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XERRADA DIADA 
 

11 de setembre de 2008 
 
 

 
Diada real, Diada virtual. 

 

- 11 de setembre: commemoració d’una derrota (caiguda Barcelona 1714). 

 

- 16 de setembre: celebració d’una victòria (la sobirania virtual).  

 

- 16 setembre 2005 a 1:04 (hora catalana) ICANN aprova el domini .cat (els PPCC 2.0). 

 

- Els herois, els Rafael Casanova i els Josep Moragues, del segle XXI són Amadeu Abril, 

Manel Sanromà, Jordi Albinyà, Vicent Partal, Quico Gras... 

 

Èxit col·lectiu, la conquesta catalana 

 

- La matrícula catalana, de “ser-hi” a “ser”.  

 

- Navegar amb .cat pel món global virtual i no circular amb CAT a la matrícula del cotxe 

 

.cat, primer domini mundial per a una llengua i cultura a Internet. 

 

- .cat, model a seguir per altres nacions sense estat (bretons, escocesos, gal·lesos i 

gallecs). 

 

- .cat, és la sortida imaginativa a l’atzucac del .ct, canviar passaport pel diccionari (no 

administratiu ni territorial, sinó genèric de tres lletres, però esponsoritzat com .aero, 

.museum, .edu). 
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Les claus de l’èxit. 

 

- Imaginació (Amadeu Abril). 

 

- Paciència (no desànim després del .ct). 

 

- Intel·ligència (regles del joc. Abril a l’ICANN i Manel Sanromà a l’Internet Society). 

 

- Discreció (98 entitats, 68.000 signatures sense soroll. No com les seleccions catalanes). 

 

- Complicitat (no partidismes, transversalitat). 

 

- I... oportunitat (aprofitament de transicions). 

 

Trempera de la Internet catalana. 

 

- 28.000 dominis, el .cat és un dels més actius de la xarxa (ràtio pàgines per domini). 

 

- Català 23a llengua de la xarxa, però 88è lloc de llengües parlades al món (10 milions). 

 

- Pioners d’Internet són catalans, hi ha de tot a la xarxa en català. 

 

- País en moviment, feina de formigueta sense suports (algoritme Yzaguirre: 

(paraula)+és+(dels quan què). 

 

- Pioners amb els blocs a l’Estat (catosfera és un referent). 
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Internet, una oportunitat de país. 

 

- Front digital en la construcció de l’espai català de comunicació (dèficit del català en els 

mèdia versus potència del català a la web 2.0). 

 

 

 

 


