pòster. Les dues peces 
encaixen sense haver de collar res. Els pòsters es subjecten al panell pinçats per dalt amb 
una regleta i pels costats amb pinces metàl·liques. Els logotips s'enganxen amb velcro en 
una de les cares verticals de l'expositor. Un expositor muntat ocupa un espai de 103cm 
d'ample i 60cm de fons, amb una alçada 123cm per darrera i 76cm per davant.
Les peces de cada expositor es transporten cadascuna en una carpeta de 120x78x7cm. Les 
8 carpetes apilades fan 56cm. És fàcil de transportar en un cotxe de mida mitjana amb els 
seients de darrera abatuts. Complementen els elements de transport una carpeta de 
123x73cm per portar els pòsters i una caixa vermella tipus arxivador on hi ha les pinces i les 
instruccions.

Cada expositor:
130cm d'ample
60cm de fons
123cm d'alt

Disseny pòsters: David Gómez
Disseny expositors: David Gómez i Enric Gili
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