
comuni.cat de premsa

Sessió oberta de reflexió sobre l'estratègia futura del domini .cat

El dimarts 17 de febrer, a partir de les 17 hores, la Fundació puntCAT convoca 
al  Citilab de  Cornellà  una  sessió  de  treball  oberta  a  tothom qui  vulga  ajudar  a 
construir el .cat a través de la crítica i el posterior debat.

Aquesta  activitat  participativa  s'emmarca  dins  els  valors  de  transparència  i 
servei de la Fundació puntCAT, la qual gestiona des de la iniciativa privada, un bé 
comú per a tothom, el .cat.

Fa tres anys que el .cat està en funcionament, des del 13 de febrer de 2006, i la 
bona marxa del mateix, que segueix creixent en nombre de dominis i sobretot, en 
nombre de documents en català a la xarxa, ratifica l'interès que desperta el domini en 
tots els àmbits. Així doncs, amb l'aportació de tothom el .cat podrà ser millor encara. 

A fi de facilitar la participació remota, es farà una retransmissió per Internet des 
de www.domini.cat treballant també les aportacions rebudes per correu electrònic.

La  trobada  de  reflexió  estratègica  d'amics  de  .cat tindrà  lloc  al  Citilab de 
Cornellà,  laboratori  ciutadà pioner a Europa que promou la capacitat  innovadora i 
creativa de les persones mitjançant la tecnologia.

Encoratgem a  tothom  a  participar-hi,  ja  siga  presencialment,  a  través  de 
l'emissió per Internet o fent les seues aportacions per correu electrònic. 

La Fundació puntCAT és una fundació privada sense ànim de lucre ni filiació política. Va ser 
fundada el 28 de desembre de 2004 i és l'hereva de la desapareguda Associació puntCAT. Neix 
de la societat civil i està inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya 
amb el número 2.100. Son objectius de la fundació administrar el domini .cat així com ajudar a 
desenvolupar la Societat de la Informació catalanoparlant.

El .cat és un domini de caire genèric, com el .org o el .com, però igual que el .aero, 
.museum o  .edu,  compta  amb la  particularitat  d'adreçar-se a  un  comunitat  específica:  la 
comunitat catalanoparlant. És un domini obert a tothom qui vulgui expressar-se en català a 
Internet, independentment d'on visqui o què faci, fet que permet acollir des de multinacionals 
fins a particulars. 

Barcelona, a 16 de febrer de 2009 

Per a més informació:
Irene Cabrera - Comunicació puntCAT           Jordi Carrasco - Comunicació Citilab
687 83 76 72 comunicacio@domini.cat                              680 966 715 jcarrasco@citilab.eu
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