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El Racó Català

El  Racó  Català  és  un  projecte  comunicatiu  i 
participatiu  que  funciona  des  de  març  de  l'  any 
1999, iniciat a estones lliures de forma totalment 
altruista per un grup d'amics i coneguts. 

Es  tracta  d'un  portal  d'Internet,  que  fa  de  punt 
informatiu.  Hi  podem  trobar  articles,  fòrums  i 
opinions  sobre  temes  culturals,  socials  o  d' 
actualitat dels Països Catalans. El Racó Català  està 
desvinculat  de qualsevol  organització  política  i/o 
cultural.

És un dels projectes catalans més veterans de la 
xarxa, la seva finalitat és la d'intentar acostar, de 
manera  totalment  gratuïta  i  arreu  dels  Països 
Catalans,  un  format  de  notícies  basats  en  la 
col·laboració i en la participació, ja que els propis 
usuaris són a la vegada lectors i redactors.

Actualment el Racó Català disposa d'un dels espais 
de  fòrum  més  actius  i  dinàmics  d'Internet  en 
català.Una  paginà  personal  d'aquesta  web  ha 
acabat essent un dels portals en català més visitats 
a Internet,  rep més de 10.000 visites  al dia.

El  Racó Català mai  ha amagat  la seva tendència 
independentista i d' esquerres. Sovint s'han trobat 
amb  dificultats  afegides  a  les  pròpies  d'un  nou 
projecte a Internet: Ser Independentista a l' Estat 
Espanyol  sovint  provoca  reaccions  difícils  de 
comprendre  en  algunes  persones  i  sectors.  Però 
tampoc no és que hagin rebut excessives mostres ni 
actituds  desagradables.  Els  principals  problemes 
amb els quals ha ensopegat el Racò Català tenen a 
veure més amb el poder polític i mediàtic, que no 
pas amb persones del carrer.

Tant pel que fa a visites com per la qualitat, es fa 
patent la necessitat d' un model de moderació. Els 
tècnics  desenvolupen  un  nou  model,  totalment 
innovador, amb moderadors,  on els propis usuaris 
poden valorar també les altres participacions.
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S'  implementa   també  un  sistema  de  banejos 
temporals  per  a  personatges  que  reiterin  les 
infraccions de les normes del fòrum, que també van 
ser creadors aleshores.

És precisament aquest creixement exponencial de 
la realitat del Racò Català quan comencen arribar 
les escomeses mediàtiques espanyolistes. El primer 
a donar el tret de sortida fou  Libertad Digital, el 
conegut  portal  ultradretà  del  també  ultradretà 
radical  i  locutor  de  la  COPE  Federico  Jiménez 
Losantos.

         
El  Portal  del  Racó  Català  té enllaços  a  diferents 
diaris com per exemple: Diari Català, la revista El  
Temps,  el diari  digital El Cancell,  etc. També té 
enllaços a portals de  filosofia.

L'adreça electrònica del portal és:

www.racocatala.cat

El Correllengua, una de les darreres campanyes que 
publicita el portal.

http://www.racocatala.cat/

