
El Govern rectifica i assegura que no pretén 

tancar les webs pirates  
• Els dubtes i el malestar a internet provoquen que el PSOE i l’Executiu 

decideixin fer marxa enrere 

• Zapatero corregeix Sinde i diu que l’autoritat administrativa no 

bloquejarà els portals d’enllaç 
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El malestar i els dubtes generats per les mesures antidescàrregues 

incloses en la llei d’economia sostenible i explicades després per la 

ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, han estat tan grans que el 

Govern i el PSOE miren, mitjançant dues vies, d’apagar el foc. 

 

Per una banda, fent autocrítica per la manera en què s’ha explicat una 

iniciativa legal que, segons va dir Sinde dimarts al Senat, permet tancar o 

bloquejar les webs que facilitin l’intercanvi d’arxius protegits pels drets 

d’autor sense necessitat d’una sentència judicial. Per l’altra, rectificant la 

mateixa titular de Cultura a l’explicar que no hi haurà mesures contra 

aquests portals. Ho va dir ahir el mateix president del Govern, José Luis 

Rodríguez Zapatero: «No es tancarà res. Cap web, cap bloc».  

 

Va ser un dia protagonitzat pels draps calents que va intentar posar la 

titular de Cultura mitjançant una reunió amb blocaires hipercrítics amb el 

Govern (un dia abans havien redactat un manifest contra el pla 

antipirateria que va suscitar un enorme suport a la xarxa) i per les 

rectificacions d’altres membres de l’Executiu a Sinde.  



UN NO CONTUNDENT / «Si s’ha interpretat alguna possibilitat de tancar 

alguns dels espais que hi ha, dic que no sota cap concepte. El Govern 

està en aquesta posició i si s’ha d’aclarir s’aclarirà. Ho farà el Ministeri de 

Cultura, juntament amb el Govern», va dir Zapatero en la roda de premsa 

conjunta amb Jerzy Buzek, president del Parlament Europeu, un 

organisme que, dins del paquet de reforma del mercat comunitari de 

telecomunicacions, va autoritzar recentment els estats a tallar internet –

la connexió dels usuaris i l’accés a algunes pàgines– sense l’autorització 

prèvia d’un magistrat.  

 

Però Espanya no farà ús de l’autorització. En part perquè, a diferència de 

França, aquí el Govern no s’ha plantejat actuar contra els internautes, 

sinó contra les webs. I en part perquè, segons el cap de l’Executiu, no hi 

haurà cap tancament administratiu. Les seves paraules d’ahir van en 

contra del que havia dit Sinde tres dies enrere al Senat i van venir 

precedides per dues declaracions de membres del PSOE i el Govern. A la 

Cambra Alta, Sinde va parlar d’una Comissió de Propietat Intel·lectual, 

dependent del seu departament, que podria bloquejar webs que 

continguin enllaços de pel·lícules, cançons o videojocs. 

 

Primer va ser la secretària d’Organització del PSOE, Leire Pajín: «No hem 

explicat bé aquesta iniciativa política». I després, el ministre de Justícia, 

Francisco Caamaño, que va dir que la clausura de les webs pirates, o el 

bloqueig del seu accés des d’Espanya si el seu servidor es troba a 

l’estranger, hauria de ser controlat judicialment. No obstant, aquí també 

hi ha certa contraaddició amb Zapatero: Caamaño va dir que l’autoritat 

administrativa decretaria el tancament i després ho comunicaria al 

magistrat; el cap de l’Executiu no es va referir en cap moment a la 

intervenció judicial. 



 

ALLARGAR LA MÀ / El Govern, en qualsevol cas, s’allunya de les 

demandes de la indústria cultural i els artistes (2.500 van firmar dimarts 

passat un manifest contra l’intercanvi d’arxius) i allarga la mà a gairebé 

totes les formacions polítiques –que ahir van mostrar el seu rebuig a la 

iniciativa tal com havia estat explicada–, a les associacions d’internautes i 

als responsables de blocs que van iniciar la revolta a la xarxa. Mentre 

Sinde es reunia amb aquests últims, a La Moncloa es van citar integrants 

del PSOE i del Govern. Segons fonts socialistes, allà es va decidir 

apaivagar els ànims i que això corresponia fer-ho a algú «de pes». Hores 

després, va parlar Zapatero i va rectificar Sinde.  

 


