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Dissabte passat, a la Fundació Pilar i Joan Miró, va tenir lloc el lliurament de
PREMI WEB 2008 en la seva 8a edició. Es tracta d'un premi important
perquè subratlla la presència del català a Internet. Una presència creixent 
diversificada, si consideram els 162 participants d'enguany en les 9
categories diferents que es convocaven.

Tots coneixem la creença popular segons la qual "si no ets a Internet, no
existeixes". I aquest no sembla un mal escenari per al català.

De fet, som més normals al món virtual que al món real. A Internet la
nostra presència és més contundent que el que fa preveure la nostra
dimensió demogràfica i la nostra precarietat nacional.

En aquest sentit, els paràmetres són molt clars: som la 19a llengua a
Internet i tenim 100.000 articles a la Viquipèdia. També hi tenim un domin
propi, el .CAT, amb 28.000 adreces amb només dos anys d'existència.

Són unes dades imporants en un mon global, en un món tecnològic, en un
món on els paràmetres geogràfics i territorials tornen secundaris i en un
món on la simultaneïtat i la coincidència física ja no són el principal escenar
de la comunicació humana.

Segurament, la nostra identitat digital és una de les principals garanties per
a la nostra identitat nacional.
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