


Dossier d’exposició

Ànima. 15 anys de la Fundació .cat
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À n i m a.
Introducció a la narrativa i al concepte de l’exposició.
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Per a celebrar els 15 anys d’història de la Fundació .cat,

hem organitzat una exposició itinerant d’un any de

durada que podrà visitar-se a diferents localitats del

territori catalanoparlant.

L’objectiu de l’exposició no només és commemorar

l’efemèride, sinó també la de donar a conèixer als

visitants la tasca de la Fundació .cat: fomentar, impulsar

i facilitar l’ús del català a internet com a eina de

normalització lingüística i com a element indispensable

per a seguir reforçant la nostra cultura a la xarxa.

La Fundació .cat és la veu de la llengua i la cultura

catalanes a internet. Una llengua que no es parla no té

futur, per això considerem tan important la nostra tasca.

Una feina que fem a través de la gestió del domini .cat,

els beneficis derivats del qual la Fundació reinverteix en

programes de foment cultural, social i tecnològic.

_
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Ànima és el concepte vehicular de tota l’exposició, sota

el paraigua del qual hem definit el nostre discurs i

dissenyat tots els continguts de la mostra, així com la

campanya de comunicació que l’acompanyarà a cada

localitat.

L’ànima entesa aquí com tot allò que ens uneix als

catalanoparlants. Quelcom que no podem tocar, però sí

que podem sentir. La nostra llengua i la nostra cultura, la

nostra història i el nostre futur, tot allò que compartim

com a poble i que ens connecta els uns als altres. Una

ànima col·lectiva queens identifica.

La Fundació .cat fa 15 anys que treballa perquè l’ànima

digital del català arribi arreu i estigui cada dia més viva i

present a internet.

_
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À_nima. La campanya.

To i territori visual.
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Per donar a conèixer la presència de l’exposició a

cadascuna de les localitats on itineri, tenim prevista una

campanya gràfica a diferents mitjans que avançarà el

territori visual i el to conceptual de tota la proposta i

que, més tard, el visitant es trobarà a l’exposició.

_
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Conèixer a través de l’experiència.

Ànima. L’exposició.
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Busquem que el públic pugui interactuar i, per tant,

connectar amb allò que diem. A més, volem que

aquests diferents moments d’experiència tinguin una

iconografia pròpia i que, a l’era d’Instagram, siguin

fotografiables i, per tant, memorables i virals.

Creiem que aquesta és la manera adequada d’apropar

qui som i què fem a la gent: creant vincles d’experiència.

_
Per tal d’explicar la història dels 15 anys de la

Fundació .cat, la nostra feina i els nostres objectius,

hem plantejat una exposició articulada mitjançant

l’experiència del visitant, on cada eix d’acció de la

Fundació .cat s’expliqui d’una forma divertida, empàtica

i oberta a tothom.
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Arquitectura organitzativa.

Ànima. L’exposició.
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l ’ e xp o sic ió en o nze esp ais

Set d’ells responen als eixos bàsics per a explicar la

Fundació .cat.

1. Missió i valors
2. Història

3. Educació
4. Acció cultural isocial

5. Economia local
6. Observatori

7. Xipcat

_
Hem estruc turat  
experiencials.

Tres més ens permeten reforçar la nostra narrativa i  
posicionament d’una formainspiracional.

8. Qüestionari interactiu

9. Instal·lació il·lusió òptica
10. Vídeo

I, per acabar, tindrem un darrer espai destinat a un  

missatge final, els crèdits i els agraïments.

11. Tancament

A més, comptarem amb un inflable de 2,5 metres

d’alçada que, reproduint un dels personatges il·lustrats

de la comunicació, ens introduirà en la iconografia de

l’exposició.
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Els espais.
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Ànima. L’exposició.



_
Espai 00  

Ànima

Inflable 3D. Reproducció d’un personatge de l’exposició.

Referència
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_
Espai 01

Ànima. 15 anys de la Fundació .cat

Introducció. Missió i valors.
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_
Espai 02

Els camins de l’ànima

Recorregut als grans moments de la Fundació .cat en 12 panells.
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_
Espai 02

Els camins de l’ànima

Recorregut als grans moments de la Fundació .cat en 12 panells.
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_
Espai 03

El futur de l’ànima
Tasca educacional de la Fundació .cat.  

Instal·lació on s’escriu la paraula ‘Futur’  

reproduint les lletres d’un teclatd’ordinador.
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_
Espai 04

Donem llum a projectes amb ànima
Acció cultural i social de la Fundació .cat.  

Instal·lació lumínica i interactiva ambbarres  

de metacrilat.

Referència
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_
Espai 05  

Anima’t  

Economia local.

Panells amb jocs tipogràficscreats  

a partir de la paraulaAnima’t.

Referència
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_
Espai 06
On habita l’ànima  

Observatori. Anàlisi infogràfica.  

Habitació amb pilotes.

A cada pilota hi haurà dades  

de l'estat del .cat i del català.

Referència
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_
Espai 07  

Xipcat

Difusió de la propostaXipcat.
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_
Espai 08

Com és la teva ànima?
Qüestionari interactiu a pantalla tàctil.  

Videojoc on el visitant podrà descobrir  

quin tipus d’ànima té.
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_
Espai 09

Per veure l’ànima has de mirar amb altres ulls
Instal·lació d'il·lusió òptica on es podrà  

llegir un missatge segons laperspectiva.
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_
Espai 09

Per veure l’ànima has de mirar amb uns altres ulls
Instal·lació d’il·lusió òptica on es podrà  

llegir un missatge segons laperspectiva.
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_
Espai 10  

Ànima

Projecció de peça audiovisual creada per a l’exposició.
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_
Espai 11

Junts aconseguirem que la nostra ànima arribi arreu

Missatge final, crèdits i agraïments.
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Requeriments dels espaisd’exposició.
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Ànima. L’exposició.



Sota aquesta premissa, i atenent a l’estructura de

l’exposició, els requeriments bàsics per a poder

organitzar l’exposició seguint la seva conceptualització i

narrativa són els següents:

_
El disseny expositiu està plantejat a partir d’elements

modulars o amb sistemes constructius que permetin el

fàcil muntatge, desmuntatge i trasllat. Tots els elements

de l’exposició seran, per tant, autoportants i es podran

suportar per ells mateixos per no dependre de cap

suport existent dels espais.

01. Espai aproximat mínim:160m2.

02. Alçada lliure mínima: 3 metres (sense instal·lacions ni  
elements suspesos que hi interfereixin).

03. Mínim de 20m2 diàfan i lliure per a la col·locació  
d’'On habita l’ànima'.

04. Mínim de 8 metres lineals disponibles per a la

col·locació de 'Per veure l’ànima has de mirar amb uns

altres ulls'.

5. Connexió Wifi.

6.Instal·lació de focus de llum orientables suficients per  

a il·luminar tot l’espai i les diferents peces.

7.Instal·lació amb endolls i/o accessoris suficients per a  
abastir els diferents punts de l’exposició (caixes de llum,
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*Els costos de l’exposició van a càrrec de la Fundació .cat

(Materials, transport, muntatge i desmuntatge)



Proposta d’activitats a emprendre 
durant l’exposició.
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Ànima. Activitats paral·leles.



_
L’exposició ha de ser el punt de partida per a

desenvolupar diferents activitats paral·leles de

promoció del català a Internet. A continuació mostrem

possibles activitats, les quals es poden adaptar a les

necessitats de cada centre i de cada públic:

01. Ruta guiada per l’exposició.

02. Conferència: .cat, l’eina al servei de la transformació 
digital en català.

03. Conferència / debat: Seguretat i dades a Internet amb 
la col·laboració d’experts en l’àmbit.

04. Conferència / debat: La transformació digital del

petit comerç.

05. Conferències a determinar amb el centre en àmbits 
fake news, estratègia digital dels mitjans de 
comunicació, competències digitals, entre d’altres.

06. Taller: Creació de webs pel petit negoci 
(elteunegoci.cat)

07. Taller: Creació de webs per entitats sense ànim de 
lucre (esTICenllaçat)
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Gràcies!


