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DELS LECTORS

Por correo electrónico a noesven@20minutos.es
Per fax a 934 706 257. Correu a Pl.Universitat,3,7 è 3a 08007 Barcelona.
Heu d’incloure el nom i els dos cognoms, la vostra adreça, el telèfon, l’edat i el
número de DNI. Els textos que superin les NOU LÍNIES DE FOLI seran descartats.
No els envieu en majúscules! 20 minutos es reserva el dret d’extractar-los.

Màquinadebitllets
espatllada
Dia 19/12/06, entrada pel carrer Dos de Maig, parada de
metro Hospital Sant Pau,
17.05 h. Passo la meva targeta multiviatge per la màquina, la processa i descompta
el viatge del saldo total.
Un cop al vagó, l’interventor demana els bitllets i
resulta que la màquina no
ha imprimit –tot i que sí descomptat– el viatge. Em multa dient que, amb la targeta
com a prova, no hi haurà
problema en portar-la a les
oficines d’atenció al client
per anul·lar la sanció. Interposo les al·legacions i oh,
sorpresa!, resulta que les
màquines no van registrar
cap incidència, i a pagar.
Un salt en la impressió
correlativa dels viatges a la
meva targeta i la de la companya que venia amb mi és
per sí mateix una incidència. Ni els testimonis, ni les
proves –les càmeres de seguretat no graven, sols retransmenten–, ni el fet que
les portes de plàstic facin
impossible entrar sense passar el bitllet a la parada suposen una raó de pes.
Quan un és jutge i part en
un cas, s’escombra cap a casa. Eva Gomar.

Colapsocrónicoen
elHospitaldelMar
Referente a la noticia del Hospital del Mar: Sufre desde hace mucho tiempo un colapso crónico, y no como mienten desde el Departament de
Salut , diciendo que es la
«presión de un lunes de invierno». No nos haga reír, señora Marina Geli.
Sólo tiene que pasearse
por allí cualquier día del año
y ver el desastre de un servicio de urgencias completa-

mente saturado, con varios
enfermos en los boxes donde sólo tendría que haber un
paciente, donde no se respeta la intimidad de la persona, donde estar dos y tres
días en una camilla y en un
pasillo pendiente del ingreso es lo habitual.
¿Para cuándo más hospitales, para cuándo más personal trabajando ante esa
avalancha diaria de enfermos? Rafa R.

Discriminacióala
bicialaFilmoteca
Sempre he pogut entrar als
metros, autobusos, taxis, cinemes, bars, restaurants i sales de ball de Barcelona amb
la meva bici. Això sí, ben plegada, que ocupa menys lloc
que una maleta gran. Ningú
no m’ha cridat mai l’atenció,
excepte a la Filmoteca.
Si vull entrar-hi, m’obliguen a deixar-la al rebedor,
al costat de l’encarregat/da
de fer ensenyar les entrades
als clients. Com puc tenir la
tranquil·litatqueaquestapersona me l’estarà vigilant durant tota la pel.lícula? No té
cap mena de lògica prohibir-me entrar amb ella a la
sala de projecció quan això
no passa enlloc més.
El que tampoc no té lògica és que, a hores d’ara, encara no existeixi un aparcament-bici del tipus U invertida, davant de la Filmoteca,
quan molta gent hi ve en
aquest vehicle i ja no té lloc
on deixar-la. Com és que
l’Ajuntament de Barcelona
encara no hi ha posat remei?
Marta Pombo.

EldistintiuCAT
He tingut una decepció molt
gran quan he llegit que l’Estat té enterrada la proposta
de posar un distintiu català,

El lugar de
encuentro entre los
lectores y 20 minutos

un escut, una bandera o el
CAT, a les matrícules.
Davant d’aquest situació
la societat catalana ha de
reaccionar. Cal una sacsejada cívica, d’entitats i particulars, per exigir el respecte
al fet diferencial català. Josep M. Loste.

Felicidadesporla
defensadeanimales
Con esta carta, quiero felicitar a 20 minutos por su labor en defensa de los derechos de los animales. Acaba
de pasar el día de San Antón,
el día de los animales, y este
periódico se merece una
gran felicitación por el hecho de apoyar la defensa de
los animales.
Y no sólo del perro y el gato, como hacen muchos medios, sino contra la barbarie
de la tauromaquia, la caza, las
fiestas sangrientas y crueles
de España, el tema de experimentación con animales, etcétera. Diana Rodríguez.

MI MASCOTA Y YO
Lucía A Mus la acogimos hace siete meses, por-

que yo echaba de menos tener un gato. Nada más
llegar a casa se tumbó en el sillón, la tía, y desde el
primer día fue buenísima. Es una preciosa felina tricolor, yo le digo que es la gatita de Pantene, porque
la cepillo mucho para que
esté suavecita.
Le encanta cazar bichos y
beber en el lavabo. Ahora
está con comida light porque se ha
puesto demasiado ‘maciza’

y anda mucho
más activa. Es
la reina de la
casa y del edificio. La queremos mucho... ¡y
eso que a mi
novio no le
gustaban los
gatos!

Mus

Me llamo Mus, pero me llaman Musiña,
menos cuando me riñen. Tengo año y pico y soy bastante vaga, para qué engañarnos. Cuando me aburro, subo a las estanterías o le muerdo los dedos a
mi amo consorte Carlos. En verano, me lo paso genial tomando el sol y cotilleando lo que pasa en la
calle. Mi ama Chía me ha comprado un arnés para
ver si me animo a moverme un poco, la pobre es un
poco ingenua... Me encantan el melón y las espinacas, y en esta casa estoy feliz como una lombriz.
¿Estás orgulloso/a de tu mascota? Escríbenos un correo electrónico a
noesven@20minutos.es y enséñala a todo el mundo

Notícies de la Història de Catalunya

800-1200: 7.500 llibres
a producció editorial realitzada als escriptoris dels moL
nestirs i de les catedrals de la Catalunya dels comtats
dels Pirineus fou molt important: tant com la dels països
d’Europa considerats més cultes. La suma de les herències
grega i llatina, germànica (visigòtica) i jueva, més el contacte amb la cultura islàmica, ho feren possible. El resultat
fou unes biblioteques molt ben nodrides. Es conserven un
xic mes de 100 catàlegs o inventaris de llibres de diferents
moments, entre el segle IX i el segle XII (considerats, sovint,
uns segles obscurs). Catàlegs de deixes o llegats, o, directament, de biblioteques. El càlcul que ha fet Anscari M. Mundó és el següent: es conserven uns 40 dels 250 llibres que hi
havia en el catàleg de 1.047 de la Biblioteca del Monestir de

Ripoll. És a dir: un 16%. En total, d’aquell període es conserven (a Catalunya, o a biblioteques i arxius d’Europa i
d’Amèrica) uns 250 llibres sencers, i uns 1.000 fragments
(fulls, troços) de uns altres 1.000 llibres. En total fan 1.250.
Si aquesta xifra és, com en el cas paradigmàtic de Ripoll,
un 16% del total, el volum total de llibres existents a la
Catalunya del 1.200 fóra de més de 7.500. Donat que:
1) són llibres manuscrits, 2) que utilitzen com a suport
de l’escriptura el costosíssim pergamí, 3) que el primer
cens de població de Catalunya (de 1359) dóna 468.000
habitants, que, en la seva immensa majoria eren illetrats,
la xifra de 7.500 llibres és molt alta. Al darrera, i de cara al
futur, hi ha una gran cultura.

Francesc Roca / historiacatalunya@accat.org
É Per saber-ne més: Josep Mª Figueres, ed: Grans moments de la història de Catalunya. Base, 2006.

