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NOTA DE PREMSA 
comunicacio@domini.cat 

 

Nacho Amadoz, responsable de legal i economia a la 
Fundació .cat, designat conseller del GNSO 

• GNSO (Generic Names Supporting Organization) és el consell que 
proposa i orienta ICANN sobre les polítiques a adoptar per la governança 
dels dominis a Internet 

• El principal camp d’especialització de Nacho Amadoz se centra en el dret 
digital i la gestió dels registres i dominis TLD a nivell internacional. 

 

Quan parlem de dominis i de la seva governança hem de conèixer l’entitat clau que 
gestiona i regula Internet: ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers). Aquesta organització sense ànim de lucre rep el suport d’altres entitats, 
una de les quals és el GNSO (Generic Names Supporting Organization), l’entitat clau 
en la regulació dels dominis d’Internet (.com, .cat, entre d’altres). 

ICANN acaba de fer públic el nomenament de Nacho Amadoz, responsable de legal 
i economia a la Fundació .cat, com a nou conseller de l’entitat. Aquest és un paper 
molt rellevant pel que fa a la gestió i regulació dels dominis genèrics d’Internet.  

Des del llançament de .cat l’any 2006, la Fundació ha estat implicada directament 
en les activitats d’ICANN defensant els dominis culturals i lingüístics. Ara, la 
Fundació .cat fa un pas més amb la implicació directe en la governança d’ICANN 
en un moment on es preveuen reptes interessants per a la organització. 

L’ICANN es troba en un moment crític de la seva consolidació com a organisme 
rector de l’autogovern d’Internet, en el qual afronta reptes importants, tant a niell 
intern com extern. Per una banda, ha de ser capaç d’adaptar la seva estructura i 
funcionament per a permetre una major innovació en el món dels dominis, per tal 
que aquests puguin mantenir el paper clau que han tingut en el funcionament 
d’Internet. Per una altra, un conjunt de països que reclamen una major capacitat de 
supervisió de les activitats dels seus ciutadans a Internet estan promovent la 
integració de les funcions que desenvolupa ICANN en organismes internacionals 
clàssics, sota control dels governs. ICANN és una entitat sense ànim de lucre 
independent que adopta les seves polítiques a partir de les contribucions de la 
pròpia comunitat d’Internet.  
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Aquest nomenament és un reconeixement al lideratge i feina feta els darrers anys 
a nivell internacional per part de la Fundació .cat i especialment per part de 
l’advocat Nacho Amadoz. I ens ha de permetre seguir donant a conèixer i 
promocionant la  nostra realitat cultural i lingüística en fòrums internacionals de 
primer nivell, així com afrontar els nous reptes de futur de manera col·laborativa.  

En aquest sentit volem recordar que el .cat també forma part d’altres organismes 
internacionals com és CENTR (que agrupa diversos dominis europeus) i que 
precisament els dies 5-6 d’octubre la Fundació .cat serà l’amfitriona a Barcelona de 
la seva reunió trimestral. 


