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El .cat es consolida com un domini capdavanter al món 
en tecnologia i seguretat

La Fundació puntCAT ha presentat aquest matí en roda de premsa el balanç del 
domini .cat amb motiu del tercer aniversari del seu funcionament. El seu president, en 
Joan Francesc Gras, i el director general en Jordi Iparraguirre, han destacat també els 
objectius i novetats pel proper any.

Creixement en quantitat de dominis i, sobretot, en qualitat

El creixement constant i a bon ritme del .cat, que durant l'últim any ha crescut 
un 15% i que compta amb gairebé 35.000 dominis registrats, ha permès reduir costs i  
rebaixar preus un 50% respecte a l'any passat, refermant la viabilitat econòmica i la 
independència financera de la Fundació puntCAT. La confiança en el .cat dipositada per 
múltiples  empreses  d'ací  i  de  fora (google.cat,  yahoo.cat,  spanair.cat, clickair.cat, 
codorniu.cat,  freixenet.cat,  bonpreu.cat...)  i  per  tots  els  bancs  i  caixes  del  país, 
demostra el valor afegit d'aquest domini per adreçar-se a un mercat específic molt 
potent, el catalanoparlant.

Innovació tecnològica del .cat

puntCAT ja va ser paradigma per ser dels primers dominis del món a oferir els 
IDNs (possibilitat de dominis amb caràcters específics de la nostra llengua) des del 
primer  dia.  Ara,  un  cop  més,  el  .cat  torna  a  ser  pioner  implantant  les  últimes 
tecnologies, ja que s'ha finalitzat el desplegament del protocol IPv6 en els servidors i 
serveis del domini. Així s'aporta més seguretat i els dominis .cat   es queden preparats   
per a la Internet que ve, amb bilions de dispositius i major presència de continguts 
multimèdia.  Durant  2009,  el  usuaris  de  webs  .cat  comptaran  amb  molta  més 
seguretat en les consultes bancàries o en el comerç electrònic amb la implementació 
del DNSSEC, que assegura la identitat de la web amb la que es contacta.

.cat valorat i reconegut internacionalment 

El  domini  .cat  és ja  una referència  per a altres  dominis,  com ho demostra 
l'interès de la comunitat internacional pel que fa a les polítiques i reglaments del .cat, 
que eliminen la conflictivitat dins la xarxa .cat, o el fet de ser ponents convidats a la 
South Summer School on Internet Governance del proper abril. Així també, puntCAT 
treballa desenvolupant tecnologia pròpia, com ara el robot explorador de la xarxa .cat, 
a punt de ser exportat a altres dominis que ja s'hi han interessat.

A  més  a  més,  el  sòlid  creixement  del  .cat  serveix  de  model per  a  altres 
candidatures de dominis, en especial de cultures minoritzades, que rere la positiva 
experiència del .cat, busquen identificar-se a Internet amb el seu domini propi (.bzh, 
.cym, .eus, .gal...).
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Per a més informació:

Irene Cabrera

Comunicació Fundació puntCAT

687 83 76 72 - comunicacio@domini.cat
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