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EN EL MOMENT PRESENT 

La fluïdesa del mcment polític requereix del Partit una constant capacitat 

de resposta i per tant una gran agilitat. 

Cóm convinar aquesta exigència amb la necessitat de que tot el Partit estigui 

al corrent de l'actuació dels seus organismes de direcció i que, d'altra ban

da, pugui des de tots els seus nivells, incidir en la seva política general? 

Fins el mcment, a part de les lògiques manques de l'aparell central -en aven 

çat procés de superació-, ens hem trobat amb els inconvenients d'un procés 

constituent intern encara no culminat i, per tant, amb la pràctica inexistèn

cia de vasos comunicants estables que garanteixin el trasvàs informatiu de 

manera responsable i eficient. 

Per tant, cal fer front a la situació: 

1.- Cal accelerar el tancament del procés constituent intern, amb l'elec 

ció de tots els organismes de direcció i executius i l'assignació de respon

sabilitats personals a tots nivells. 

2.- Cal impulsar l'aportació escrita de tots els nivells del Partit a 

les discussions del Consell General (especialment l'aportació dels Consells de 

Federació), almenys mentre no es culmini el procés constituent intern i s'as

sagin altres possibilitats orgàniques d'incidència de tot el Partit en les de 

cisions del Consell General. 

3.- El Secretariat General: 

- Cursarà circulars curtes i freqüents, donant informació puntual 

de la seva actuació immediata. 

- Cursarà una circular després de cada sessió del Consell General 

informant sobre el seu contingut. 

- Dins la present setmana, cursarà una circular centrant la políti

ca del Partit en els seus eixos fonamentals (Candidatura d'Uni

tat Socialista, l'Entesa dels Catalans, campanya de culminació 

del procés constituent, campanya d'extensió, campanya contra 

l'estat d'excepció laboral, campanya electoral, etc.) 



INFORME SOBRE LA FPS 

Alguns aclariments en relació a la situació crítica per la qual travessa la 

FPS i que han trascendit als mitjans de comunicació amb les normals ambigüe 

tats i confusions: 

Quan el PSC, recentment concluit el seu Congrés, solicita l'entrada a la 

FPS, en compliment dels acords continguts a la ponencia de "Línia Política", 

el nostre Consell General va fixar tres condicions per a la seva entrada: 

1. Que la política de la FPS es reafermés en els acords presos en les 

seves Jornades Constituents. 

2. Que l'actuació dels seus secretaris fos col·legiada, a fi d'asse

gurar una política comú en interès de totes les organitzacions 

federades. 

3. Que les decisions es prenguessin ponderant el vot de les organit

zacions membres, d'acord amb el desenvolupament militant de cada 

una. 

Tot i que formalment aquests plantejaments van ser acceptats per totes les orga 

nitzacions de la FPS, la situació actual posa de relleu que aquests plante

jaments no han tingut la vigència satisfactòria. 

Les condicions plantejades pel nostre Consell General no eren ocoses ni gra

tuïtes. Obeïen a les següents raons: 

En diverses ocasions, els nostres companys representants a la FPS, havien 

informat (en el si de l'organització preexistent al PSC (CDC) i en el Con

sell del Partit) que les possibles deformacions de la FPS eren les següents: 

a) Cristal·litzar la divisió del socialisme a l'Estat espanyol, en 

lloc de ser l'instrument organitzatiu que, dialècticament, havia de contri

buir a l'articulació general de tots els socialistes i a la seva unitat en 

les respectives àrees de l'Estat. 

Per aquest motiu, el PSC demanava una política d'acord amb els 

textes aprovats per unanimitat a les Jornades Constituents, entre els quals 

destaca el que fa referència a la "unitat dels socialistes" i conclou amb la 

necesitat de constituir Comitès permanents d'unitat socialista amb les altres 

formacions d'aquesta familia política. Aquesta política real, però 

només va ser seguida pel PSC que va mantenir ccmitès d'enllaç permanents amb 

la FSC (PSOE) i amb PSPC. . També CSM va mantenir relacions amb l'agrupació 

madrilenya del PSOE i el PSI va establir també contactes permanents amb la 

corresponent federació del PSOE. A nivell general, la Permanent de la FPS 

només va celebrar tres reunions amb membres de 1'Executiva del PSOE, que 

no varen tenir continuitat. 

La majoria de les organitzacions de la FPS no varen seguir aquesta 

política acceptada a les Jornades Constituents, i el perill de cristal·litza-



ció antagònica amb les altres formacions socialistes va augmentar. 

b) La segona condició que demanàvem estava en relació amb una altra 

possible malformació de la FPS: la tendència a funcionar a la pràctica com 

a partit i no com a una federació de partits. D'aqui, la necessitat d'evi

tar que els possibles i necessaris òrgans executius no s'extralimitessin en 

les seves funcions ni actuessin individualment, compromentent la política 

general o alguna de les seves organitzacions membres. En els tres mesos 

transcorreguts, s'ha posat en evidència que la concepció federal de la FPS 

no era indènticament interpretada pels partits de les nacionalitats (es a 

dir, espais polítics concrets amb forces polítiques pròpies) i de les re

gions en les quals les organitzacions de la FPS competeixen amb forces or

ganitzades a nivell d'Estat. La tendència d'aqeustes organitzacions és veu

re en la superestructura de la FPS "alguna cosa semblant a un partit" (As

túries, Andalusia, Aragó, Murcia, especialment) mentre que per a-la majoria 

d'organitzacions nacionals (PSGa, Euzko Socialistak, PSI, PSC) és necessari 

salvaguardar, en tot moment, la sobirania de les organitzacions federades. 

Aquestes contradiccions s'han posat en evidència quan per aquell grup de 

partits s'ha intentat d'imposar una política d'aliances preferencials (PSP, 

front PSOE) i especialmente, de crear ex-novo un partit "del centre" que 

fos alternativa a les altres formacions socialistes en una important àrea 

territorial de l'estat, forçant la sobirania d'una organització membre, la 

CSM. Aquesta política d'intromissió en les decisions pròpies de les organit

zacions membres, no podia ser acceptada per les nacionalitats. 

c) El tercer risc que corria la FPS era el d'afavorir l'existència 

de petites organitzacions minoritàries en el seu terrenys i de caràcter gru 

puscular, que buscaven la tutela de la FPS per a tenir a nivell de l'Estat 

una presència que no coresponia a la seva entitat real. A fi d'eliminar 

aquest risc, el PSC demanava la ponderació del vot. Però la pràctica d' 

aquest orocediment no ha sigut totalment possible donat que la crisi afecta 

temes de fons i de concepció de la FPS que no poden resoldre's per sistema 

de vots sinó que requereixi l'acceptació unànim. D'altra banda, la parti

cipació ponderada del vot ha de correspondre's amb la quota proporcional. El 

PSC no ha fet efectiva aquestes cjuotes en espera d'una discussió sobre el 

pressupost, que fins el moment no ha arribat, i de la clarificació de l'ori

gen de fons la procedència dels quals no ha sigut explicada i que revertei

xen en algunes de les organitzacions i en la pròpia FPS. La naturalesa d'

aquests ajuts és cosa que dins la concepció socialista es imprescindible 

aclarir a fi de mantenir la independència d'acció que reclama l'interès dels 

treballadors. 



El procés de la crisi 

El procés d'aquesta crisi ha esta el següent: Al Consell Federal celebrat 

el dia 23 de gener van aparèixer, formant un bloc, i siguent el seu porta

veu Alejandro Rojas Marcos, sis organitzacions: PS d'Andalusia, PS d'Aragó, 

Reconstrucción Socialista de Murcia, Rec. Socialista d'Astúries, AS de Ca

nàries i PSPV, és a dir el bloc de les regions històriques més el PSPV. 

Aquest bloc es va proposar que fos acceptada, per majoria de vots, una de

terminada Unia sindical (U.S.O. i tendència unitària de la CC.OO.) per a 

totes les organitzacions membres, i la creació, amb imposició a la CSM, 

d'una organització socialista en l'àmbit no ocupat pels donés, excepte As

túries i Múrcia que s'integrarien també a ella. No tant pel fons com pel 

procediment, aquests plantejaments no podrien ser acceptats per la majoria 

de partis de les nacionalitats per als quals no s'ha d'inmiscuir la FPS 

en l'àmbit propi ni en la política d'aliances desi partits federats, encara 

que naturalment han de contrarestar-se i tractar d'armonitzar-se les polí

tiques de tots. En especial, no podia admetre's la imposició d'una alian

ça privilegiada amb el PSP i, al mateix temps, una especial prevenció cap 

al PSOE. 

El PSC va intentar lograr acords. La seva proposició de pensar un estatut 

propi per a les nacionalitats i un altre per a regions (que les agrupés a fi 

que resolguessin juntes les seves necessitats organitzatives) no va ser ac

ceptada. La crisi va quedar oberta quan el Partit Socialista de les Illes 

va abandonar la sessió per disconformitat amb els mètodes de la reunió. 

Els esforços del PSAa oer tal de reconduir la crisi cap a un acord no varen 

ser tampoc suficients. En aqeusta sessió Euzko Socialistak va demanar de 

deixar d'ésser membre de ple dret de la FPS i quedar sol com observador. 

A les quatre de la matinada abandonaren la sessió els representants del PSC 

i de CSM. 

La sessió del Consell General continuà el dissabte dia 5, precedida d'una 

reunió de les organitzacions de les nacionalitats (PSGa., ES, PSC i PSPV) 

amb l'absència del PSI. Aquesta sessió desenvolupada en el millor clima, 

es dedicà a debatir les bases fonamentals de la FPS en un intent de remun

tar la crisi. Es concluí amb un breu escrit i una petició de debat, que 

fou presentada com a primer punt de l'ordre del dia del Consell General. 

Fou acceptat sense debat, però les organitzacions de les regions varen con

tinuar amb una política d'exigències immediates: en el seu moment el cessa

ment del Secretari d'Informació. Donat que aquesta política no afavoria la 

superació de la crisi, el PSC anuncià que es veuria obligat a retirar-se de 

la sessió si prevalia aquesta orientació. Proposà, prèviament, que dimitissin 



tots els secretaris i que la Permanent de la FPS assumís provisionalment 

totes les facultats executives. Al no ser atenguda aquesta proposta amb 

la votació contrària de sis organitzacions (PSPC, PSA, PS And. - PSAC -

RSM - RSA) l'abstenció obligada d'ES, el vot positiu de PSC, CSM, PSGa. 

i l'absència del PSI, el PSC anuncià que tenia que retirar-se de la ses

sió (no de la FPS) per a no entrar en polèmica sobre cada persona titu

lar de secretariat, que pogués perjudicar més deteriorat clima de la 

sessió. A aquesta actitut s'afegí CSM. El PSPV intentà, en veure la 

situació, reconsiderar el seu vot però això no fou admès per les altres 

cinc organitzacions restants que tampoc atengueren la consiideració del 

PSGa, en relació a les nrecàries condicions en que es pretenia prendre 

una important decisió (només cinc vots entre onze). 

En aquesta situació d'evident crisi, el PSC no considera vàlids els 

acords ni decisions que puguin prendre's per un grup d'organitzacions. 

Entén el PSC que la FPS sol pot remuntar-se sobre la base dels principis 

de les Jornades Constituents i es reaferma, segons les conclussions del 

nostre Congrés en que "TREBALLAREM PER LA CONSOLIDACIÓ D'UN NOU MODEL 

DE VERTEBRACIO POLÍTICA QUE ASSEGURI LA SOBIRANIA DELS PARTITS NACIONALS 

I ASSEGURI LA NECESSÀRIA ARTICULACIÓ SOCIALISTA". Creiem que al marge de 

la superestructura de la FPS., les seves realitats bàsiques, el socia

lisme de les nacionalitats i d'algunes regions històriques, és una rea

litat que no es pot deixar de cantó. El PSC continuarà recercant les 

fórmules idònees d'articulació i lluitant per la unitat de tots els so

cialistes entorn a un model -capaç de realitzar les síntesis estratègi

ques necessàries, en interès dels treballadors de tot l'Estat, instru

ment operatiu de la lluita de classes, i que respecti, en tot moment, 

la sobirania dels partits nacionals. 

"6.- Propostes a curt plac per a la unitat. Som conscients de que les 

diferències enunciades són considerables. No podia estar d'altra mane

ra, i quan responen a altres concepcions diferents sobre l'articulació 

i estratègia del moviment socialista a l'Estat espanyol. Precisament 

per defendre una concepció nova per a construir el socialisme, sorgí 

la FPS. Però, pensem que les diferències ideològiques no tenen que es

tar insalvables, i que la perspectiva de la unitat està oberta. Per 

a desenvolupar aquest procés, proposem la constitució de comitès perma

nents per a la unitat socialista, tant a nivell estatal can el de les 

regions i nacionalitats. L'objectiu dels esmentats comitès seria el 

debat ideològic, la discussió de les bases de la unitat i l'adopció d' 

acors d'unitat d'acció" 
(Dels Principis Constituents de la FPS) 



"Per això, el nostre Partit considera imprescindible participar en la 

lluita de tots els socialistes de l'Estat espanyol. Conscients de que 

guanyar les llibertats i construir el socialisme exigeix la lluita con

junta dels treballadors de tots els pobles i nacionalitats de l'Estat, 

treballarem per la consolidació d'un nou model de vertebrado política 

que, garantint la sobirania dels partits nacionals, asseguri la neces

sària articulació socialista" 

(De les "Bases per a un Manifest-Programa" del Partit Socialista 
de Catalunya) 

CANDIDATURA D'UNITAT SOCIALISTA 

Tal com s'informà a la circular interna nS 0005, el Consell General del Par

tit, en la seva darrera sessió, va aprovar "impulsar la formació d'una Can

didatura d'Unitat Socialista a Catalunya per a les eleccions al Congrés de 

Diputats". Una candidatura de tots aquells que, a Catalunya, es reclamen 

del socialisme i que, per aquest motiu, estiguin disposats a signar un pro

grama socialista, com a primera forma d'unitat d'acció en el camí cap a la 

unitat dels socialistes de Catalunya. 

En la perspectiva de les nostres exigències estratègiques, en el procés de 

construcció del Front dels Treballadors, és imprescindible l'existència 

d'un partit socialista fort i hegemònic. Es a dir, d'un partit militant, 

present a totes les lluites dels treballadors i, alhora, amb un espai elec

toral net i consolidat. D'aqui la necessitat, en aquestes primeres eleccions 

en que, després de quaranta anys de dictadura, es configuraran per primera 

vegada els espais electorals, d'evitar la fragmentació de l'espai socialista. 

Un perill, per a la causa dels treballadors i per al nostre projecte estra

tègic, seria la cristal·lització d'un socialisme dit "democràtic" integrat 

dins del bloc de centre-esquerra donant-li patent de "socialisme", com ho se

ria la cristal·lització d'un socialisme dit "dels immigrants" front a un so

cialisme dit "dels catalans". 

Per tot això, és del tot necessària la impulsió de la candidatura d'unitat 

socialista. I creiem que a més de necessària és possible, perquè tenim, en el 

PSC que hem creat, l'instrument que ha de ser l'eix polític,que pot i ha de 

centrar el procés cap a aquesta nova fita, sense claudicacions, sense mixti-

ficacions, sense deixar pel camí res d'allò que ens defineix. 

En resum: una candidatura d'unitat socialista que conjuri, a temps, els pe

rills de cristal·lització de la fragmentació de l'espai socialista. Una can

didatura d'unitat socialista encapçalant un Drograma inequívocament de classe, 

inequívocament nacional: un programa socialista. 



Per a treballar en aquest sentit, el Consell General del PSC va autoritzar el 

Secretariat General a iniciar una tasca de sondetjos de cara a tenir un pri

mer esboç de cóm es pedia configurar aquesta candidatura, aquesta tasca s'està 

realitzant i és el Consell General a qui correspondrà decidir, amb tota la in

formació a la mà, la concreció de la proposta inicial. 

Sobre els contactes realitzats pel Secretariat General han corregut, a nivell 

de mitjans de comunicació, a part els comunicats i articles oficials, informa

cions diverses, de vegades certes, de vegades inexactes i de vegades exorbita-

des; tant exorbitades que fan pensar si algú no ha obert ja la seva campanya 

electoral pel capítol dels cops baixos al rival. 

Les gestions del Secretariat General s'han centrat fonamentalment en FSC 

(PSOE), PSC (ex R) i PSPC. 

Pel que fa a la FSC (PSOE) la proposta de candidatura va ser tema de les ses

sions ordinàries de la Comissió d'Enllaç que ja existia amb aquesta organit

zació. A la vista d'aquestes converses i devant la necessitat de tenir més 

elements a la mà, el Secretariat General va convocar una reunió a Madrid amb 

1'Executiva del PSOE i la FSC. La reunió -la primera amb 1'Executiva del 

PSOE- va estar presidida per un clima de distensió i cordialitat. Cada ú va 

posar sobre la taula les seves posicions en relació a les eleccions, en rela

ció a la unitat dels socialistes de Catalunya i en relació a la necessària ar

ticulació dels socialistes a nivell d'Estat. Bé que no va ser possible d'arri

bar a cap acord, ni tant sols pel que fa a la candidatura d'unitat socialista, 

si que es va coincidir en la voluntat i en la urgència de seguir treballant 

en el caml d'una possible entesa, que per al PSC no pot ser altra, a curt plac, 

que una aliança electoral dels socialistes de Catalunya i que, en una perspec

tiva de futur, no pot suposar cap alternativa que no es basi en la sobirania 

del socialisme de les nacionalitats. 

En relació al PSC (ex-P.) tenim noticia de l'existència en el seu si, de dues 

posicions contradictòries. Una, favorable a la nostra proposta; l'altra, in

clinada al projecte de Front d'Esquerres amb la possible aliança (en unes pri

meres eleccions) amb CDC. Cal veure com es desenvolupa aquesta contradicció 

interna. De moment, els primers contactes s'han caracteritzat per la voluntat 

dialogant i pel desig de donar continuitat a les converses. 

Amb el PSPC, els contactes han estat fets a través del Comitè d'Enllaç esta

blert temps enrera. No hi ha punts de discrepància importants i es de supo

sar que, si la candidatura d'unitat pren cos, ells en serien components. 

El Secretariat General mantindrà al corrent a tots militants del curs de to

tes aquestes gestions, ja iniciades, i d'aquelles que es puguin iniciar. 

El Secretariat General prega a tots els militants que s'atinguin a aquestes 

i a les successives informacions oficials i no es deixin afectar per certes 

informacions de premsa, sovint deformades. 



SECRETARIAT DE FORMACIÓ 

Reunits el 28 de gener i el 3 de febrer els responsables de formació de 

les seccions, federacions i fronts: 

S'ha acordat iniciar immediatament com a tasca bàsica de formació en 

el conjunt del Partit, l'estudi dels documents aprovats en el nostre 

Congrés Constituent. 

Per tal de fixar la programció i el mètode de treball més adient, s'ha 

acordat convocar en reunió constituent a TOTS esl responsables de fqr 

mació de les seccions, federacions i fronts per al proper dijous dia 

24 a les 7'30 h. de la tarda als locals centrals sota el següent or

dre del dia: 

í.- Programació general del pla de formació 

2.- Mètode 

3.- Àmbits organitzatius del desenvolupament del pla de formació 

(seccions, cercles, etc.) 

Per a avançar el màxim en l'ordre del dia és convenient la lectura del 

document de Unia política del Partit aprovat en el Congrés. 

A la reunió es facilitarà una bibliografia elementar per a un curset 

d'iniciació al marxisme. 

Es convoca també als membres del Consell General del PSC adscrits a la 

Comissió de Formació a la reunió que tindrà lloc el mateix dia a les 

10 hores. 

S'ha informat del començament, el passat dimarts, d'un curs bàsic de 

formació dirgit a tots els militants del Partit amb els següents temes' 

1) Marxisme (19 sessió: aspectes econòmics; 2° sessió: classes socials-

Estat), 2) Història del Moviment Obrer (12 sessió: fins a la primera 

Guerra Mundial; 2s sessió: fins a l'actualitat), 3) Socialisme, demo

cràcia, autogestió, 4) Lliberació nacional i socialisme, 5) Partit i 

lluita pel socialisme, 5) Socialisme i altres corrents del Moviment 

Obrer: situació actual. El curs ha començat per a les seccions de St. 

Andreu, Verneda, Nou Barris... de la Federació del Barcelonès, i està 

previst que comenci també immediatament per a la resta de seccions de 

la Federació del Barcelonès, així can també dins d'un temps per a la 

resta de Federacions.-

L'Editorial 7x7 en la seva col·lecció "Alternativa", acaba de publicar 

el segon llibre de la mateixa (el primer fou "Les eleccions municipals 

a debat" amb la participació de diferents militants del nostre Partit) 



titulat "L'Autogestió a debat: forces polítiques i sindicals es qües

tionen sobre el tema" (versió catalana i castellana) que recull tot 

un seguit de textos interessants sobre un dels temes de definició del 

PSC. Es per això que es recomana la seva lectura als militants i la 

seva difusió pública (presentacions, actes sobre l'autogestió, etc.) 

a barris i localitats. Els que desitgin conectar amb l'editorial 

poden fer-lo telefonant de 5 a 7 h. al tel. 227.01.68, o dirigint-se 

a Rambla Catalunya, 122 - 2on.2a. B-7. Preguntar per Carles Simón. 

Actualment, estan en procés d'impressió dos llibres d'iniciació po

lítica, traduits del francès i editats pels serveis de formació del 

Partit Socialista Francés que, en la seva versió catalana i castella

na, es titularan "Lluita Socialista I" i "Lluita Socialista II", que 

creiem seran uns bons instruments formatius. 

(10/2/77) 

MEDI AMBIENT 

El grup de treball del medi ambient del P.S.C. fa una crida per a la 
constitució d'un Comitè d'Acció Politice del Medi Ambient i es propo
sa analitzar, des d'una perspectiva socialista, tots aquells proble
mes relacionats amb la gestió del patrimoni natural (aigua, aire, 
sol, subsòl ), en tant que patrimoni col·lectiu, i els proble
mes relacionats amb les condicions de vida i de treball de la immensa 
majoria del poble de Catalunya. 

Considerem que el P.S.C., en tant que partit socialista que es 
proposa lluitar per a la consecució d'una sociatat sense classes i 
socialista, ha o'e donar una resposta' global a l'actual societat capi
talista i, per tant, ha de oferir una alternativa concreta a cada una 
de les diverses contradiccions que el sistema capitalista presenta. 
Entenem la lluita per la gestió del Medi Ambient com una lluita poli-
tica, ja que afecta a la lògica del sistema, tant ¿¿f pel que fa re
ferència a la industria privada com a l'administració pública.Les 
lluites per la gestió del medi ambient, o lluites ecològiques, són 
un aspecte més de la lluita de classes, si es vol secundari, i també 
sovint són lluites antiimperialistes, com és el cas de les lluites anti-
nuclears. 

Els principals eixos de treball o'aquest grup són: 

1.- Elaborar un cos teòric per una alternativa democràtica i 
socialista de la gestió del medi ambient al servei del 
poble de Catalunya. 

2.- Participació activa a les mobilitzacions ocpulers (comar
cals i urbanes)i a les entitats relacionades amb el medi 
ambient. 

3.- Plantejar aquests problemes al si del P.S.C. 



Aquest grup fa donç une crida a dos nivells de treball i d'arti
culació.Primer: el grup es posa a la disposició dels militants que es
tiguin treballant en relació a qualsevol mobilització sobre aquests te
mes.El grup esta interessat en donar informació, participar a l'elabo
ració d'alternatives, a taules rodones, articles a revistes, etc. 
Segon: el grup invita als militants interessats en aquests temes i dis-
posatse treballar-hi.La constitució d'un Comité dicció Política del 
Medi Ambient veiem que pot ser el fruit de un contacte i treball 

col·lectiu de totes aquelles persones que, dins de 1'àmbit del 
Partit, están interessades o treballen ja en aquests^ temes. 

Col·lectiu del Vedi Ambient de les Federacions I i III. 

Tots els dimecres de 7 a 9 a Rambla de Catalunya, 92. 

t.- 215.04.75. Barcelona-9. 

CCMITE DE CULTURA 

El Comitè de Cultura convoca als militants dels diferents Fronts (Empresa, 

Lluita Urbana), sectors (cooperatives, universitat, moviment de dones, etc.) 

i MJ9C que estiguin treballant o es sentin vinculats a l'acció cultural (cen 

tres culturals, ateneus, grups especialitzats, etc.) per a una primera tro

bada de contrast d'experiències i d'esboç de primeres línies d'actuació, amb 

el següent ordre del dia: 

1.- Plantejament general 

2.- Inventari i valoració d'experiències 

3.- Perspectives. 

La reunió tindrà lloc als locals del Partit el dia 23 d'aquest mes a les 8 h. 

de la tarda. 

Els interessats en rebre documentació i informació, poden trucar a M. Àngels 

Costa (227.45.99) de 3 a 4 hores de la tarda. 
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