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3 0 UE MAR^' DE 1995 ES VA

cELEbrar a la Casa de Cultura de
Girona una Jornada sobre Drets
Humans i Ediicació, per tal de
"promoure !a reflexió i l'intcrcanvi
d'experiencies i plantcjar proposres
per aíavorir l'aplicació deis Drets
Humans en el si Je la comunitac
universitaria», entre el professorat
de la Universicac de Girona (UdG).
Aquest Ilibre recull les comunicacions (onze) que hi foren presentades, la conferencia de Peter Leiipretch, secretari general adjunt del
Consell d'Europa, i les conclusions
de la Jornada. Es un Ilihre. dones,
escrit a dinou mans, ceiitrat en
l'educació universitaria i fet des de
la perspectiva deis profcssors.
L'organització de la jomada ha
volgut donar coherencia al que es
diu en els estatúes de la UdG, on
s'explicita públicament que la uni-

versitat "nssumeix com a propia la
Declaració Universal deis Drets
Humans de les Nlacions Unides» i
en promoura ei seu coneixement. Es
en aquest sentit també L¡ue es nianifesta la voluncat de donar continuítat a aquesta "primenv jomada.
El texc de P. Leuprecch és
una reflexió general sobre els
Drets Humans i sobre Tediicació
en Drets Humans. Es tracta d'una
aportació breu pero molt suggerent, Valgiiin com a tast aqüestes
dues afirmacions:
«Els Drets Humans s'afirmen
i es defensen sempre davant el
poder, no només el de l'Estat, sino
de tot poder».
"La irrupciü deis Drets
Humans ha fet entrar nous actors
en l'escenari internacional: les
organiízacions no governamentals,
que expressen molt mes que els

governs les aspiracions profundes
de [a humanitat".
Les comunicacions deis professors de la UdG plantegen la
qüestiü deis Drets Humans i l'Educació des de perspectives ben
diverses: hi ha algunes reflexions
critiques de caire general, d'altres
es centren en determinades carreres o bé en disciplines concretes i
n'hi ha també que es fixen en
aspectes mes específics: la cooperació per al desenvolupament,
l'avaluació deis estudiants, etc.
Resumint, dones, es tracta
d'un liibre senzill i de pretensions
limitades, pero potent en l'estructura i amb unes bases solides per
anar bastint el llarg camí que va
de ia teoria a la práctica, també
quan parlem de Drets Humans.
Xavier Besalú i Costa

Quia
de les Ules Medes
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espai natural molt popular. L'any
passat va ser el marc de 58.000
immcrsions, xifra que suposa una
de les densitats de capbussaments
per unitat de superficie mes grans
del món.
Aqüestes illes son també el
teló de fons de nomhrosos estiuejants de platja, i la seva circumvaldació en vaixell, un bon pretext per a excursions dominicals i
sortides escolars. Així mateix,
aquest espai natural disposa ja de
mes de 2.300 entrades a la xarxa
Internet a partir del localit:ador
Yahoo!.

FORTIA, Ramón,
Les ¿líes ML'ÍJÍS. Guia per n'siWT-les.
Edicions El Bríiu.
Figueres, 1996.

Aqüestes illes compten,
entre d'altres publicacions, amb el
Ilibre Eh sistemes naturah de les
Medes, que és un recull d'arcicles
d'investigació de diferents autors,
editar per l'IEC. També disposen
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d'algunes guies descriprives
d'immersions subaquátiques, com
la pionera de Josep M. Llenas o la
recent Ules Medes-Costa del MonigTÍ, les 25 inilíors inimcrsíons, de
Salvador Coll i Teresa Marques.
Pero la bibliografía insular estava
mancada d'un Ilibre que poses a
l'abast del gran públic la part
emergida, la submarina i el marc
general de les Medes. El que ha
escrit el bioleg Ramón Fortia,
divulgatiu pero rigoros, amé i de
presentado exquisida, cobreix
aquest buit.
Ramón Fortia és un especialista en espais naturals gironíns.
Ha treballat sobre aquest arxipélag en el Ilibre El medi natural a
les comarques gironines. L'esíai de
la qüesiió {Diputació de Girona,
1993), del qual va ser coordinador. Es rambé el director de la

coldecció «Estanisiau VayredaEls espais naturals de les comarques gironines», que conté el
volum LL'5 ¡líes Medes (1995),
d'Elena Padró i Dolors Subirá.
Enguany, ha dissenyat la
web deis espais naturals gironins,
on s'inclouen
les Medes
http://www.ddgi.es/espais/medes.
htm.
El Ilibre de Fortia passa
revista amb molt d'encert a nomhrosos aspectes illencs: situació
geográfica, toponimia, meteorología, geología, ocupado humana,
la vida sota aigua, la vida damunt
les illes, el régim de protecció i les
visites comentades. Creiem que la
seva lectura és especialment recomanable.

Josep M. Dacosta
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