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reixen els cercadors respecte a aquell domini”. El 
2020 ha superat les 111.000 contractacions, cosa 
que suposa una pujada en un context en què els 
dominis no tenen el mateix pes que abans sí que 
tenien en el món d’internet —fins i tot, la ten-
dència és de reculada. Amb tot, .cat s’ha interna-
cionalitzat fins al punt de tenir presència en més 
d’un centenar d’estats, mentre que als Països Ca-
talans el domini descendeix lleugerament. [Ve-
geu gràfics i mapes.]

Abans tot es concentrava a internet, però les 
aplicacions i les xarxes socials han pres protago-
nisme. “Avui pots tenir un correu electrònic, es-
tar en xarxes socials i fer activitat a través d’apps 
sense necessitat de tenir un domini propi”, indi-
ca Saül Gordillo. “Els dominis perden presència, 
però el .cat creix. No tan ràpidament com abans, 
però creix”. Per què? “La feina de la Fundació .cat 
es basa en la proximitat a la seva comunitat, la 
catalanoparlant. La seva experiència és seriosa, 
està marcada per la bona gestió. Ara, amb aquest 
prestigi i mantenint la fidelitat als principis fun-
dacionals —vincle amb la llengua i cultura dels 
Països Catalans—, cal entrar més al petit comerç, 
a les institucions que encara no hi són i a la gent 
que, a títol individual, pot trobar utilitat en el .cat 
i prioritzar aquest domini”, indica Saül Gordillo, 
que assegura que sempre s’ha treballat per deslli-
gar el .cat de les motivacions polítiques i per re-
flectir-ho així a ulls de la societat.

Aquesta desvinculació s’ha aconseguit, però 
la ciutadania no sempre ho ha percebut així. “So-
bretot al País Valencià, i també a les Illes, enca-
ra combatem la idea generalitzada que som un 
domini del Principat”, reconeix el també direc-
tor de Catalunya Ràdio, que aposta per “generar 
més complicitats” més enllà del Sénia i de l’Albe-
ra. Gordillo assegura que l’èxit de .cat té l’origen, 
sobretot, en l’impuls de la societat civil i en la no 
intervenció política quan es va llançar la candi-
datura. “Això s’ha de reivindicar en un context 
tan delicat com l’actual. Venim d’una lluita social 
i no pas política”.

Amadeu Abril, de fet, considera que la manca 
d’arrelament del .cat al País Valencià és una de 
les febleses del projecte. “No es va entendre que 
s’hi havia d’arribar d’una altra forma. Esperar 
que l’any 2006 una escola valenciana o un ajun-
tament demanessin el domini pel seu compte 
era com exigir un acte heroic. Jo sempre explica-
va que el que calia era proposar a les escoles que 

demanessin el domini al mateix temps, de cop, 
com una reivindicació comuna, i que l’obtingues-
sin gratuïtament. Si ho demanaven una per una, 
toparien amb la gent que sempre té temps per 
molestar. Es va actuar amb una mentalitat molt 
barcelonina”, lamenta Abril. “No és que es fes ma-
lament, sinó que no hi va haver prou iniciatives 
com perquè els territoris en què no és tan normal 
tenir un .cat ho normalitzessin”, matisa l’advocat, 
que destaca que aquesta encara és “l’assignatura 
pendent”.

Però segons l’expert en drets digitals hi ha 
moltes més coses que s’han fet bé. Per exemple, 
haver integrat tots els sectors econòmics, soci-
als i culturals en el domini. “Es deia que era im-
portant que el sector empresarial no dedicat a 
la cultura també havia d’utilitzar el .cat. En això 
ens vam esforçar molt, i hi va haver una gran 
campanya que va fer que grans companyies com 
ara Google, Telefónica o Microsoft demanessin 
de seguida el domini. Nosaltres vam agafar això 
com a bandera: si Google tenia el .cat, que és 
una empresa que no té res a veure amb cap cau-
sa catalana, això ajudava a fer créixer el domini 
amb rapidesa. El sector comercial sempre és més 
poruc amb aquestes coses, però va superar el te-
mor a complicar-se la vida amb el .cat. Així, es va 
aconseguir allò que preteníem: que el .cat no fos 
només per a la Generalitat i les universitats, sinó →

ÈXIT. D’esquerra a dreta Jordi Alvinyà, llavors director general de Radiodifusió i Televisió de 
la Generalitat de Catalunya; el conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació 

Carles Solà; l’advocat Amadeu Abril; Joan Francesc Gras, que va ser president de la Fundació 
.cat; Jordi Bosch, en aquell moment director del CTTI; Marc Pifarré, gerent de l’Associació 

PuntCat i coordinador de la candidatura i de la campanya “Per un domini .cat per la llengua 
i la cultura catalana”; i Oriol Ferran, exsecretari de Telecomunicacions i Societat de la 

Informació de la Generalitat de Catalunya. La imatge és del 15 de setembre de 2005, quan 
s’aprova definitivament la proposta del .cat a Califòrnia.


