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Les estelades, prohibides a la final
de Copa del Rei
La delegació del govern espanyol assegura que no es podrà introduir al Vicente
Calderón cap tipus d'ensenya "anticonstitucional"

Culers animant el Barça a la final de Copa de la Rei 2015 | Europa Press

Uns 2.500 efectius participaran en el dispositiu de seguretat del partit de la final de la Copa del
Rei de futbol, que enfrontarà diumenge el FC Barcelona i el Sevilla, a l'estadi del Vicente Calderón
de Madrid. Al matx no s'hi podran entrar estelades ni altres símbols anticonstitucionals, tal com
fixa la Ley del Deporte, segons ha explicat la delegada del govern a Madrid, Concepción
Dancausa.
Es tracta d'un partit d'alt risc que comptarà amb un estadi ple amb capacitat de 54.907
espectadors i una previsió de gairebé 40.000 aficionats d'ambdós clubs. La delegada del govern ha
argumentat que el futbol no pot ser ?un escenari de lluita política?.
Per tot plegat, es registraran tots els aficionats a l'entrada al camp. Així, es recomana als
aficionats a acudir al partit amb temps suficient per poder passar amb tranquil·litat els controls de
seguretat establerts per la Policia Nacional i la Federació Espanyola de Futbol. Per això, les portes
de l'estadi s'obriran tres hores i mitja abans de començar el partit.
Per un altre costat, es reforçaran les línies d'autobusos diürns i nocturns, així com trens i metros. ?És
una oportunitat més perquè Madrid segueixi demostrant la seva capacitat per organitzar grans
esdeveniments esportius que generen riquesa i impacte econòmic?, ha explicat Dancausa.
La UEFA i el Reial Madrid
https://www.naciodigital.cat/noticia/108690/estelades/prohibides/final/copa/rei
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La proliferació d'estelades en els darrers temps, emmarcades en el procés sobiranista català, ha
generat diverses polèmiques.
En el darrer partit de lliga entre el Reial Madrid i el Barça
(http://www.naciodigital.cat/noticia/98560/ordres/requisar/qualsevol/estelada/es/vulgui/fer/entrar/al
/bernab) al Santiago Bernabeu tenia ordres directes de no deixar entrar cap bandera estelada al
camp. La decisió més sonada, però, han estat les dues sancions de la UEFA al Barça
(http://www.naciodigital.cat/noticia/96678/uefa/tornara/multar/barca/exhibicio/estelades) perquè
els seus aficionats han lluït la insígnia independentista en algun camp: 40.000 euros per la
presència d'estelades al partit Barça-Bayer Leverkusen i 30.000 euros més per la final de la
Champions a Berlin contra la Juventus.
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