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UNA NIT D’ÈXIT
QUE OBRE UNA BATALLA
FEROTGE, AVUI MATEIX

Quan començaven aquestes dues llargues campanyes electorals vaig
comentar que per a l’independentisme hi havia tres objectius clars. A
les espanyoles calia acostar-se a la meitat dels escons en joc i si podia
ser guanyar, per primera vegada. A les municipals, guanyar a tants
municipis com fos possible. I a les europees, guanyar i mirar de superar
el 50% dels vots.
Els tres objectius han estat, aconseguits, en la
pràctica. El 28 d’abril, a les espanyoles, ERC
va aconseguir una victòria històrica i la suma
amb Junts per Catalunya va fer pujar el nombre de diputats independentistes al congrés
fins a vint-i-dos, només a dos de la majoria
absoluta. I ahir el resultat de les municipals i el
de les europees van ser clarament favorables.
—
L’objectiu de guanyar el màxim nombre possible de batllies s’ha aconseguit, comptant a
més amb l’efecte simbòlic de la victòria de
Maragall a Barcelona. ERC ha guanyat a Lleida
i Junts per Catalunya a Girona, mentre que a
Tarragona si hi hagués un acord de l’independentisme i els comuns seria possible de
desbancar Ballesteros, que amb PP i Ciutadans
no té majoria.

Més enllà de les capitals de demarcació, les
xifres són molt clares, també. Amb un però
important.
—
Així, Junts per Catalunya obté 302 possibles
batllies, ERC 256, la CUP dotze i Primàries
una. I hi ha 165 pobles més amb majories
relatives independentistes. Això vol dir que
736 municipis de Catalunya, d’un total de
947, tenen a tocar un govern independentista. El però, un però important, és la clara
recuperació experimentada pel PSC, especialment a l’àrea metropolitana. Es pot dir
que els socialistes han decidit d’encapçalar
el bloc unionista i ho han aconseguit, cosa
que s’ha demostrat també amb el resultat a
la ciutat de Barcelona. I aquest és un element
preocupant que caldrà tenir en compte d’ara
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endavant. El fracàs de Ciutadans i del PP és
espectacular, però cal no enganyar-se. El
preu és que el PSC, que ha guanyat a 96 poblacions, s’ha convertit en el partit paraigua
del vot unionista i això tindrà conseqüències
serioses en la política catalana i no pas precisament positives.
—
Pel que fa a les eleccions europees, l’objectiu
del 50% dels vots no s’ha obtingut, però ha
anat només de dècimes. Cal dir que no n’hi
ha prou, però també és veritat que el 49,71%
dels vots és el millor resultat aconseguit mai
en cap elecció per l’independentisme. I si es
mira per circumscripcions les dades encara
fan més d’impacte: 66% de vot independentista a la de Girona i la de Lleida i 52% a la de
Tarragona. Només la de Barcelona, amb un
45%, queda clarament per sota. I encara un
altre element destacable: a la circumscripció
de Girona la candidatura del govern a l’exili
ha aconseguit tota sola el 44,91% dels vots,
una xifra certament sensacional.
—
El resultat extraordinari obtingut pel president Puigdemont té un valor polític especial
i doble. Per una banda, perquè el consolida
com el dirigent polític de l’independentisme,
i mena a una situació ben curiosa: Esquerra
té l’hegemonia indiscutible com a partit, però
Puigdemont la té, també indiscutible, com
a persona. Pense que l’independentisme ha
de reflexionar sobre aquesta situació i sobre
si, en veient tot això que ha passat, té trellat
perdre la força que perd en una batalla partidista estèril que els ciutadans no entenen
ni fan seua. Perquè la gent a les espanyoles
dóna la victòria a Esquerra pràcticament amb
el mateix nombre de vots amb què a les europees, un mes després, fa guanyador Carles
Puigdemont.
—
I el segon valor polític de la victòria de la llista
de Junts per Catalunya és el fonamental de
debò. Perquè aquesta nit passada només ha
estat l’aperitiu, necessari, de la gran batalla
que comença avui mateix i que durarà pel
cap baix una setmana. L’estat espanyol ha
violentat impunement l’exercici dels drets
democràtics al Parlament de Catalunya i al

parlament espanyol. Però ara toparà directament amb Europa i la topada tindrà conseqüències monumentals. Fins avui l’exili
ha guanyat sempre contra la repressió, a
l’inrevés d’allò que ha passat a l’interior.
Però la gran partida es juga a partir d’avui
mateix. Si el 2 de juliol Carles Puigdemont i
Toni Comín seuen com eurodiputats a l’hemicicle de Brussel·les, si Espanya no ho pot
impedir, l’independentisme haurà fet un
pas de gegant que pot capgirar la repressió
i acorralar el règim. Encara més si, com és
previsible, l’estat espanyol es troba forçat
pels tribunals europeus a acceptar que no
pot impedir l’exercici lliure de la democràcia,
com ho ha fet sistemàticament d’ençà de
l’aplicació del 155. L’elecció d’Oriol Junqueras
serà també un test gran, ja que d’acord amb
la normativa europee l’eurodiputat d’ERC
hauria de ser alliberat i el judici suspès.
—
Amb tot plegat hem arribat, doncs, al punt
exacte on la decisió de prendre el camí de
l’exili, tot just després de la proclamació de la
república, ens volia portar: a l’enfrontament
directe entre la pseudo legalitat espanyola i
la legalitat europea. I en aquest sentit no crec
que fos cap casualitat que Puigdemont, Comín
i Ponsatí triaren anit per parlar la mateixa sala
on el govern va comparèixer només arribar a
Bèlgica, ara fa un any i mig.
—
Més enllà del Principat, finalment, arriben
bones notícies del País Valencià i les Illes i, en
un altre grau, de Catalunya Nord. A les Illes
es revalida el pacte de govern progressista
i a les grans ciutats, tret d’Alacant, la dreta
unionista no aconsegueix la victòria. Hi haurà,
doncs, quatre anys més de consolidació dels
governs de progrés i això és important perquè
allunyen les urgències i poden posar sobre la
taula avenços que en la legislatura passada
no es volien proposar per por de trencar la
dinàmica guanyadora. Pel que fa a Catalunya
Nord, certament la victòria de Le Pen és una
mala notícia, però cal posar en relleu que
dins l’esquerra hi ha hagut un gran canvi,
perquè els verds, amb una forta sensibilitat
catalanista, han passat a ser el primer partit
de l’esquerra.
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Ernest Maragall celebra la victòria. ACN

ERC assoleix l’hegemonia municipalista
i JxCat manté batllies importants
Eleccions municipals Les victòries a Barcelona i Lleida els situen al
capdavant del vot al Principat

REDACCIÓ

C

anvi d’hegemonia municipalista. ERC s’ha
convertit en la primera
força en vots (818.837,
un 23,49%) i en regidors (3.100) a Catalunya
amb uns resultats històrics a
les eleccions municipals. Les
victòries a Barcelona i Lleida
han estat les més destacades
d’una nova configuració del
poder municipal independentista en què ERC i JxCat
han bescanviat les posicions
de fa quatre anys. JxCat ha
estat tercer en vots, amb

535.940 (un 15,37%), i segon
en regidors (2.794). ERC ha
obtingut 308.000 vots més
que fa quatre anys, seguint el
rastre de la victòria del 28-A
al Principat. En canvi, JxCat
n’ha perduts 130.000 respecte dels que va obtenir CiU el
2015. ERC té majoria absoluta
a 256 municipis i, relativa
a 85 més. JxCat, absoluta a
303 i relativa a 75. A més, el
partit d’Oriol Junqueras ha
guanyat en 19 dels 40 consells
comarcals, mentre que JxCat
ha estat la força més votada
en 16.
ERC ha mantingut la tendència electoral a l’alça que la

va dur a guanyar les eleccions
espanyoles el 28-A, i l’ha
consolidada a l’àmbit municipal, tot i que JxCat mantindrà el gruix de les batllies més
emblemàtiques amb què es
va convertir en primera força
municipalista fa vuit anys.
Ernest Maragall serà el nou
batlle de Barcelona si no hi ha
un pacte liderat pels comuns
que ho impedeixi. JxCat hi
ha obtingut cinc regidors i,
per tant, ha perdut la meitat
dels que hi va obtenir Xavier
Trias el 2015. Miquel Pueyo
serà el paer en cap de Lleida,
on ha empatat a 7 regidors
amb el PSC i l’ha guanyat

en vots. El PSC, Cs i el PP no
arriben a la majoria absoluta,
i el candidat de JxCat, Toni
Postius, ha mantingut els 6
regidors que tenia. A Tarragona, el candidat d’ERC, Pau
Ricomà, pot provar d’enllestir
un pacte per expulsar Josep
Fèlix Ballesteros de la batllia.
ERC també tindrà la batllia
de Manresa, on Marc Aloy ha
empatat amb JxCat en regidors però ha guanyat en vots,
per primera vegada en més de
vuitanta anys. El convergent
Valentí Junyent hi governava
d’ençà del 2011, quan CiU va
recuperar la batllia. També ha
superat JxCat a Cervera.
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JxCat ha obtingut majoria absoluta en
alguns dels seus baluards

Girona és la ciutat més
important que ha preservat
JxCat. Marta Madrenas hi
ha guanyat, amb 9 regidors.
N’ha perdut un dels que, fa
quatre anys, va aconseguir
Carles Puigdemont, mesos
abans d’esdevenir president
de la Generalitat. Guanyem
Girona hi ha obtingut 6 regidors i ERC hi ha mantingut
els 4 que hi tenia. Malgrat
la davallada general, JxCat
mantindrà les batllies de ciutats grans o mitjanes que fins
ara han sustentat el seu poder
municipal, tot i que ERC hi va
guanyar les eleccions espanyoles el 28-A. A Sant Cugat
del Vallès, Carmela Fortuny
ha guanyat amb 9 regidors, 2
menys dels que va aconseguir
Mercè Conesa el 2015. CiU hi
governa d’ençà del 1987; ERC
hi ha superat la CUP com a
segona força, amb 6 regidors.
ERC ha preservat les batllies i ha millorat els resultats
a capitals de comarca com
ara la Bisbal d’Empordà, amb
Lluís Sais, i governarà amb
majoria absoluta a Amposta (Adam Tomàs), Balaguer
(Jordi Ignasi Vidal), Falset
(Carles Brull) i Solsona, on
David Rodríguez ha estat escollit per tercera vegada. ERC
també ha guanyat a Cambrils,
Salt, el Masnou, Vilassar de

Mar i Manlleu. Tot i perdre
suport, també governarà a
Montblanc (Josep Andreu)
i Moià (Dionís Guiteras). A
Santa Coloma de Farners,
Joan Martí haurà de pactar
per a preservar la batllia. En
canvi, ERC ha quedat segona a Sant Vicenç dels Horts,
darrere del PSC, i a Prats de
Lluçanès, darrere de JxCat.
La victòria del PSC a Sabadell
també complica les possibilitats que es pugui reeditar
l’acord pel qual el republicà
Juli Fernàndez i Maties Serracant (Crida per Sabadell)
es van repartir la batllia en
l’anterior mandat.
JxCat ha obtingut majoria
absoluta en alguns dels seus
baluards. És el cas de Vic, on
la batllessa de JxCat, Anna
Erra, repetirà en el càrrec
sense la necessitat d’arribar
a acords amb l’oposició. El
28-A, ERC hi va guanyar per
primera vegada, però no hi
ha millorat el resultat del
2015. S’hi ha mantingut amb
5 regidors. CiU governa la capital d’Osona del 1979 ençà.
A Olot, JxCat hi presentava
per primera vegada Pep Berga, i ha eixamplat fins a la
majoria absoluta el resultat
del seu predecessor, Josep
M. Corominas. A Mollerussa, Marc Solsona ha perdut

regidors, però manté la majoria absoluta tot i l’ascens
d’ERC. El mateix ha passat
a Puigcerdà i a Les Borges
Blanques. A Gandesa, s’han
repetit els resultats del 2015 i
JxCat ha heretat l’absoluta de
CiU, igual que a Móra d’Ebre.
Per contra, Marc Castells ha
perdut la majoria absoluta
que tenia a Igualada: ha passat d’11 regidors a 9, amb ERC
com a segona força i amb dos
regidors més dels que tenia.
JxCat també ha perdut l’absoluta de CiU a Pont de Suert,
i es manté igualment com a
primera força a Tàrrega.
A Figueres, Jordi Masquef
ha millorat el pes amb què
va rellevar Marta Felip a la
batllia el novembre passat.
Ha guanyat un regidor i ERC,
segona força, dos. Però JxCat
ha perdut alguns dels seus
municipis emblemàtics amb
el canvi de candidat. A la Seu
d’Urgell, la marxa d’Albert
Batalla, que no tornava a ser
candidat de JxCat, pot haver
perjudicat la candidatura. Hi
ha guanyat Compromís per
la Seu amb el socialista Òscar
Ordeig. A Vilanova i la Geltrú,
amb la sortida de Neus Lloveras, JxCat ha passat de primera força a tercera, per darrere
de PSC i ERC i, per tant, perdrà la batllia. En canvi, JxCat
manté la de Valls tot i que
n’ha plegat el batlle, Albert
Batet. A Vila-seca, la sortida
de l’històric convergent Josep
Poblet ha fet que la candidatura Vila-seca Segura-Junts
hagi perdut la majoria absoluta, tot i que ha guanyat les
eleccions. A Reus, JxCat s’ha
mantingut al capdavant i ERC
s’ha erigit en segona força,

tot desplaçant la CUP fins al
cinquè lloc.
ERC s’enforteix als consells
comarcals
ERC ha guanyat, a més, en
12 consells comarcals que fa
quatre anys i s’ha convertit
en la primera força en vots i
nombre de consellers, segons
que ha detallat el conseller
d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència, Alfred Bosch. Ha estat
la més votada a l’Anoia, el
Bages, el Baix Camp, el Baix
Ebre, el Baix Empordà, la
Conca de Barberà, el Maresme, el Moianès, el Montsià,
la Noguera, Osona, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà,
el Priorat, Ribera d’Ebre, el
Ripollès, la Segarra, el Solsonès i el Vallès Oriental. Els
resultats d’ERC i JxCat semblen aquí vasos comunicants:
la formació de Carles Puigdemont n’ha perdut 13. Ha
quedat primera força a l’Alt
Camp, l’Alt Empordà, l’Alt
Penedès, l’Alt Urgell, l’Alta
Ribagorça, el Berguedà, la
Cerdanya, les Garrigues, la
Garrotxa, el Gironès, el Pla
d’Urgell, el Pla de l’Estany,
el Segrià, la Selva, Terra Alta
i l’Urgell. Hi ha sis consells
comarcals en què les dues
candidatures independentistes han empatat: la Conca de
Barberà, el Moianès, el Pla de
l’Estany, la Selva i l’Urgell. Al
Tarragonès, ERC ha empatat
amb el PSC, que ha guanyat
en cinc consells comarcals
(un més que fa quatre anys).
Es tracta del Baix Llobregat,
el Baix Penedès, el Garraf, el
Tarragonès i el Vallès Occidental.
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Puigdemont guanya a Catalunya i
l’independentisme voreja el 50%
Eleccions europees Puigdemont, Comín, Junqueras i Riba seran els quatre diputats
independentistes i Ponsatí ho serà si hi ha Brexit

Clara Ponsatí, Carles Puigdemont i Toni Comín. ACN

REDACCIÓ

L’independentisme ha aconseguit una gran victòria en
les eleccions europees a Catalunya, amb més del 49%
dels vots. La llista Lliures per
Europa, encapçalada per Carles Puigdemont, és la força
més votada, amb el 28%. El
segueixen el PSC, amb el 22%,
i Ara Repúbliques, la coalició
encapçalada per Oriol Junqueras, amb el 21%.
La llista de Puigdemont ha
obtingut una victòria molt
clara a les quatre demarcacions del Principat. La suma

dels vots independentistes
significa el 66% dels vots totals a la Girona i a la de Lleida
i el 52% a la de Tarragona.
Només a la Barcelona, amb
un 45%, s’allunya clarament
de la meitat dels vots.
Fora del Principat, Junts
per Catalunya obté 10.000
vots a les Illes Balears i prop
de 7.000 al País Valencià. A la
resta de l’estat aconsegueix
uns 21.000 vots. Amb aquest
resultat, Lliures per Europa
obté més d’un milió de vots
i dos diputats: Carles Puig-

demont i Toni Comín. Clara
Ponsatí ha estat la primera
candidata sense representació, però si finalment hi ha el
Brexit també serà eurodiputada, car els diputats britànics
actuals deixaran el parlament
i seran substituïts per diputats dels altres estats.
A tot l’estat espanyol, Ara
Repúbliques, coalició d’ERC
amb el BNG i EH Bildu, obté
1.200.000 vots i tres diputats:
Oriol Junqueras, el diputat
basc Pernando Barrena i Diana Riba. Aquesta coalició no

ha aconseguit la victòria en
cap demarcació, perquè Junts
per Catalunya ha guanyat a
les quatre del Principat, el
PNB a les tres del País Basc,
el PSOE a Navarra i a dues
demarcacions gallegues i el
PP a les altres dues.
La coalició Compromís per
Europa, formada per Compromís i Més, aconsegueix
295.939 vots, però no obté
representació. Fa cinc anys
va aconseguir un eurodiputat
només amb cinc mil vots més
dels que ha obtingut ara.
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Ribó reté la batllia de València
i Compromís podrà governar
amb el PSPV
Eleccions municipals Compromís guanya amb deu regidors i n’aplega disset amb
el PSPV, mentre que el PP, Cs i Vox obtenen setze representants a l’ajuntament

Joan Ribó. EFE

REDACCIÓ

El batlle de València, Joan
Ribó, ha aconseguit de
guanyar les eleccions municipals a València. Compromís s’ha imposat amb
deu regidors, el PP ha estat
segon amb vuit, el PSPV tercer amb set, Cs quart amb sis
i Vox entra al consistori amb
dos representants. València

en Comú s’ha quedat sense
representació.
Ribó podrà continuar com
a batlle quatre anys més amb
el suport del PSPV, assolint
els disset regidors de la majoria absoluta a l’ajuntament,
mentre que el bloc de la triple
dreta queda amb setze regidors.

Ribó podrà continuar com a batlle quatre
anys més amb el suport del PSPV
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Victòria històrica d’Armengol:
l’esquerra tornarà a governar
Eleccions de les Illes El PSIB-PSOE guanya per primera vegada unes eleccions al
parlament i Més té una davallada però es manté com a tercera força

Francina Armengol celebra la victòria. EFE

REDACCIÓ

Francina Armengol i el PSIBPSOE són els grans triomfadors de la jornada electoral
a les Illes Balears. L’esquerra torna a tenir majoria al
parlament i podrà retenir el
govern de progrés una altra
legislatura, un fet inèdit fins
ara. Els socialistes són la primera força al parlament, on
desplaça el PP, el partit més
votat durant aquestes dues
darreres dècades. Armengol
hi ha obtingut 19 diputats.

L’esquerra resisteix malgrat
que baixen Més per Mallorca,
Més per Menorca i Podem. Els
nacionalistes d’esquerres mallorquins passen de 6 diputats
a 4 i els menorquins n’obtenen
dos, un menys que ara fa quatre anys. En total, passen de
9 diputats el 2015 a 6. Podem
també perd suport i passa a 6
diputats. Gent per Formentera manté l’escó. El bloc progressista, doncs, supera els 30
escons de la majoria absoluta.

La dreta i l’extrema dreta (PP-Cs-Vox) apleguen 24
escons, lluny de la majoria
absoluta. El PP, encapçalat
per Biel Company, perd 4 diputats i fa els pitjors resultats
de la història, amb 16 escons.
Ciutadans n’obté 5 i Vox, 3. El
PI no millora el resultat, però
manté els 3 diputats del 2015.
Victòria històrica
Armengol ha dit que havia
aconseguit una victòria his-

L’esquerra resisteix
malgrat que baixen
Més per Mallorca,
Més per Menorca i
Podem
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El PSIB-PSOE ha estat també el partit més
votat a les europees a les Illes amb més de
122.000 vots

tòrica. Per primera vegada,
el PSIB guanya les eleccions
al parlament. Tant ella com
el partit, en surten reforçats
i ni Més ni Podem no podran
discutir-li el lideratge. A més,
serà la primera presidenta
que repeteix un govern de
progrés. A Mallorca el PSIB
també ha estat la força més
votada. La victòria socialista
s’estén a molts municipis,
com ara Palma o Inca.
Miquel Ensenyat, de Més
per Mallorca, ha valorat el
resultat de la seva formació.
Ha assumit que no són els
resultats que esperaven però
ha destacat que el partit es
manté com a tercera força política de les Illes. Ha recordat
que es mantindria la majoria
progressista a les institucions
principals de les Illes Balears.
Ensenyat ha vinculat el triomf
del PSIB-PSOE a l’efecte Sánchez.
Victòria de l’esquerra als
consells insulars, excepte a
Eivissa
Les esquerres aconsegueixen
també la majoria als consells
insulars de Mallorca, Menorca i Formentera i la dreta
només guanya al Consell In-

sular d’Eivissa. A Mallorca,
el PSIB-PSOE és la força més
votada amb deu consellers
i gairebé noranta mil vots.
El PSIB augmenta també la
diferència respecte de Més. Fa
quatre anys van quedar separats per només dos mil vots.
El PP és segona força amb set
consellers i seixanta-nou mil
vots, seguit de Més amb quatre consellers i quaranta-dos
mil vots. Cs, Podem, Vox i El
PI, apleguen tres consellers
cadascun.
A Menorca, es repeteix la
victòria de l’esquerra. PSIBPSOE i Més per Menorca
amb quatre i tres consellers,
respectivament arriben a la
majoria absoluta. El PP aconsegueix quatre consellers i és
la força més votada al consell.
Podem aconsegueix un representant i Cs entra amb un
conseller.
Al Consell Insular d’Eivissa, el PP és la força més
votada i aconsegueix sis consellers i pot sumar majoria
amb Cs que n’aconsegueix un.
El PSIB ha aconseguit quatre
consellers i Podem, dos. La
candidatura sobiranista, Ara
Eivissa no aconsegueix representació.

A Formentera, GxF guanya les eleccions però perd la
majoria absoluta. L’esquerra
suma. GxF ha aconseguit sis
consellers i el PSIB, cinc. Sa
Unió, la marca blanca del PP,
ha fet sis consellers.
Més de 30.000 vots
independentistes a les
europees
El PSIB-PSOE ha estat també
el partit més votat a les europees a les Illes amb més de
122.000 vots però el més destacable és que les coalicions
independentistes Ara Repúbliques i Lliures per Europa
(Junts) han aplegat més de
30.000 vots superant el 7% de
suports. ERC i Oriol Junqueras
han superat els 20.000 vots i
Lliures per Europa (Junts) de
Carles Puigdemont ha superat els 10.000 vots. Si sumem
els més de dotze mil vots
que aconseguit la coalició de
Compromís i Més, les forces
sobiranistes s’han situat com
a cinquena força molt a prop
de la candidatura de Podem
amb més de 42.000 sufragis,
supera el 10% dels vots. El PI,
que ha concorregut amb el
PNB a les europees ha sumat
16.000 vots.
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Unitat d’Aran s’imposa a les eleccions
al Consell General d’Aran amb nou
consellers
Consell General Aran Amassa, candidaura encapçalada per l’ex-diputada de la CUP
Mireia Boya, es queda sense representació

Francesc Boya. VW

REDACCIÓ

Unitat d’Aran ha guanyat les
eleccions al Consell General d’Aran amb nou consellers, una majoria absoluta
que ha obtingut gràcies als
2.527 vots (49,72%). En
segona posició ha quedat
Convergència Democràtica
Aranesa amb quatre consellers i 1.523 (29,97%). Aran
Amassa, la candidatura en-

capçalada per l’ex-diputada
de la CUP Mireia Boya, s’ha
quedat sense representació
tot i assolir el 10,86% dels
vots (552).
La victòria d’UA, liderada
per Francesc Boya, permet
de recuperar el Consell General després de vuit anys de
govern de CDA, liderada per
Carlos Barrera.

La victòria d’UA, liderada per Francesc
Boya, permet de recuperar el Consell
General després de vuit anys de govern de
CDA
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ELECCIONS 26-M
Els resultats de les eleccions de les Illes
i les municipals a Palma
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ELECCIONS 26-M
Els resultats de les municipals a Barcelona i València
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ELECCIONS 26-M
Els resultats de les eleccions municipals
a tots els Països Catalans

Si feu clic al mapa, hi podreu interactuar. VW
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ELECCIONS 26-M
Els resultats de les eleccions europees
a tots els Països Catalans

Si feu clic al mapa, hi podreu interactuar. VW
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ELECCIONS 26-M
Fins a quin grau és sobiranista el vostre municipi a les
europees?

Si feu clic al mapa, hi podreu interactuar. VW
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