La fundació

¿Què és .cat?

Primer domini de cultura i llengua que
existí. És una història d’èxit per a la
comunitat catalanoparlant.
La candidatura va rebre el suport
de 98 entitats, 2.615 empreses
i 65.468 persones.
Una comunitat transversal formada per
tothom qui s'expressa en català i també
per aquells que s'hi volen adreçar en la
nostra llengua.

És l’eina que ens permet projectar la singularitat,
els valors i el caràcter emprenedor de la societat
catalana.

1990
L'inici d'un moviment
La comunitat internauta
catalanoparlant, una de les més
actives del món, comença a
preguntar-se “per què no tenir
un domini propi que ens
representi a la xarxa?”

28 de desembre de 2004
L'Associació puntCAT es dissol i dóna pas
a la Fundació puntCAT
Un cop demanat el domini, l’Associació
puntCAT es dissol i dóna pas a la
Fundació puntCAT, constituïda davant el
Registre de Fundacions de la Generalitat
de Catalunya, amb l’objectiu de gestionar
el registre del nom de domini .cat i, en
general, promoure la Societat de la
Informació catalanoparlant.

2003
ICANN obre un procés de creació de dominis a
comunitats
ICANN, la institució que regula els dominis
d’Internet, obre la possibilitat d’assignar
dominis a comunitats. Ens preguntem: I per què
no un domini .cat pot identificar la comunitat
catalana a Internet?

15 setembre 2005
Neix el domini .cat
L’abril de 2005 en una de les seves reunions
quadrimestrals la ICANN anunciava
oficialment, que entrava en negociacions
amb l’Associació puntCAT per arribar a un
acord contractual que donés pas a la creació
efectiva d’un domini .cat. En el procés
d’aprovació hi van haver opinions
discordants per a la creació del domini, com
la d’un ambaixador espanyol el qual es va
dirigir a la ICANN per protestar. Malgrat tot,
.cat nasqué al cap de 5 mesos.

16 de març de 2004
Presentació de la candidatura del .cat a ICANN
L’Associació puntCAT, constituïda amb aquesta
finalitat, troba l’oportunitat de presentar la
candidatura del domini .cat. La candidatura del
domini .cat rep el suport explícit de 98 entitats i
associacions, 2.615 empreses i 65.468 persones
de tots els territoris de parla catalana, un
nombre mai assolit per cap altra candidatura,
fet que ajuda significativament a la seva
obtenció.

21 de desembre de 2005
El primer domini .cat
El primer domini .cat que va existir
va ser tan.cat, una petita broma dels
enginyers de la Fundació puntCAT.

23 d'abril de 2006
S'obre el procés de registre a tota la
comunitat catalano-parlant
Finalment s’obre el registre de dominis
.cat a tothom, donant per finalitzada
l’època inicial de posada en marxa del
.cat.

L’ànima del català a la xarxa

Present
a 90 estats
Més de 109.000
dominis
S’aprova el .cat
al 2005

Observatori .cat
2019

Estudi infogràfic que mostra les dades
més rellevants del .cat: la seva evolució,
la seva capil·laritat en els territoris de
parla catalana i en el món, així com una
comparativa de qualitat respecte a
d’altres dominis de primer nivell.
Descarrega’t el dossier:
ja.cat/observatoriCAT
ja.cat/observatoriCAT

Fundació .cat
L’entitat que hi ha al darrera

Reinvertim els beneficis de
la venda del .cat en projectes
Fundacionals

Una fundació sense ànim de lucre
i titular del .cat. Treballem per
a accelerar la transició digital
en els territoris de parla catalana
i posicionar-se com a comunitat cultural
digital activa i pionera
al món.

Governança i patronat

Format per entitats dels
àmbits cultural, lingüístic,
comunicatiu, universitari,
tecnològic i empresarial.
No el representen persones
a títol individual, sinó
representant les entitats.

Projectes en curs

mésprojectes
Digitalització dels comerços d’arreu
de Catalunya mitjançant:
• Registre del domini
• Web presencial
• Correu electrònic
• Formació

Concurs de creació de pàgines web i
aplicacions mòbils per alumnes d’últim cicle
de Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius
de Grau Mitjà i Superior.

• Programa per a emprenedors
• Programa per a Entitats
sense ànim de lucre
• Formació en noves tecnologies
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