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• unibertsitateen aroa

• oinarriak

• puntocom-en krisia
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• katalana hizkuntza globala

• proiektu gauzatuak

• .cat



unibertsitateen aroa



oinarriak
• unibertsitateek Internet katalanez sortu dute

• jendarteari sarea ireki diote

• nazio ikuspegia duten enpresak azaltzen dira

• iniziatiba lokal ugari

• komunitateek indarra hartzen dute



puntocom-en krisia
• industriak eta gobernuak ez dute katalanean 

sinesten

• Amerika irabaziko dutelakoan porrot egin 
dute

• diru asko galtzen dute

• ez da enpresa katalanik indartu Amerikan



zer da katalana?
<HTML>
<HEAD>
<META name="language" 
content="Catalan">
<TITLE>Indexem en catal&agrave;</TITLE>
</HEAD>
<BODY>

katalana identifikatzen



+( )+és +(dels quan què)

Lluís de Yzaguirre



katalana 
hizkuntza globala

• bolondresek Netscape katalanera itzuli zuten. Gerora 
Netscape-k nabigatzailea katalanez darabilten erabiltzaile 
gehiago zituela onartu zuen. 

• Bide hau Microsoft-i subentzio ofizialak eskaintzea baino 
eraginkorragoa da.



• nazioarteko bilatzaile garrantzitsuak edizioak 
katalanez argitaratzen hasten dira. Google-k bere 
zerbitzu guztiak katalanez eskaintzen ditu.



• Nazioarteko 
errekonozimenduak 
katalanaren sare lokala 
indartzen du. 

• Mundu mailako estatistikek 
sarean katalanaren 
presentzia esanguratsua 
identifikatu dute.

katalana # 18



• instituzioak eta enpresa multinazionalak beren 
webguneak katalanez argitaratzen hasten dira



• honek guztiak 
katalana munduan 
ikustea ahalbidetzen 
du eta, bitartean, 
etxean...

proiektu 
gauzatuak



vilaweb sare katalanaren erreferentzia bihurtzen da.

OJD/NIELSEN:  370.000 
irakurle
EGM: 6. egunkaria Estatu 
espainiarrean
iTUNES: 2. podcast 
informatiboa Estatu 
espainiarrean



· Institut d'Estudis Catalans  · Corporació Catalana de Ràdio i Televisió  · Capítol Català de la Internet Society · Acció Cultural del País 
Valencià · Agrupació Escolar Catalana · Amics de la Llengua Catalana · Amics de la UNESCO de Barcelona · Arxiu de Tradicions de 
l'Alguer · Associació Arrels · Associació Barcelona Breakfast · Associació Capital de la Cultura Catalana · Associació Catalana de 
Professionals · Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació · Associació Catalana de la Premsa Comarcal · Associació Catalana 
de la Premsa Gratuïta · Associació Catalana de Radiodifusió Privada · Associació Catalana de Socors Mutus "Montepio de 
Montserrat" (Buenos Aires - Argentina) · Associació Cívica per la Llengua El Tempir d'Elx · Associació Conèixer Catalunya · Associació 
Cultural Músics per la Llengua · Associació d'Antics Alumnes d'Enginyeria La Salle · Associació d'Editors en Llengua Catalana · 
Associació d'Empresaris Productors de Multimèdia (ADEPM-Catalunya) · Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona · 
Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya · Associació d'Escriptors en Llengua Catalana · Associació d'Estudis Xinesos · Associació 
d'Usuaris de Java de Catalunya · Associació de Cantants i Intèrprets Professionals en Llengua Catalana · Associació de Premsa Forana 
de Mallorca · Associació de Productors Independents de Catalunya · Associació de Professionals de la Societat de la Informació del 
Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre · Associació de Publicacions Periòdiques en Català d'Abast Nacional · Associació La 
Bressola · Associació "Moviment d'Escoles Mallorquines" · Associació per a l'homologació ISO 3166 dels abreujaments CT i CAT · 
Associació Professionals Autònoms de Catalunya · Associazione Italiana di Studi Catalani (Roma - Itàlia) · BIT, Associació Catalana 
d'Enginyers Tècnics de Telecomunicacions · Casa Nostra Baden-Wettingen / Grup Montseny (Suïssa) · Casal Català de Brussel·les 
(Bèlgica) · Casal Català de Vancouver (Canadà) · Casal de Catalunya de Buenos Aires (Argentina) · Casal dels Catalans de Califòrnia 
(Los Angeles - USA) · Catalan Broadcasting Society Inc - Radiodifusió Catalana (Melbourne - Austràlia) · Catalan Cultural Association 
Inc. (Brisbane - Austràlia) · "Catalònia" Grup de Catalans de São Paulo (Brasil) · Centre Català de Rosario (Argentina) · Centre Català 
del PEN Club, Associació d'escriptors · Centre de la Cultura Catalana d'Andorra · Centre Cultural Català de Perpinyà - CASAL JAUME I 
· Centre UNESCO de Catalunya · Cercle de les Arts i de les Lletres · Cercle Tecnològic de Catalunya · CIEMEN - Centre Internacional 
Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions · Col·legi d'Advocats de Lleida · Col·legi d'Economistes de Catalunya · Col·legi Oficial 
d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya · Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya · Col·legi Oficial de Metges de 
Barcelona · Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya - Consell de l'Advocacia Catalana · Consorci Local i Comarcal de 
Comunicació · Enciclopèdia Catalana, SA · Enginyeria i Cultura Catalana · Escola Valenciana, Federació d'Associacions per la Llengua · 
Estació Biològica de l'Aiguabarreig · FC Barcelona · Federació Catalana de Centres d'Ensenyament · Federació d'Organitzacions per la 
Llengua Catalana (FOLC) · Federació de Ràdios Locals de Catalunya · Federació de Televisions Locals de Catalunya · Federació de 
Televisions Municipals de Catalunya · Federació per a la Defensa de la Llengua i Cultura Catalanes (Federació d'Entitats de la 
Catalunya Nord) · Fundació Barcelona Digital · Fundació Catalana per a la Recerca · Fundació Escola Cristiana de Catalunya · 
Fundació Jaume I · Fundació Observatori per a la Societat de la Informació· Fundació Orfeó Català - Palau de la Música Catalana · 
Fundació Societat i Cultura · Gremi d'Editors de Catalunya · Institució Cultural de la Franja de Ponent · Institut d'Estudis Eivissencs · 
Institut d'Estudis Ilerdencs · Institut Menorquí d'Estudis · Instituto Brasileiro de Filosofia e Ciência "Raimundo Lúlio" (São Paulo - Brasil) · 
Intracatalonia, SA · Nominalia Internet, SL · North American Catalan Society (USA) · Obra Cultural Balear · Obra Cultural de l'Alguer · 
Òmnium Cultural · Orfeó Català de Mèxic, A.C. (Mèxic DF, Mèxic) · Productors Audiovisuals de Catalunya · SASP USAP · Unió de 
Federacions Esportives de Catalunya · Vilaweb - Partal, Maresma i Associats, SL · Xarxa d'Universitats Institut Joan Lluís Vives

98 elkarte
68.000 atxikimendu

.CAT





• katalanez mintzatzen den edozein webgunek .cat 
domeinua eska dezake

• webgunea kultura katalanaz beste hizkuntza batean 
mintzo bada,  .cat domeinua eska dezake baina 
PuntCat Fundazioak onartu beharko du.

• 30.000 baino domeinu aktibo gehiago!

.CAT webguneak





• Google Translate agertzea 
eleaniztasunarentzat ikaragarrizko jauzia da.

• Gaur egun 41 hizkuntzatara itzultzen da. 
Hizkuntza horietako bat katalana da. 
Ondorio praktikoetan horiek dira benetako 
hizkuntza globalak..

google translate





• hizkuntza katala berrikuntzaren bidetik doa

• jendarteak eta unibertsitateek irabazi egin 
dute, gobernuaren edo enpresa handien 
laguntzarik eta babesik gabe

• kontzeptu berri bat sortzen da: katalana 
hizkuntza global gisa

• hizkuntza identifikatzeko tresnak sortzen 
dira

• errekonozimendu globalak katalanaren izaera 
lokala indartzen du.

labur bilduz



director@vilaweb.cat




