O PADROADO DO CESGA APOIA A INICIATIVA

PUNTOGAL

Santiago de Compostela, 23 de xuño.- Nunha reunión ordinaria celebrada hoxe
en Santiago, o padroado da Fundación do Centro de Supercomputación de Galicia
(CESGA), máximo órgano de goberno do Centro que conta con representantes de
diversos departamentos da Xunta de Galicia e do Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), decidiu refrendar o seu apoio á iniciativa
PuntoGal.
PuntoGal é unha iniciativa que pretende conseguir para a lingua e a cultura de
Galicia un dominio propio en internet. Este obxectivo, longamente desexado,
precisa da suma do maior número posible de vontades nun proceso que será longo
e tecnicamente complexo.
O Cesga, segundo apuntou o presidente do padroado e director xeral de I+D+i,
Salustiano Mato, “entende a consecución do dominio .gal como medida estratéxica
para situar a Galiza nos mapas do territorio Internet sobre o que se está a construír
a Sociedade da Información e do Coñecemento”.
“O dominio .gal servirá para salientar a nivel global a existencia da nosa lingua e
cultura e é por isto que estamos dispostos a contribuír cos mellores esforzos do
Cesga para divulgar esta iniciativa entre todos os axentes na sociedade galega”
engadiu Mato.
Obxectivo: obter a creación do novo dominio por parte da ICANN
ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) é unha
organización sen ánimo de lucro que opera a nivel internacional que se encarga de
coordinar a administración dos Sistema de Nome de Dominos.
Polo tanto, é o organismo que terá que aprobar a creación do dominio .gal e ao que
é necesario convencer de que Galicia é unha comunidade con suficientes vencellos
culturais e lingüísticos como para optar a un dominio propio esponsorizado pola
sociedade civil.
Para acadar o dominio .gal é fundamental a suma de todas as vontades da
sociedade civil, empresarial, así como das autoridades galegas. Asociacións
culturais, fundacións, empresas, entidades deportivas, persoas de toda condicións
terán que sumarse cunha única voz a un proxecto avalado sen fisuras polas
institucións. A unión e a forza da proposta conseguirán que o .gal sexa recoñecido
pola ICANN.
A iniciativa conta coa adhesión e respaldo de múltiples organizacións as que se
agarda se sumen moitas máis. Hoxe, entre outras, apoian xa esta iniciativa
entidades como: Medios de Comunicación (CRTVG, AME, EMUGA, Vieiros, Código
Cero, Grupo Correo Gallego,…), Colexios Profesionais (Arquitectos, Enxeñeiros de
Telecomunicacións, de Informática, Psicólogos, Xornalistas,…) Sindicatos, Empresas
Privadas e outras entidades entre as que se atopan a Real Academia da Lingua
Galega, o Consello da Cultura, o Museo do Pobo Galego, ISOC-gal, etc…

