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L'aparició del domini .cat és
un fet cabdal en la projec-
ció del català dins la xarxa.
Es tracta del primer domi-
ni creat a internet exclusi-

vament per a una comunitat lingüísti-
ca i és un pas decisiu per a
la consolidació dels contin-
guts en llengua catalana a la
xarxa. Aquest barri català
d'internet s'ha fet realitat
amb el suport de les institu-
cions i, sobretot, per una
campanya popular que va
aplegar el recolzament ex-
plícit de quasi 70.000perso-
nes, empreses i entitats.
Actualment, després de

tres anys de vida, continua
creixent, té més de 32.000
dominis i és un espai molt
actiu i ambmilions de docu-
ments que confirmen el pes
del català a internet.
El domini .cat va ser apro-

vat oficialment per la Inter-
net Corporation for Assig-
ned Names and Numbers
(Icann), el 16 de setembre
del 2005, i està gestionat
per la Fundació PuntCat,
una entitat sense ànimde lu-
cre ni filiació política, dedi-
cada a la promoció de la
llengua i la cultura catala-
nes en l'àmbit de les noves
tecnologies i que té entre
els seus fundadors l'Institut
d'Estudis Catalans, la Cor-
poració Catalana de Ràdio i
Televisió i el capítol català de la Inter-
net Society. El .cat és el primer domi-
ni d'internet creat per a una comuni-
tat lingüística i el criteri bàsic per tal
d'aconseguir-lo i utilitzar-lo és que
una part significativa dels continguts

dels llocs webs que el demanen ha de
ser en català. Cal recordar que no és
un domini territorial, sinó que
s'aplica a tota la comunitat catalano-
parlant i que, per tant, hi participen
websde fora del territori de parla cata-

lana que tenen continguts en català.
Des del seu inici, el domini .cat imple-
menta l'especificació de noms de
domini internacionalitzats (IDN),
que permet la utilització de caràcters
de llengües diferents a l'anglès. Això

ha fet possible el registre de noms
amb les lletres i accents propis del ca-
talà, cosa que abans era tècnicament
impossible.
El domini català és utilitzat per tot

tipus d'usuaris: institucions, associa-

cions, particulars i empreses, i cada
vegada hi té més pes l'àmbit comer-
cial. Actualment els webs de la Gene-
ralitat, de les administracions locals i
de les associacions catalanes represen-
tenmenys del 10%del volumde regis-

tres, mentre que les micro, petites i
mitjanes empreses signifiquen entre
un50% i un 60%. La progressiva adop-
ció del .cat per part de les petites imit-
janes empreses, tan nombroses aCata-
lunya, ha estat afavorida per les políti-
ques que, dins del programa Pimestic,
han fet possible diverses rebaixes en
el cost del registre del domini. En
acomplir-se els tres anys de l'aprova-
ció del .cat, per exemple, s'ha aprofi-
tat per abaratir el cost del registre
prop d'una tercera part.
La bona acollida que té el domini es

pot comprovar, també, en l'augment
de continguts associats a l'espai .cat a
la xarxa. Actualment, ambmés de nou
milions de documents indexats als
cercadors, el volum informatiu del do-
mini català ja s'ha situat com un dels
primers al món pel que fa al nombre
de documents per a cada domini. Una
altra dada rellevant és que el 75% dels
dominis registrats tenen continguts i
estan actius, un percentatge superior
a l'habitual en altres casos. I l'índex
de renovació dels dominis supera el

90%, una xiframolt elevada
si la comparem amb el 70%
que tenenmolts altres domi-
nis. Cal destacar l'alt ús del
.cat entre les multinacio-
nals estrangeres que tenen
presència a Catalunya i que
veuen aquest domini com
un valor afegit, tant per el
seu vessant tecnològic i in-
novador com per la finestra
que els permet adreçar-se
directament al mercat
catalanoparlant.
La Fundació PuntCat, a

més de gestionar el domini
català a internet, participa
en diferents projectes. Un
d'ells és l'exploració exhaus-
tiva dels continguts i les
connexions de tots els domi-
nis .cat. També col·labora
amb el Patrimoni Digital de
Catalunya (Padicat), un pro-
jecte liderat per la Bibliote-
ca Nacional de Catalunya
que recull tota la producció
cultural i científica catalana
produïda en format digital i
en facilita la seva consulta.

A més, aquesta fundació
treballa amb l'Institut d'Estu-
dis Catalans per a la publica-
ció de diccionaris temàtics

en línia que volen potenciar l'ús del ca-
talà. El primer d'aquests diccionaris,
gratuïts i accessibles a través de la xar-
xa, està dedicat a les ciències ambien-
tals, inclou prop de setmil termes i per-
met fer cerques en quatre idiomes.

Després de tres anys de vida, el domini .cat continua creixent, té
més de 32.000 dominis i és un espai molt actiu i amb milions de
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Elbarri català a
internet es fa gran

L'ECONOMIA CATALANA, MOTOR DE CREIXEMENT
EL DOMINI .CAT

El .cat és el primer domini d'internet creat per a una comunitat lingüística
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