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La Fundació .CAT destaca l'èxit del domini i anuncia 
una bateria de millores 
 
 
La Fundació puntCAT va presentar aquesta setmana en 
roda de premsa a l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) el 
seu balanç del primer any de dominis .CAT. A l'acte hi van 
intervenir el vicepresident de l'IEC i de la Fundació 
puntCAT, Salvador Alegret, el president de la Fundació, 
Joan Francesc Gras, i el seu director general, Jordi 
Iparraguirre. Entre tots van assenyalar que el domini .CAT 
ha arribat ja a la seua fase "de normalitat" i han volgut 
destacar que s'ha consolidat l'estructura professional que fa 
possible l'existència d'aquest domini. En aquest sentit van 
remarcar que el .CAT és "el reconeixement internacional a 
la llengua i cultura catalanes a Internet", i suposa un punt 
clau per a la seua difusió arreu del món. 
 
La Fundació puntCAT va fer també un petit resum de la 
situació actual dels dominis .CAT un any després de l'inici 
del període de Sunrise o llançament: 21.000 registres de 
dominis .CAT, uns 3.000 dels quals són institucionals, i una 
dada important; el 40% d'aquests 21.000 registres -que 
inclouen particulars, comerços, professionals, petites i 
mitjanes empreses ...- són persones o entitats que no 
havien registrat mai cap domini a la xarxa. Jordi 
Iparraguirre va destacar que, segons Google, hi ha ja més 
de 4 milions de pàgines amb domini .CAT indexades a la 
xarxa, un fet que situa espectacularment el domini .CAT 
com al domini capdavanter dels dominis esponsoritzats de 
la ICANN, i que també el situa pel davant d'alguns dominis 
genèrics. 
 
La Fundació puntCAT va aprofitar l'acte per anunciar noves 
mesures que facilitaran el registre de dominis, simplificant 
el procés i agilitzant-ne els tràmits, per fer-lo més proper a 
l'usuari. L'entitat va anunciar mesures per adequar les 
tarifes al creixement del domini -o el que és el mateix, una 
futura i propera baixada de preus-, i també l'assoliment de 
futurs acords i promocions amb diverses entitats i/o 
administracions públiques de cara a assolir vincles de 
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col·laboració per reforçar, encara més, la presència del 
domini .CAT i del català a la xarxa. L'entitat va recordar 
que els beneficis que genera la pròpia Fundació es 
reinverteixen en millorar tots aquests punts, i precisament 
per aquest motiu a mesura que la implantació dels .CAT 
s'estabilitzi i arribi a nivells importants es podran abaixar 
les despeses de registre i renovació, i oferir determinades 
promocions i millores del servei. 
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El domini .cat es consolida amb 21.000 registres en el 
primer any de vida 
  
El domini .cat ha aconseguit, en el primer any de vida, 
21.000 registres, una xifra que consolida aquest domini 
propi de la llengua i la cultura catalanes. El més destacable, 
però, és el gran nombre de documents en català que 
reuneix el .cat a la xarxa, uns quatre milions. Pel que fa als 
registres, un 60% l'han demanat particulars o associacions, 
un 25% corresponen a empreses i un 15% estan a nom de 
l'administració. Els objectius a partir d'ara per a la Fundació 
.cat són facilitar encara més els tràmits per donar d'alta 
aquest domini. 
 
 
El domini de la comunitat lingüística i cultural catalana a 
internet, el .cat, ha aconseguit en el seu primer any 
d'existència més de 20.000 registres. Tot i que molts 
encara no estan actius, els dominis .cat ja han penjat a la 
xarxa uns quatre milions de documents en català. Entre un 
30 i un 40% dels registrats són empreses, institucions o 
particulars que fins a la creació del domini mai no s'havien 
animat a tenir presència a internet.  
 
Però després d'analitzar les dades del domini quan es 
compleix el seu primer aniversari, Joan Francesc Gras, 
president de la Fundació .cat, ha volgut subratllar sobretot 
l'èxit que suposa haver consolidat un domini amb 
continguts en català.  
 
Joan Francesc Gras ha explicat a TV3 que durant l'últim 
míting a Marràqueix de la fundació va tenir l'honor de 
parlar amb Vin Cerf, un dels pares d'internet que ara és a 
Google. "Nosaltres vam anar molt contents a dir-li que ens 
funcionava el domini, però ell ens va dir: "No, teniu una 
cosa millor que us funciona al domini, teniu molts 
continguts, perquè jo m'he cuidat de mirar quants 
continguts teniu i en teniu molts", ha relatat. "És a dir, un 
dels pares d'internet no es va sorprendre que ens xuti el 
domini, sinó que es va sorprendre que tingui continguts", 
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ha subratllat, a l'hora d'explicar per què estan contents del 
resultat de la seva iniciativa. 
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El domini "punt cat" aconsegueix 21.000 registres en 
el seu primer any 
 
El domini d'Internet '.cat' ha assolit els 21.000 registres en 
el seu primer any d'existència i aporta uns 4 milions de 
documents, segons el balanç de la Fundació puntCat. 
 
El '.cat' és el primer domini del món que representa una 
llengua i una cultura a Internet, la catalana, i va ser 
aprovat pel ICANN (Internet Coropration for Assigned 
Names), el 16 de setembre de 2005. 
 
El president i el director general de la Fundació puntCat, 
Joan Francesc Gras i Jordi Iparraguirre, respectivament, 
han presentat en roda de premsa aquest balanç, en un acte 
presidit pel vicepresident de l'Institut d'Estudis Catalans 
(IEC) i de la Fundació puntCAT, Salvador Alegret. 
 
"En aquest primer any de funcionament hem detectat coses 
que no esperàvem, entre elles que molta gent que no havia 
estat mai a Internet ens demanava el domini '.cat'", ha 
explicat el director general que ha anunciat que per 
adaptar-se a aquesta realitat "ara passarem de la 
prevalidació a la postvalidació dels registres, per fer el 
procés més ràpid i fàcil, amb un compromís de posar 
continguts en català". 
 
Jordi Iparraguirre ha exposat també els projectes de futur 
del '.cat', entre els que figura incentivar el seu ús, facilitar 
el seu registre, fer promocions per a grups d'usuaris, 
adequar les tarifes amb el creixement del domini i oferir 
encara més seguretat a la xarxa. 
 
Preguntats pels periodistes sobre els dominis "punt cat" en 
que s'ofereixen continguts sexuals o d'apostes, Iparraguirre 
ha assenyalat que "hi ha pocs, però hi ha, la majoria ho 
han demanat però no tenen continguts". 
 
"El català és per tot, és tot un univers i haurà de tot", ha 
puntualitzat Joan Francesc Gras qui ha assenyalat que 
dominis com opusdei.cat o masoneriacatalana.cat 
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demostren que "el català és una llengua útil i hi ha qui vol 
comunicar així a la comunitat". 
 
 
El president de la fundació ha destacat especialment la 
possibilitat que ofereix '.cat' de demanar dominis amb 
caràcters especials (ç, l·l, accents gràfics o dièresi) i la 
preocupació pel petit usuari, en especial els adolescents. 
 
Salvador Alegret espera que el domini 'google.cat' comenci 
a oferir continguts d'hora, ja que des del cercador els han 
felicitat pels molts continguts que han aconseguit 
incorporar, i ha recordat que va ser un dels primers que es 
van registrar. 
 
El domini '.cat' està tutelat per la Fundació puntCAT, una 
entitat privada sense ànim de lucre que té per objectiu 
promoure tota classe d'activitats relacionades amb la 
creació, gestió i control del registre del nom de domini 
'.cat'. EFE 
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La Fundación PuntCat se siente "desbordada" tras 
conseguir cerca de 21.000 registros de su dominio en 
un año 
  
 
La Fundación PuntCat, responsable del dominio '.cat', 
declaró hoy que se siente "desbordada" por la acogida de la 
comunidad catalana de este registro en Internet, tras 
conseguir en un año 20.649 peticiones  de alta. 
 
   A pesar de que esta cifra dista de los 60 millones de 
registros que posee el dominio '.com', el director general de 
la fundación, Jordi Iparraguirre, señaló que en las páginas 
'.cat' se pueden consultar más de cuatro millones de 
documentos, lo que sitúa al dominio por delante de los '.co' 
o '.jobs' en este sentido. 
 
   Una de las principales diferencias con otros registros más 
populares reside en el precio, que en el caso catalán 
asciende a 75 euros el primer año y 40 de mantenimiento, 
mientras que en el '.com' y '.net' cuesta sólo 5 euros 
anuales. El '.es' cuesta 25 euros al año. 
 
   En este sentido, el presidente de la Fundación, Joan 
Francesc Gras, apuntó que trabajarán para bajar "este 
peaje" catalán. Actualmente colaboran con la Biblioteca de 
Catalunya para digitalizar sus contenidos, pero entre sus 
proyectos también figura "hacer muy fácil el sistema de 
procesos de registro".  
 
   Así, la Fundación dejará de controlar la relación del 
contenido con la lengua y cultura catalanas, y será el propio 
dueño del dominio quien se comprometerá a ajustar el 
contenido a las condiciones en un periodo máximo de seis 
meses. "No hay distinciones, lo simplificaremos al máximo", 
apuntó Iparraguirre. 
 
   De entre las páginas web registradas, Iparraguirre calculó 
que 3.000 pertenecen a la Administración --14,5%--, un 
30% a empresas pequeñas, otro 30% a asociaciones y 
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clubes, el resto, a usuarios particulares. No obstante, sigue 
habiendo un "número pequeñísimo" de multinacionales. 
 
GOOGLE.CAT, EN PROYECTO. 
 
   A pesar de que el buscador de Internet Google fue uno de 
los primeros en solicitar el dominio, actualmente lo 
mantiene inactivo, aunque lo activará "muy pronto". 
Iparraguirre explicó que en verano menos de un 40% de 
los registros estaban activos, aunque aseguró que esto ha 
cambiado. 
 
   Una de las novedades del '.cat' es que, a parte de ser el 
primer dominio lingüístico que se aprueba en el mundo, se 
trata también del único que acepta los caracteres 'ç','l·l' y 
los acentos abiertos y cerrados. "El tener tu verdadero 
nombre, tu identidad, en Internet, no tiene precio", apuntó 
Gras. 
 
   El dominio no es exclusivo para el territorio catalán, sino 
para todo aquel que defienda la lengua y cultura catalana. 
Por ello, la Fundación ha recibido peticiones de otros 
lugares del mundo, como Noruega, Canadá, Australia o 
Alemania. "El ámbito catalán es el mundo", señaló Gras. 
 
   En cuanto a su implantación entre la sociedad catalana, 
Gras consideró que hay personas que "más que miedo, 
sienten respeto" hacia hacerse el registro. No obstante, 
apuntó que el uso que pretenden defender es "el de la 
normalidad de la gente". 
 
   Asimismo, señaló la importancia de este tipo de dominios 
para las empresas, que pueden "dirigir sus campañas a una 
comunidad lingüística". "Una empresa con un '.com', no se 
sabe a quién se dirige", dijo Gras. 
 
   La Fundación PuntCat tardó cinco años en conseguir 
legalizar el dominio, y para ello, según explicó Gras, 
debieron "cambiar el pasaporte por el diccionario", ya que 
el dominio es lingüístico. Sin embargo, aseguró que estaba 
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"en juego el futuro" del catalán, si no tenía presencia en 
Internet. 
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Un .cat per a tothom que vulgui  
 
 
El .cat compleix un any entre nosaltres i entre milions 
d'internautes, i ho fa amb la xifra de 21.000 registres i 
convertint-se en un referent mundial pel que fa a dominis 
patrocinats. La Fundació PunCat ha presentat el balanç 
d'aquests primers 12 mesos i ha anunciat que agilitzarà els 
registres eliminant el procés previ de validació de 
continguts que fins ara era obligatori. D'aquesta manera, 
ha dit el el director general de l'entitat privada, "tothom 
que vulgui posar continguts en català a Internet, sigui d'on 
sigui, pot demanar un .cat".  
 
La Fundació PuntCat fa dos anys que treballa per tirar 
endavant el seu projecte, però des del 13 de febrer del 
2006 ho fa veient recompensat l'esforç inicial. La satisfacció 
és encara més gran, asseguren els seus impulsors, quan 
veus que "el primer domini cultural del món" desperta 
l'interès i fins i tot es converteix en referent d'iniciatives 
similars.  
 
En aquest sentit, el conseller de Governació, Joan 
Puigcercós, recordava aquesta setmana que s'ha aconseguit 
abans el .cat que el .cal, amb el qual es vol identificar 
l'estat nord-americà de Califòrnia, un dels bressols 
tecnològics mundials. Altres indrets, com Escòcia, Nova 
York i Berlín, també volen seguir les passes del domini 
català. 
 
Però tal i com recordava el president de la Fundació, Joan 
Francesc Gras, "som culturals, no territorials". Ja hi ha 
20.649 registres -dades del 13 de febrer- per aconseguir el 
domini que fa referència a la llengua i cultura catalanes, 
una xifra que creix un 5% mensual. Però per al director 
general de l'entitat, Jordi Iparraguirre, una dada més 
important que aquesta són els quatre milions de documents 
consultables a través d'aquestes pàgines, que supera tots 
els dominis esponsoritzats i alguns de genèrics. 
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Fins ara, els dominis no es concedien de forma automàtica, 
ja que primer hi havia un procés de validació per 
comprovar que el contingut de les pàgines web complia els 
requisits. Aquest és un dels aspectes que canviarà a partir 
d'ara, ja que el procés "s'alleugereix i simplifica" amb 
l'acceptació d'un compromís de continguts, que en cas de 
no complir-se pot comportar una retirada del domini. 
 
Dominis singulars 
 
El .cat també s'ha convertit en referent pel que fa a les 
possibilitats de registrar noms amb caràcters o accents que 
són del tot normals, això sí, per a nosaltres. I és que la 
matrícula catalana aprovada per l'ICANN és un Nom de 
Domini Internacionalitzat (IDN), un estàndard que permet 
codificar caràcters internacionals com els accents, la ela 
geminada o la ce trencada al domini. Per tant, asseguren, 
no hi ha cap problema per tenir l'adreça 
www.caçadordóssos.cat. Es poden cercar els dominis 
disponibles des d' aquí. 
 
No a la guerra de preus 
 
El domini està obert a tothom que vulgui publicar 
continguts en català o que vulgui promocionar la cultura 
catalana en qualsevol idioma. Així mateix, el preu no ha de 
ser un argument per accedir a un domini .cat, que mai 
podrà competir amb els milions de dominis genèrics.  
 
En tots els casos el preu el fixen les empreses 
registradores, que reduïran les tarifes contra més demanda 
existeixi. Actualment, el preu d'un .cat és d'uns 60 o 70 
euros el primer any, i de 40 euros anuals a partir 
d'aleshores. Per a un de genèric (.com o .net), la quota pot 
ser de 5 a 30 euros inicialment, i de 5 euros a partir del 
primer any. 
 

www.ca
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La Fundació puntCAT valora positivament el primer 
any de dominis .cat 
 
  
La Fundació puntCAT ha valorat en una roda de premsa el 
funcionament i seguiment dels dominis .cat, el dia que es 
compleix el seu primer aniversari, ja que el 14 de febrer de 
l'any passat es va obrir el primer període "sunrise" 
d'aquests dominis. Des de llavors, més de 21.000 registres, 
i molts continguts, avalen aquest domini. 
  
  
A més d'aquests 21.000 dominis .cat en el primer any, 
també s'ha valorat positivament la xifra de sol·licituds 
d'informació per correu electrònic: més de 5.000, un fet 
que segons Joan Francesc Gras, president de la Fundació 
puntCAT, no passa amb cap altre domini. 
  
En la roda de premsa, que també ha comptat amb la 
presència del director de la Fundació, Jordi Iparaguirre, i el 
vicepresident de puntCAT i de l'Institut d'Estudis 
Catalans, Salvador Alegret, també s'ha parlat d'alguna 
de les novetats previstes, com la previsió de fer encara més 
fàcil el registre de dominis .cat, o la possibilitat d'abaratir el 
preu final del domini. 
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La Fundació PuntCat farà més simple el sistema de 
registre de dominis 
 
El .cat aconsegueix 21.000 registres el primer any 
 
El president de la Fundació PuntCat, Joan Francesc Gras; el 
director, Jordi Iparraguirre i el vice-president de la Fundació 
i del IEC, Salvador Alegret, han fet balanç avui del primer 
any del domini .cat, que ja ha aconseguit vint-i-un mil 
registres. De cara al futur, Jordi Iparraguirre ha dit que 
farien més senzill el sistema de registre de dominis per a 
aquells que no són usuaris habituats d'internet.  
 
Més fàcil i més ràpid  
 
Molta gent que no tenia presència a internet s'ha decidit a 
obrir un domini arran de la creació del .cat, la Fundació 
PuntCat calcula que entre un 30% i 40% dels dominis .cat 
que s'han registrat fins ara, són nous, o sigui que no 
provenen de dominis que ja existien en .com, .net, .org... 
Això ha generat més de cinc mil correus electrònics de 
dubtes i peticions d'ajuda per part d'usuaris novells de la 
xarxa, tot i que per registrar el .cat s'ha de seguir els 
mateixos passos que per registrar un altre domini. Segons 
Joan Francesc Gras, això no passa amb cap altre domini i 
demostra com l'existència del .cat promociona l'ús 
d'internet. Però per facilitar les coses, han decidit fer més 
fàcil el mètode de registre de dominis i també fer-lo més 
ràpid; quan es registri un domini, es firmarà un document 
de compromís per a complir les condicions del .cat i després 
es comprovarà que s'hagi fet tot correctament. Fins ara, les 
comprovacions es feien abans i això alentia el procés.  
 
Entre els altres projectes de futur de la Fundació, també hi 
ha el d'abaratir el preu dels dominis, que actualment és 
d'uns setanta euros per al primer any i uns quaranta per 
cada renovació anual i el de promoure la seguretat de 
propietaris i usuaris en l'àmbit del .cat. A més, es 
col·laborarà amb projectes de recerca universitària 
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d'internet i amb institucions que reforcin la presència del 
català a la xarxa.  
 
Més de quatre milions de documents amb domini .cat  
 
Un altre dels aspectes destacats del balanç d'avui és que ja 
hi ha vint-i-un mil dominis .cat registrats i que s'ha arribat 
a una quota de creixement sostingut del 5% mensual. Però 
segons Jordi Iparraguirre, més que el nombre de dominis, 
el que és important és el nombre de documents que s'han 
publicat en pàgines .cat: uns quatre milions. Aquesta xifra 
supera la de qualsevol dels altres dominis patrocinats que 
hi ha a la xarxa (.museum, ,jobs, .travel...) i ha sorprès, 
fins i tot, els membres de la Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers (ICANN).  
 
Empreses petites i particulars  
 
Dels vint-i-un mil dominis .cat, uns tres mil corresponen a 
pàgines de l'administració. Però un bon nombre dels que 
s'han registrat fins ara, un 30% aproximadament, són 
d'empreses petites que obren portals a la xarxa, i també 
d'usuaris particulars, propietaris, aproximadament, d'un 
altre 30% dels dominis. També s'hi han apuntat les 
multinacionals. Microsoft, per exemple, ja té el domini .cat i 
actualment el redirecciona cap a una petita pàgina en 
català de Microsoft Catalunya, però tot i això, és previst 
que més endavant obri un portal amb tots els recursos de 
l'empresa relacionats amb el català. Una altra empresa que 
es va afanyar a comprar el .cat, és el cercador Google, que 
fa ben poc va posar en marxa el portal en català per a 
Andorra, Google.ad, però que encara no ha posat en marxa 
Google.cat. 


