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El .cat ja és a la xarxa 

 
 
El domini .cat ja existeix. Aquest dilluns, 19 de desembre, la Internet 
Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) el va crear, 
tècnicament: el va posar a l’arrel. La Fundació puntCAT ja pot, per tant, 
anunciar el començament de la fase de registre pel proper gener. 
 
 
Finalment, ICANN ha fet el darrer acte en el procés de creació del domini .cat: l’ha 
afegit a l’arrel (root). És a dir, ha posat el .cat a la seva base de dades. Després de dos 
dies de propagació per la xarxa, ara el .cat ja és visible des de tot Internet: 
http://www.domini.cat 
 
Un cop assolida aquesta darrera fita, podem anunciar que el domini .cat entrarà a la 
fase de registre el proper gener. La Fundació puntCAT està enllestint tots els 
processos tècnics i operatius per fer possible el registre de dominis .cat. 
 
El procés tindrà dues etapes seqüencials i ben diferenciades: Primer el període de 
llançament, després, el procés de registre obert a tothom. 
 
El període de llançament és una etapa prèvia a l’obertura general al públic per la qual 
passen tots els nous dominis, per tal d’evitar els col·lapses i minimitzar els casos de 
ciberocupació. En el nostre cas, durarà uns tres mesos, i tindrà alhora tres fases, 
cadascuna reservada a diferents col·lectius: 
 

 La fase I es reserva a institucions directament relacionades amb la promoció de 
la llengua i la cultura catalanes (des d’escoles a ràdios; des d’editorials a clubs 
esportius; des d’entitats culturals a administracions públiques amb 
competències sobre territoris on el català és llengua pròpia). 

 
 La fase II es destina a entitats de tot tipus (empreses, associacions...) amb 

presència en català a Internet (webs, blocs, llistes de correu, etc).  
 

 La fase III és per a les més de 68.000 persones, entitats i empreses que es van 
adherir a la campanya de suport a la candidatura del .cat. 

 
Tot i que no podem fer encara oficials les dates concretes, el més probable és que la 
fase I comenci el dia 23 de gener, i les fases II i III ho facin el 20 de febrer. Totes tres 
fases anirien fins al 20 d’abril, però insistim que el calendari definitiu el publicarem 
d’aquí a uns dies. 
 
Acabat aquest període de tres mesos començarà (al mes d’abril, per tant) el procés 
obert en el qual tothom que compleixi els requisits podrà registrar un domini .cat. 
 
Característiques del domini 
El domini .cat, és un domini genèric com el .com o el .org, però amb accés restringit. 
De la mateixa manera que un particular no pot registrar un .edu (destinat a institucions 
d’ensenyament superior) o que cal ser un museu per a sol·licitar un .museum, per 
obtenir un .cat caldrà demostrar alguna relació amb la nostra comunitat lingüística i 
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cultural. El procés, però, serà completament en línia, sense necessitat d’enviar 
certificats (marques; escriptures de constitució, etc.) als registradors. 
 
El domini .cat és el propi de la comunitat lingüística i cultural catalana. És a dir, un 
domini destinat a representar a Internet els usuaris que s’expressen en català o que 
estan en relació directa amb la promoció de la llengua o la cultura catalanes, fins i tot 
expressant-se en d’altres llengües. El domini servirà per a ressaltar a nivell global 
l’existència de la nostra llengua i cultura, del nostre barri d’Internet. De fet, aquest 
domini és el primer que representa un grup lingüístic i cultural, un fet excepcional del 
qual tots plegats en podem estar legítimament orgullosos. 
 
La ICANN -que és l’entitat responsable de la coordinació del sistema de noms de 
domini a Internet- va aprovar el 15 de setembre del 2005 la creació del domini .cat. La 
ICANN i la Fundació puntCAT, que gestionarà el registre, van signar el contracte el dia 
24 de setembre. Finalment, el proppassat dilluns dia 19, la ICANN va crear el domini 
(en termes tècnics: IANA, la funció d’ICANN encarregada d’aquestes tasques, va 
afegir el .cat a l’arrel, i va començar la publicació de la zona a Internet).  
 
La Fundació puntCAT gestionarà el registre .cat i pren el relleu de l’Associació 
puntCAT, ara en procés de dissolució ja que fou creada amb l’exclusiva finalitat 
d’aconseguir el domini. La Fundació representa una estructura més estable, àgil i 
oberta a la participació de totes les persones i entitats interessades en el domini i en la 
presència de la nostra llengua i cultura a Internet. La Fundació té com a patrons 
permanents els tres fundadors de l’Associació: l’Institut d’Estudis Catalans; la 
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i el Capítol Català de la Internet Society. La 
resta de patrons han sortit inicialment dels membres de l’Associació i representen una 
àmplia, forta i variada selecció dels diversos sectors culturals d’arreu dels territoris de 
llengua catalana. Més endavant, el Patronat serà escollit pels titulars de dominis .cat 
adherits a la Fundació. 
 
 

Barcelona, 21 de desembre del 2005 
 
 
 
 
Per a contactar amb la Fundació puntCAT: premsa@domini.cat 
     http://www.domini.cat 
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