Configuració de correu electrònic
La vostra adreça de correu electrònic @catalunyaemail.cat es pot configurar en
qualsevol dispostiu fixe, mòbil, ordinador, smartphone o tablet i en qualsevol sistema
operatiu (Windows, Apple, Android, etc..). Només l’heu de configurar com feu
normalment amb qualsevol altre correu personal, comercial o d’empresa, que hagueu
instal·lat anteriorment.
De totes maneres, aquí adjuntem els ajustos tècnics a incloure en el procés de
configuració del vostre compte email (en cada dispositiu poden ser necessaris, o no).
La configuració recomenada és:

Nom d’usuari

elmeucorreu@catalunyaemail.cat

Contrasenya

la que hagueu introduït en el procés d’alta com nou usuari

Servidor Entrant

mail.catalunyaemail.cat

Port (IMAP)

993

Port (POP3)

995

Servidor Sortint

mail.catalunyaemail.cat

Port (SMTP)

465

Autenticació

És necessari activar l’opció d’autenticació segura SSL/TLS

Per accedir directament al vostre email via web sense cap instalació, podeu accedir-hi
sempre a través d’aquest enllaç, on també podeu modificar la contrasenya o
recuperar-la en cas de pèrdua:

Panell Web d’Usuari
https://catalunyaemail.cat/PanellWebUsuari/
En cas d’utilitzar només web mail sense cap gestor ni aplicació de correus, un cop
activat el vostre nou email, podeu seguir els següents passos per configurar-lo en
català:

1) Accedir al vostre email via web, introduint usuari (és el vostre email) i la
contrasenya

2) Dintre el vostre menú de webmail, a dalt de tot a la dreta, fer clic a
“configuración”

3) En la pantalla nova que us apareix al bell mig de la página fer clic a “Interfaz de
usuario”

4) Aquí ja us sortirà un menú on es poden modificar diversos paràmetres, el
primer i més important dels cuals és l’idioma. Aquí podeu fer clic al desplegable
i seleccionar “Català”

De tota manera, el correu .Cat es pot fer servir en qualsevol país, amb qualsevol tipus
de finalitat i en qualsevol idioma. És a dir, podeu tindre un correu .CAT per temes
personals, un altre per feina o els que necessiteu i els podeu tindre configurats en
Català, Xinès, Anglès, Espanyol, etc…

