24 comerços de Manlleu ja tenen el seu web amb domini .cat
La gira del programa comerçlocal.cat finalitza la seva estada a Manlleu després de 2
setmanes.
L’Ajuntament de Manlleu, l’Associació de Comerciants de Manlleu, l’Associació de Comerciants
del Mercat Municipal de Manlleu i la Fundació puntCAT han fet possible el programa de
digitalització comerçlocal.cat al municipi.
Del 27 de juny al 10 de juliol, 24 comerços de Manlleu han demanat aconseguit el seu lloc web en
català gràcies al programa comerçlocal.cat. Dels comerços que han volgut participar al programa
de digitalització, 22 d’ells no tenen presència a Internet amb el seu negoci, i han aprofitat l’ocasió
per registrar el seu domini .cat i aconseguir un web presència gratuïtament. Un dels altres
comerços ja comptava amb un web amb domini .cat i se li ha renovat el web gratuïtament i un altre
ha demanat redirigir el seu web ja existent amb un domini .cat.
La Fundació puntCAT segueix promovent amb aquesta gira per tot el territori de parla catalana un
programa que fomenta l’accés de tots els botiguers a la xarxa per tal de donar a conèixer el seu
comerç a internet i augmentar els seus clients potencials. Són diversos els municipis que ja s’han
adherit al programa comerçlocal.cat amb èxit. Comerciants de Reus, Girona, Sallent, Guissona o
Vadellòs i l’Hospitalet de l’Infant, entre d’altres, han donat visibilitat dels seus negocis a la xarxa a
partir del pas del programa a la seva ciutat.
Per a més informació podeu contactar al telèfon gratuït 900 866 192 o a través del lloc web
www.comerçlocal.cat.

La Fundació.CAT és una entitat privada sense ànim de lucre ni filiació política. Té per objectius promoure activitats referents a la
gestió i promoció del domini .cat; impulsar la identitat catalana i la normalització de l’ús del català en l’àmbit d’Internet i les TIC i
potenciar la Societat de la Informació catalanoparlant.
El domini .cat va néixer el 2006 i va ser el primer domini associat a una comunitat lingüística i cultural. Impulsat per la societat
civil, el .cat pertany a la categoria de dominis patrocinats i, per poder registrar-s’hi, el web ha de tenir continguts significatius en
català o tractar temes vinculats amb la cultura catalana.

www.fundacio.cat
Per a més informació:
comunicacio@domini.cat
936 750 354

