El
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s’internacionalitza

es

fidelitza
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 El .cat ja suma 107.652 dominis distribuïts en més de 90 països d’arreu del món
 La fidelització del .cat augmenta i 8 de cada 10 dominis renoven
 En motiu del Dia Mundial d’Internet també es llança JA.CAT, l’escurçador d’adreces web
en català
Coincidint amb el Dia Mundial d’Internet, la Fundació puntCAT ha presentat l’Observatori anual del
domini .cat. Aquest estudi és una anàlisi infogràfica de les dades més rellevants del domini durant
el darrer any i permet comparar l’evolució del .cat des del 2007, any de la seva creació.
L’estudi s’ha presentat a Barcelona davant dels principals actors del .cat (Patronat de la Fundació,
registradors, l’Administració, entitats del sector, entre d’altres).
Durant la presentació, Saül Gordillo, patró de la Fundació puntCAT en representació de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, ha destacat que “el darrer any hem viscut una etapa
de canvis i esdeveniments que no han permès gaudir d’ estabilitat a la Fundació. Els successius
manaments judicials per part de l’Estat Espanyol, escorcolls policials, entre d’altres, han dificultat
el dia a dia al puntCAT”.
I és que la Fundació puntCAT ha viscut un any d’excepcionalitat. Tot es remunta el passat 15 de
setembre quan Agents de la Guàrdia Civil es van personar a la Fundació fent entrega d'un ofici del
Jutjat d'Instrucció Núm. 13 de Barcelona. Aquest ofici demanava el tancament d’un llistat de webs
relatives al referèndum de l’1 d’octubre. Ja el 20 de setembre, la Guardia Civil registrà i escorcollà
les oficines de la Fundació puntCAT. Aquest dia, van detenir a un membre de l’equip, “fet inèdit a
la història del .cat i a la història de la internet lliure”, apunta Manel Sanromà, director de la Fundació
puntCAT.
Actualment el puntCAT segueix amb procediments judicials per part de la Guardia Civil.
Malgrat aquesta difícil etapa, també cal destacar molt bones dades que reflecteixen el nivell de
maduresa del domini. La taxa de renovació del .cat ha incrementat i ha permès consolidar-lo. A
nivell espanyol i internacional també s’ha incrementat notòriament, passant d’un 5% a un 12% de
dominis que es troben fora del territori de parla catalana.
Coincidint amb la presentació, la Fundació puntCAT, juntament amb Dinahosting, ha llançat
l’escurçador d’URLs “JA.CAT”. Aquest escurçador en català és una eina útil i gratuïta per retallar i
personalitzar adreces web. El País Basc i Galícia ja el tenen: labur.eus i i.gal. És tan simple com
escriure la teva adreça a l’escurçador i en segons obtens una nova versió del link però molt més curt.
També s’ha presentat el llançament de VA.CAT, el servei gratuït d’intercanvi d’arxius. Aquest servei
entrarà en funcionament el proper 31 de maig.
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La presentació de l’Observatori també coincideix amb una promoció comercial de la Fundació que
pretén potenciar l’ús del correu electrònic .cat, personalitzat i en català. Aquesta promoció seguirà
activa fins el 31 de maig (+ info a elteucorreu.cat).

Observatori complet a: Fundació.cat/ca/observatori

Els principals resultats


L’evolució del creixement del .cat
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2008: 33.410 dominis
2009: 39.656 dominis
2010: 46.574 dominis
2011: 52.183 dominis
2012: 61.402 dominis
2013: 71.065 dominis
2014: 83.300 dominis
2015: 97.423 dominis
2016: 106.963 dominis
2017: 110.129 dominis
2018: 107.652 dominis (Dades a Abril 2018)

Nombre de dominis fora el territori de parla catalana

El .cat té presència a més de 90 països.
Concretament, un 12% dels dominis es
troben fora del territori de parla catalana i
representa un 5% més que el 2017.



Nombre de renovacions del domini.cat
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Del total de
dominis .cat, un 78.8% renoven. Aquesta dada reflecteix l’alta fidelització dels usuaris i l’estada
de maduresa del .cat.



Tipologia dels dominis segons el seu contingut

Més del 72% dels dominis .cat registrats
tenen contingut web, és a dir, són registres
de llocs web reals i en funcionament. Dels
llocs web existents amb domini .cat, el 66,75%
utilitza el català a la portada. D'altres en
canvi fan servir altres idiomes com el castellà
o l'anglès com a llengua inicial i donen l'opció
de canviar d'idioma i veure el contingut en
català.

Per a més informació:
comunicacio@domini.cat
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