
Bon any nou xinès!   
Durant tot el dia d'avui, la població xinesa 
celebra l'entrada de l'any 4.700, 
corresponent a l'Any de la Cabra, segons el 
calendari xinès.  

El cap d'any a la Xina no té data 
fixa, ans coincideix amb el primer 
dia del primer mes de l'any lunar. 
L'arribada de l'any nou xinès se sol 
celebrar a la manera tradicional, 
amb danses dels dracs abans de 
mitjanit, el tritlleig de les campanes 
per marcar l'entrada de l'any i les 
fires als temples més famosos, que 
és on la població s'aplega els 
primers dies de l'any per demanar 
sort. Els focs artificials i el llançament de 
petards està prohibit a la Xina per per 
raons de seguretat. 

La nau Columbia es desintegra 
en entrar a la Terra   

Nova tragèdia del transbordador 
espacial més vell de la NASA 

La nau espacial de la NASA Columbia s'ha 
desintegrat en entrar a l'atmosfera terrestre 
aquest dissabte al migdia.  

Tots els astronautes que hi viatjaven han 
mort. La tripulació era formada per set 
astronautes, entre els quals el primer 
astronauta israelià de la història, i havien 
fet una missió científica durant setze dies.  

La NASA descarta qualsevol hipòtesi d'un 
possible atemptat i parla d'un accident. La 
nau Columbia era la més antiga de la flota 
de transbordadors espacials.  

Minuts després de l'accident s'ha fet públic 
que la nau va patir un petit accident en 
despegar i que l'ala esquerra havia rebut un 
cop, que podria ser el causant de l'accident 
ara el retornar a la terra. 

Els telèfons de Nova York 
passen a tenir onze dígits   
Els habitants de Nova York s'enfronten, 
avui, a un més que probable caos telefònic. 

El motiu d'aquest presagi és que la ciutat 
dels gratacels canvia l'1 de febrer el sistema 
de numeració telefònica, amb l'afegiment 
d'un 1 al codi d'àrea i el número de telèfon 
de qualsevol punt de la ciutat.  

Des d'avui, doncs, els novaiorquesos que 
vulguin comunicar-se amb una 
persona de la ciutat hauran de 
marcar ni més ni menys que onze 
xifres, probablement una de les 
numeracions més llargues del 
planeta. Verizon, la companyia 
telefònica dominant a la ciutat, fa 
dies que anuncia als mitjans de 
comunicació el canvi, però tot i 
així preveu complicacions durant 
els primers dies d'implantació de 
la nova numeració.  

Per això ha establert un sistema d'avís 
automàtic per a tothom qui s'oblidi d'afegir 
l'1 als números de telèfon habituals. La 
principal raó per a  

Neix 'La Bulteno',  
el primer butlletí electrònic del país sobre 
l'esperanto  Des de fa pocs dies, l'associació 
Barcelona Esperanto-Kontaktejo (BEK) ha 
posat en marxa el primer butlletí electrònic 
de notícies sobre el món de la llengua 
esperanto a casa nostra.  

Amb el nom de 'La Bulteno', la revista de 
periodicitat quinzenal neix amb la intenció 
d'ajudar a difondre les activitats i notícies 
de l'esperantisme arreu dels territoris de 
parla catalana a través de la xarxa.  

Atès que l'àrea de difusió de la publicació és 
el País Valencià, el Principat i les Illes, i 
entenent que s'ha pensat sobretot per 
intercanviar informació del moviment i no 
pas per practicar la llengua internacional, 
les notícies s'hi publiquen indistintament 
en esperanto i català segons la voluntat dels 
informadors. 'La Bulteno' es pot consultar 
en línia a la web de l'Associació Catalana 
d'Esperanto, o bé es pot descarregar en 
format Word. 
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