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ESCÀNDOL A L’ESGLÉSIA CATÒLICA

La llicenciosa Legió de Crist
El rector del seminari de la congregació a Roma, l’espanyol Óscar Turrión, renuncia a l’admetre
que ha sigut pare en dues ocasions H Penja els hàbits per «dedicar-se a la seva família»
ROSSEND DOMÈNECH
ROMA

Els Legionaris de Crist, una de les
organitzacions catòliques més mimades per Joan Pau II, han tornat
a caure en el mateix escàndol dels
seus orígens –el seu fundador va
ser un agressor sexual amb una família secreta– al descobrir-se que
el rector del seminari que tenen a
Roma, el salmantí Óscar Turrión,
ha penjat els hàbits per portar una
doble vida amb dos fills.
A diferència del passat, quan el
moviment fundat a Mèxic per Marcial Maciel Degollado ocultava els
seus repetits abusos amb generoses donacions a alguns organismes
vaticans, ara ha sigut la mateixa
institució la que ha donat a conèixer els fets. «Total transparència»,
diu un portaveu.
Turrión, de 49 anys, havia tingut un fill anys enrere amb la mateixa dona, fet que va comunicar
l’agost passat. Encara que inexplicablement se’l va deixar seguir
com a sacerdot, a principis de mes
va informar als seus superiors que
havia sigut una altra vegada pare,
ara d’una nena. «Accepto la meva
responsabilitat, sense por del futur
i ho poso tot en mans de Déu», ha
escrit.
L’obra fundada per Marcial Maciel va informar dels fets amb un comunicat en espanyol: «Com a responsables d’institucions dedicades
a la formació de candidats al sacerdoci –subratlla–, som conscients
de l’impacte que l’exemple negatiu
d’un formador i d’un rector té sobre
ells i sobre els fidels cristians».
A l’agost, Turrión, molt conegut
en ambients clericals romans com
a animador de la Clericus Cup –lliga de futbol de capellans i seminaristes– s’havia retirat per a «un període de reflexió», comprometent-

33 Família oculta 8 El sacerdot salmantí dels Legionaris de Crist Óscar Turrión, de 49 anys, a Roma.
se a no exercir el sacerdoci en públic.
Però, ara ha comunicat que abandona l’hàbit talar per «poder ocuparse de la família».

Doble o triple vida

33 El fundador Marcial Maciel.

A l’agost se li va
permetre seguir
exercint tot i que ja
va acceptar que
tenia un primer fill

Després de manifestar la seva tristesa pel cas, els Legionaris subratllen en el comunicat: «Estem fermament compromesos a acompanyar
els nostres germans en els moments
de dificultat, però alhora insistim en
el nostre compromís en la via de la
renovació».
Maciel, difunt fundador dels Legionaris, va ser acusat, però només
després de la mort de Joan Pau II,
d’abusos sobre seminaristes, desviar diners de la institució, prendre
drogues i haver tingut fills de qua-

Primera condemna ferma contra
el donjoan amb desenes de plets
CARMEN JANÉ
BARCELONA

Rodrigo Nogueira, el donjoan que
utilitzava apps per lligar per seduir
les seves víctimes i aconseguir diners
i objectes que no tornava mai, ha sigut condemnat a dos anys de presó
per l’Audiència Provincial de Biscaia,

ANTONIO MADRIDEJOS
BARCELONA

La presència a l’aigua i els peixos
dels rius europeus de PBDE, un perillós contaminant utilitzat durant
dècades com a retardant de flama
en plàstics i espumes, supera àmpliament els nivells recomanats
malgrat que es tracta d’un producte l’ús del qual es va prohibir ja fa
10 anys, segons constata un estudi
elaborat per investigadors de l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA), centre del
CSIC a Barcelona. En el cas espanyol,
s’han estudiat les conques dels rius
Llobregat, Ebre, Xúquer i Guadalquivir, «que no destaquen com a pitjors o millors que la mitjana europea», expliquen a aquest diari els autors.
Els PBDE (èters de difenílics polibromats) s’han vinculat a diversos

estafador de dones

L’Audiència de Biscaia
imposa dos anys de
presó a Rodrigo Nogueira

Un contaminant
prohibit fa 10
anys segueix
present als
rius europeus

en la seva primera condemna ferma
per un delicte continuat d’estafa.
Nogueira, que usava diferents
noms i identitats (Roi, Roy, Letto,
Ikki, Llia), ha sigut condemnat pel cas
de G. M., una dona de Biscaia que li va
prestar diverses quantitats que mai
va tornar i a qui també va sostreure,
segons considera provada la sentència, una tauleta, un ordinador personal i un mòbil d’alta gamma, algun dels quals va revendre posteriorment per aconseguir diners. Per ells

li van abonar un total de 3.000 euros,
tot i que el valor era superior, segons
la víctima.
La sentència, que arriba arran d’un
acord amb la fiscalia, l’acusació particular i la defensa, és la primera d’una
vintena de demandes que ha acumulat Nogueira en diversos jutjats espanyols, uns d’arxivats i d’altres de
pendents de judici. Una desena de les
seves víctimes es van agrupar fa any
i mig en un intent de demanda col·
lectiva per intentar aconseguir que

tre diferents relacions. Sota el papa
Wojtyla, però, no hi va haver manera que les autoritats vaticanes es
prenguessin seriosament les nombroses acusacions que arribaven
sobre la seva doble o triple vida.
Quan finalment les acusacions
van fer efecte, l’organització nascuda a Monterrey (Mèxic) va ser intervinguda durant un llarg procés.
Nombrosos membres van abandonar la institució.
Des d’aleshores només s’havien
tingut notícies d’un altre cas semblant a l’actual, quan el nord-americà Thomas Williams, degà de la
facultat de Teologia dels Legionaris
a Roma, va admetre haver mantingut una relació amb la filla de l’ambaixador dels EUA davant la Santa
Seu, amb la qual va tenir un fill. H

les penes s’acumulessin i l’acusat ingressés finalment a la presó. Al final,
un jutge va desestimar la demanda
col·lectiva però els seus equips jurídics, en què participen les advocades
Agutzane Jiménez, Ruth Sala i Diana Otero, han treballat coordinats,
i amb un blog i un compte de Twitter s’han dedicat a alertar possibles
noves preses d’aquest donjoan tatuat i sense dents que s’instal·la a casa
de les víctimes per guanyar-se la seva
confiança.
Les afectades lamentaven que la perícia de Nogueira per donar diferents
identitats (es va fer passar per tatuador, compositor, cuiner, executiu...)
havia aconseguit que les denúncies no
es consideressin com a pertanyents a
la mateixa persona i acabessin arxivades per falta de proves o perquè no era
localitzat. H

Un estudi assenyala les
conques del Llobregat,
Ebre, Guadalquivir i Xúquer
canvis hormonals i poden afectar a
la fertilitat o ocasionar pes baix en
nounats, entre altres problemes de
salut.
Segons l’anàlisi, els nivells mesurats en els rius són diversos milers de
vegades més elevats que els permesos per la normativa que ha de complir-se a finals del 2021. «Són tan elevats que és molt improbable que es
pugui arribar a complir-la», diuen
els coautors Ethel Eljarrat i Damià
Barceló. L’estudi es publica a la revista Environmental Research.
El PBDE és un producte molt persistent, i per això la degradació en
l’ambient és molt petita, del voltant
del 5% anual, explica Barceló: «A
aquest ritme es trigarien moltes dècades a complir els límits que fixa la
directiva». H

preventiva
EMPRESONAT A
PONTEVEDRA
J Nogueira només ha ingressat

fins ara una vegada a la presó, en
concret a la de Pontevedra,
després d’ordenar-ho un jutge al
febrer. El magistrat va considerar
que hi havia risc de fuga i va voler
evitar que no es presentés al judici,
que es va celebrar al març i encara
està pendent de sentència ferma.
El jutge el va condemnar a dos
anys per haver-se’n anat sense
pagar d’un hotel després d’una
estada de més d’un mes i deixar
una factura de més de 6.000 euros.

