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Cultura 
EL TREBALL ES DISTRIBUIRÀ A LES ESCOLES DE LES COMARQUES GIRONINES AMB UN OBJECTIU DIDÀCTIC AMBIENTAL 

Un vídeo recull el testimoni dels 
treballadors de l'antic carrilet d'Olot 
L'autor defensa la utilitat dels trens petits davant els problemes de la circulació amb cotxe 

! UM GARCIA 

SALVADOR CARGOL 

GIRONA 

D L'Anna va amb bicicleta pel car-
ril-bici que uneix Girona amb 
Olot. Pel camí, troba alguns dels 
antics treballadors d'aquesta lí
nia de ferrocarril, que li parlen de 
la seva experiència i opinen sobre 
els canvis que ha patit aquest traçat, 
i els usos que ha tingut des que es 
va tancar la línia el 1969. 

L'Anna és la nena que protago
nitza el vídeo Una proposta d'e
ducació ambiental: el carrilet d'O
lot a Girona, que és fruit d'un tre
ball de recerca del Grup de Recerca 
en Educació Ambiental de'la Uni
versitat de Girona (UdG), i està co
ordinat per Pere Salvatella. El tre
ball es va presentar ahir al Centre 
cultural Caixa de Girona Fonta-
na d'Or. 

La proposta, que probablement 
s'editarà en un llibre (el projecte 
està pendent de finançament) està 
adreçat a la formació dels profes
sors de l'ensenyament obligatori. 
Però també permet veure la utili
tat d'aquella línia de tren, davant 
els problemes de trànsit actuals, en 
un territori que no té comunica
des per tren la majoria de les seves 
poblacions importants. 

Segons Salvatella, els treballa
dors entrevistats, que ara tenen 
més de noranta anys, «tenen mol
ta història per explicar». En el ví
deo expliquen quina era la seva fei
na i opinen sobre el canvi que va 
suposar el tancament de la línia 
el 1969. 

També inclou entrevistes amb 
diferents responsables polítics i 
amb els equipaments de la zona 
d'estudi, com museus i centres cul
turals. El vídeo ofereix imatges del 
traçat i del tren en funcionament. 
Les imatges són dels anys vint i dels 

anys seixanta. El treball mostra l'ús 
que ha tingut aquesta línia verda 
dés de llavors. La línia es va aban
donar, en algun cas es va conver
tir en un camí veïnal d'accés als 
horts del Ter, o bé va quedar frag
mentat en modifïcar-sé la propie
tat alguns segments del traçat. Se
gons Salvatella, aquesta fragmen
tació va donar maldecaps a l'hora 
de traçar un carril-bici, que en al
gun tram quedava tallat. 

El treball té un caràcter didàc
tic, i el seu objectiu és el coneixe
ment del medi ambient partint del 
tema.de la «mobilitat sostenible». 
El tren, segons l'autor, ofereix 
molts més avantatges que el trans

port en carretera, especialment si 
es tenen en compte els embussos 
i els accidents. 

Un cop recopilada la informa
ció es va dissenyar i elaborar un 
dossier de treball per a l'alumne, 
la guia per al mestre, la carpeta 
de materials didàctics i el vídeo. 
Aquest material es distribuirà a les 
escoles de les poblacions de l'eix 
Girona-Olot. 

L'autor va defensar la utilitat del 
carrilet d'Olot, i també el de Sant 
Feliu de Guíxols i el que unia Ri
poll amb Sant Joan de les Aba
desses, tres rutes verdes reconver
tides avui en carril-bici. Salvate
lla va afirmar que la Diputació de 

Girona està treballant en la crea
ció d'un consorci per promoure de 
forma conjunta aquests tres espais. 
En aquest sentit, l'autor va recor
dar un congrés per abordar el fu
tur de les línies verdes, celebrat 
l'any passat a Gijón. 

En el treball hi han col·laborat 
estudiants de tercer dels Estudis de 
Mestre de la Facultat de Ciències 
de l'Educació que realitzen les se
ves pràctiques en les escoles situa
des en pobles per on circulaven els 
carrilets d'Olot i de Sant Feliu. 

En l'elaboració-del treball de re
cerca hi han participat la Funda
ció Caixa de Girona, el Departa
ment d'Ensenyament i la UdG. 

EL CATÀLEG DE LES UNIVERSITATS CATALANES ARRIBA ALS DOS MILIONS D'UNITATS AMB UNA OBRA DE LA UDG 

La Universitat de Girona incorpora les seves 
tesis doctorals a una base de dades d'Inter net 

S.C.P. 

GIRONA 

D Les tesis doctorals de la Univer
sitat de Girona (UdG) ja es po
den consultar per Internet. La base 
de dades Tdc@t, que agrupa tre
balls de les universitats públiques 
catalanes inclou vuit tesis de la 
UdG. Els responsables del Con
sorci de Biblioteques Università
ries de Catalunya i el vicerector de 
Recerca i Transferència del Co
neixement de la UdG, Joan Ma
nel del Pozo, van presentar ahir 
aquesta novetat, que permet als in
vestigadors tenir un fàcil accés a 
altres treballs de recerca. 

Aquesta base de dades conté, en 
format digital, tesis doctorals lle

gides a les universitats de Cata
lunya. Qualsevol usuari de la xar
xa Internet hi pot accedir lliure
ment i sense cap clau d'entrada al 
text complet de les tesis. Els drets 
d'autor queden protegit» mit
jançant un contracte legal amb la 
universitat. 

La primera tesi electrònica de 
la UdG porta per títol Estabilitat 
conformacional de variants de la ri-
bonucleasa A: pressió i temperatu
ra com a inductors dels desplega
ments proteic. Aquest treball es pot 
consultar junt amb més de 200 te
sis a http://www.tdcat.cbuc.es/ 

D'altra banda, un volum pro
cedent de la biblioteca de la UdG 
és la unitat número dos milions del 
catèleg Col·lectiu de les Universi

tats de Catalunya. Aquest catàleg 
conté documents de tot tipus: mo
nografies, revistes, mapes, discos, 
videos, Dc-Roms, disquets, revis
tes electròniques, pàgines web... 

La Unitat de Dret de la biblio
teca va catalogar el 25 de juny el lli
bre 2 milions. Aquest llibre és una 
monografia sobre història del dret 
penal alemany el segle XIX amb 
el títol Vom Rohen zum Hohen: 
Òffentliches Strafrecht im Spiegel 
der Strafrech tsgesch ich tssch reibung 
des 19. Jahrhunderts. L'autor és Oli
ver Hein i l'obra ha estat publica
da a Kòln per l'editorial Bòlhau 
aquest any 2001. 

La consulta del Catàleg és ober
ta a tothom a través d'internet. Ac
tualment formen part del catàleg 

23 institucions diferents, entre les 
quals la UdG. El president del Con
sorci de Biblioteques Università
ries, Joan Majó, va explicar ahir els 
orígens i els objectius d'aquest 
catèlg, que s'ha convertit en una 
«biblioteca virtual», i que permet, 
des de casa, «tenir accés a tot el 
fons». 

El vicerector de Recerca i Trans
ferència del Coneixement Joan Ma
nel del Pozo va recordar, per la seva 
part, la diferència que suposa per 
als investigadors realitzar el treball 
«artesanal» de recórrer arxius i bi
blioteques a la recerca de docu
mentació, com s'ha fet tradicio
nalment, davant la comoditat de 
poder accedir a documentació bà
sica des de casa. 

Maria Mercè Roca 
prepara una novel·la 
sobre l'enveja entre 
dues amigues 

• GIRONA- L'escriptora Maria 
Mercè Roca està immersa en 
el projecte d'una nova novel·la 
curta que versaria sobre un dels 
set pecats capitals: l'enveja. 

Segons va explicar l'autora 
«l'enveja és una passió que tor
tura les ànimes i molt més la 
d'algunes persones». En aquest 
sentit, va assegurar que alguns 
individus «viuen un infern» a 
causa d'aquesta passió. 

En el llibre, dues amigues en
carnen el paper de l'«envejosa i 
la que és objecte d'aquesta en
veja». La novel·la, que editarà 
Columna, s'estructura en di
ferents parts. 

Les dues amigues protago
nitzen episodis en els quals l'en
veja s'interfereix en la seva re
lació en diferents moments de 
les seves vides com «en l'amor, 
en la relació amb els nois o quan 
ja són dones casades i amb cria
tures», va dir Roca. 

D'aquesta manera, Roca va 
assenyalar que fins i tot quan la 
protagonista que és objecte de 
l'enveja de la seva amiga mor 
«aquest sentiment segueix man
tenint-se». 

L'autora de Cames de seda va 
explicar que «té la seva gràcia» 
passar a literatura «aquestes si
tuacions» partint d'«un retrat 
del que és aquesta passió ves
tint-la en forma d'història». 

Aquesta nova novel·la de 
Roca s'inscriu en un projecte de 
gran envergadura que prepara 
l'editorial Columna al voltant 
dels set pecats capitals. Aques
ta iniciativa editorial preveu la 
participació de diversos es
criptors en una sèrie de novel·les 
que versin sobre cadascun d'a
quests set pecats. DdeG 

Lola Lizaràn i Alfred 
Lucchetti guanyen 
els premis d'honor 
Butaca de Teatre 

D BARCELONA.- Els actors Alfred 
Lucchetti i Lola Lizaràn van ser 
guardonats ahir amb els premis 
honorífics Butaca de Teatre i 
Cine de Catalunya en reconei
xement a la seva trajectòria pro
fessional. 

Els premis, que es lliuraran 
el 26 de novembre a Premià de 
Mar (Maresme), s'atorguen per 
votació popular. 

Entre les principals catego
ries es troben les nominacions 
d'Alex Rigola, Rafel Duran, Ser
gi Belbel, Xavier Albertí i Ma
nel Dueso per a la Butaca a la 
millor direcció teatral. Manel 
Barceló, Lluís Homar, Julio 
Manrique, David Selvas i Lluís 
X. Villanueva, per a la Butaca 
al millor actor i Rosa Cadafalch, 
Pilar Martínez, Rosa Novell, 
Mercè Arànega i Lurdes Barba, 
com a millors actrius.. 

Per a la Butaca al millor es
pectacle competeixen TitusAn-
drónic, Les variacions Goldberg, 
El coronel ocell i Restes humanes 
sense identificar. DdeG 
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