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RaimonObiols
intenindrá en el
Congrés del PSUC que
comenta avul
DdeG
Barcelona.— El primer secretari deis soclalistes catalans int e r v i n d r á / dama dissabte, per
primera vegada, en el Congrés
del PSUC que s'inicia avui a Barcelona. Aquest partit ha convidat al Congrés tots els partits
parlamentaris de Catalunya, a
mes de representants de les torces d'esquerres a l'Estat, i se'ls
permet, a tots ells, intervenir si
així ho desitgen.
Rafael Ribo será reelegit amb
tota seguretat secretari general
del PSUC. Segons anuncia ell
mateix, es produírá una renovació del cinquanta per cent deis
membres deis órgans de direcció
per donar entrada a dones, joves
i professionals, ja que es pretén
un canvi generacional. Així mateix, Rafael Ribo creu que s'aconseguirá «desconflictivitzar»
l'espai comunista i atreure no
adscrits.
Hi participaran uns 750 delegats i hi assistiran 650 convldats,
entre els quals figuren membres
de delegacions internacionáis de
la URSS, Hongrla, Italia, Cuba,
Portugal i la República Popular
Xlnesa.
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Ya hay contactos para
iniciar un diálogo entre
Estados Unidos y la
OLP
EFE/DdeG
Washington.— El embajador de
EE.UU. en Túnez —sede central
de la organización palestina—, Pelletreau, se puso ayer en contacto
con la OLP para iniciar e l diálogo,
tras el anuncio hecho por George
Shuitz de que Estados Unidos
consideraba que la OLP había
cumplido los requisitos necesarios.
• • •
- Y que son una renuncia clara al
terrorismo, el reconocimiento del
derecho de Israel a existir y la
aceptación de las resoluciones 242
y 338 de la ONU sobre Oriente
Medio. Arafat aceptó esas condiciones el miércoles por la tarde en
rueda de prensa.
La decisión norteamericana no
significa sin embargo que Estados
Unidos vaya a reconocer el Estado
palestino proclamado en Argel.
Esto se ha puesto de manifiesto en
la postura contraria de EE.UU. a la
resolución aprobada ayer en la
Asamblea Generalde la ONU reunida en Ginebra —favorable a las
tesis de la OLP—.
Pero sí un enorme paso adelante hacia conversaciones que den
como resultado la paz y un cierto
aislamiento de Israel, que se sigue
negando a cualquier negociación
con esa organización palestina.
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A la galería Fórum, fins a primers de gener

Caries Sala presenta a Girona les
seves darreres ereacions cerámiques

La cerámica de Caries Saia és el máxim exponent de ia técnica i de ia creativitat en aquest terreny. A. ia dreta, un moment de i'acte
de presentació de la mostra a lagaieria Fórum. (Fotos PABLITO, jr. i CARLOS SANS).
J.V.G.
Girona.— Caries Sala i Mitjá,
després de molts anys de no ferho, presenta novament i en solitari la seva mes recent obra de
creació cerámica a la nostra ciutat, a la galería Fórum del carrer
de l'Albareda, que será oberta
fins a primers de gener.
Els que hem tingut l'oportunitat de seguir la trajectória de l'obra d'aquest artista de la Bisbal,
hem p o g u t c o m p r o v a r c o m
d'una banda es projectava más
enllá de. les nostres fronteres i,
de l'altra, com el domini de la
técnica, arribaya a nivells de creació que només els veritables
creadors poden assolir.
Per nosaltres, va ser una gran
satisfácelo poder presentar la
mostra ais gironins. En primer
lloc, per ía rao ja esmentada, és
a dir, el seguiment que per rao
de l'amistat hem pogut fer de la
saya obra, que a partir d'unes
peces i d'una técnica auténticament localista, pero amb resultats excel.lents, ha anat evolu-

cionant fins a assolir realitats
com la que es pot veure a Fórum.
També ens compiau comprovar com la creativitat de Caries
Sala és avui reconeguda arreu.
Tal volta, mes que entre nosaltres. No és pas un fet nou, al
contrari. Tots sabem que és prou
freqüent que, per triomíar a
casa, primer s'ha de fer en áltres
llocs, pero, albora, aixó pot significar un risc, el qué bona part
de l'obra quedi allunyada de nosaltres per aquesta manca de visió
deis col.leccionistes del país,
que, precisament per tractar-se
en Caries Sala d'un artista local,
no és valorat com realment es
nnereix.
L'obra r e c e n t
L'exposició que aquests dies
tenim a Girona recull la creació
mes recent de Caries Sala. Significa un nou pas en la demostrad o permanent que ens fa del fet
que la cerámica és un art total.

no pas de segona categoría. Tot
al contrari.
Precisament, i si el lector ens
ho permet, recordarem aiguns
deis conceptas'que várem utilitzar en la presentació de la mostra. Les primeres mostres d'art
cátala, o almenys el realitzat a
casa nostra, corresponen precisament a les ereacions cerámiques de llocs tan nostres com
Ullastret o Empúries. És a dir,
que aquesta técnica correspon a
la mes auténtica i original creació
artística del que van ser les primeres manifestacions de l'art'catalá, molt abans inclús que el
concepta Catalunya fos una realitat.
Pero malgrat aquesta realitat,
no sempre, insistim, s'ha valorat
degudament. I no sois en el cas
que ens ocupa. A París, per
exemple, en parlar del mural de
cerámica de l'edifici de l'Unesco,
s'anomena un deis seus autors,
el pintor Joan Miró, mentre que
s'oblida, sistemáticament, Llorenc Artigas, que n'és el respon-

sable tafit directament com en
importancia com el primer.
Cal valorar com és mereix l'obra d'en Caries Sala, perqué, si
no ho sabem fer nosaltres, ja ens
ho están fent els áltras. Un
exemple ciar, de les peces d'aquesta mostra, la niajor part aniran a l'estranger. És^ sens dubte,
prou important per a l'art del
país i per al mataix Caries Sala,
pero igualment seria bo que els
añomenats enteses d'ací remarquessin el valor i la importancia
del que está fent aquest noi de la
BisbaL
Precisament el seu bon carácter, la seva bonjiomia, la seva
modestia i tranquil.iitat poden
amagar ais qué no son prou
amatents a la realitat artística el
valor de les ereacions que, avui
per avui, poden ser representatives del mes iniportant art carámic que s'está fent entra nosaltres, a la Bisbal, pero no par
aquest fet s'ha da valorar manys
que si ens diguessin que se s'ha
cuit en un lloc estranger.

La Molina inicia demá
la temporada d'esquí a
les comarques
gironines
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V i s i t a d e l COnseller A n t o n i C o m a s a G i r o n a . — Duranteel día de ayer, Antonl Comas, conseller
de Benastar Social de la Generalitat da Catalunya, realizó una visita da trabajo a Girona y en el transcurso de la
misma se reunió con los presidentes de los consejos comarcales con el fin de presentar la ley de descentralización de Benastar Social, que en breve será presentada, en al Parlamant de Catalunya. Asimismo, el conseller
Comas visitó los talleres ocupacionales de Mifas de Girona, acompañado por al delegado territorial de Benestar
Social, Alfons Moré. Antoni Comas carro la jornada clausurando una conferencia sobre barreras físicas y urbanísticas en el hotel Sol Girona. (Foto DAVID QUINTANA).
^
, .
.
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DdeG
Alp.— L'estació d'esquí de la
Molina comencará a funcionar
dama, la qual cosa suposa l'ínici
de la temporada d'hivern a les
comarques gironines. Els responsables de l'estació han afirm a t q u e funcionaran un deu per
cent de les pistes, principalmant
les de la zona de debutants, així
com la Pista Llarga i Font Canaleta, i han garantit un gruix mínim de quaranta centímatres de
ñau artificial trepitjada, així com
dues telaselles í tres telesquís.
Peí que fa a les altres tres estacions d'esquí da les comarques
gironines —Vallter 2000, Nuria i
la Masalla—, no han fixat encara
quan posaran en funcionament
les seves instal.lacíons,. parqué
encara no s'han produ'ft nevadas
de consideració i no disposan
d'equips de neu artificial tan i m - ,
portants com els de la Molina.
Les quatre estacions d'esquí
gironines han; invartit enguany
quatre-cents milions de pessetes
a remodelar i millorar les seves
instal.lacíons.
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