LA FUNDACIÓ puntCAT REBRÀ UN RECONEIXEMENT A LA 21a NIT DE LES
TELECOMUNICACIONS I LA INFORMÀTICA
La gran trobada del sector TIC del país farà un homenatge als 10 anys del primer
domini .CAT

Barcelona, 15 de febrer. La 21a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica,
esdeveniment de referència del sector TIC que tindrà lloc el proper 18 de febrer a
l’Auditori de Barcelona, farà un reconeixement especial a la Fundació puntCAT, que
enguany commemora els deu anys d’història de l’entrada en servei del domini .cat.
Amb aquest reconeixement, l’Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació
(Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF) volen
retre un petit homenatge a aquesta entitat nascuda el 2004 de l’impuls de la societat
civil i que el 2006 va aconseguir el primer domini d’Internet associat a una comunitat
lingüística i cultural.
Es dóna la circumstància, a més, que aquesta efemèride coincideix amb una altra fita
rellevant: ja són prop de 100.000 els dominis .cat que estan donats d’alta, i és que cada
vegada són més les entitats públiques, grans empreses, petits comerços i autònoms que
veuen en el .cat la millor manera de posicionar-se a la xarxa en català i de traslladar el
seu missatge de forma més directa i efectiva a la comunitat catalanoparlant.

Lliurament de premis, intervenció de Richard Soley i conferència de Mateo Valero
Com és habitual, la Nit serà alhora el marc de lliurament dels Premis Salvà i Campillo,
dels Premis Alan Turing i del Premi d’Honor de La Nit (el nom dels guanyadors es
desvetllarà en el decurs de la mateixa cerimònia). A més, enguany com a novetat, Cisco
lliurarà un premi a la Transformació Digital.
Prèviament tindrà lloc la intervenció via vídeo de Richard Soley, director executiu de
l’Industrial Internet Consortium, i la conferència sobre supercomputació a càrrec de
Mateo Valero (director del Barcelona Supercomputing Center) i del seu col·laborador,
Jose Ma. Cela. També està prevista la participació a la Nit del MHP de la Generalitat,
Carles Puigdemont, encarregat de lliurar el Premi d’Honor i de la cloenda institucional.

La Fundació puntCAT
La Fundació puntCAT és una entitat privada sense ànim de lucre ni filiació política
fundada el 28 de desembre de 2004. La seva finalitat fundacional és promoure tota
mena d'activitats relacionades amb la creació, gestió i control del registre dels dominis
.cat i .barcelona, en general, amb la promoció de la llengua i la cultura catalanes a l'àmbit
d'Internet i de les noves tecnologies de la informació.
El domini .cat
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.
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