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El dia 16 de setembre de 2005 la Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers (ICANN) va fer pública l'autorització del nou domini .cat, així com 
l'aprovació del corresponent acord que en regulara el funcionament. La ICANN 
és l'entitat responsable de la coordinacíó del sistema de noms de domini a 
Internet, i per primer cop ha aprovat un domini que representa a nivell global un 
grup lingüístic i cultural. 

Aquesta fita ha estat fruit del treball endegat principalment des de I'Associació 
puntCAT, que es va crear el 23 de novembre de 2001 i que el 16 de marg de 
2004 va presentar la candidatura per obtenir el domini .cat per la comunitat 
lingüística i cultural catalana. Durant tot aquest temps I'Associació puntCAT ha 
rebut el suport de més de 90 entitats membres de l'associació, que representen 
un ampli conjunt de persones deis Pa'isos Catalans. A més de les entitats 
membres també s'han adherit a la campanya més de 68.000 persones, entitats, 
empreses i institucions, així com diverses corporacions locals, entre les quals 
destaca I'Ajuntament de Barcelona, que es va adherir a la iniciativa de 
I'Associació puntCAT a través del Consell Plenari de 30 d'abril de 2004. 

En els darrers anys la incorporació d'lnternet a les nostres vides ha suposat un 
canvi fonamental en diversos ambits, com són el laboral, l'educatiu o el lleure. 
En els propers anys Internet continuara transformant les nostres vides i en 
aquest context és important que la comunitat catalana hi sigui present a tots els 
nivells. Cal tenir en compte que, segons dades de Softcatala, el mes d'agost 
de 2003 el catala ocupava la posició 23 del ranquing de llengües més usades a 
Internet, amb un total de 2.926.550 webs. Pel que fa al nombre relatiu de 
pagines web per parlant, el catala estaria situat en ellloc número 20, amb 0,45 
pagines web per parlant. 
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Com a resultat, dones, de l'autorització efectiva del nou domini .cat, el Govern 
Municipal presenta la següent: 

MESURA DE GOVERN 

1. La Regidoria de Ciutat del Coneixement, en coordinació amb la resta de 
dependéncies i organismes municipals implicats, iniciaran d'immediat tots els 
tramits corresponents per garantir l'adquisició per part del consistori deis 
dominis .cat que s'escaiguin, especialment el domini bcn.cat. 

2. Un cop adquirit el domini, s'iniciaran els treballs per fer efectiu el canvi deis 
nous dominis pels dominis .cat tant aviat com aixo sigui possible, establint com 
a nou domini i web principal de referencia de I'Ajuntament de Barcelona el 
domini bcn.cat. De la mateixa manera, tots els servidors i serveis dependents, 
també seran adequats al nou domini. 

3. Per complementar la renovació deis dominis, la Regidoria de Ciutat del 
Coneixement, en coordinació a la resta de dependéncies implicades, iniciara 
una campanya especifica de difusió del domini .cat per empreses i entitats a 
través d'aquells organismes del consistori que presten un servei específic als 
diferents agents economics i socials, i de la societat civil. 

Barcelona, 10 d'octubre de 2005 

Jaume Oliveras i Maristany 
Regidor de Ciutat del Coneixement 


