
PEDERÀSTIA EN L'ESGLÉSIA CATÒLICA 

Des de RANA hem observat totes les informacions aparegudes en els mitjans de comunicació
referides als casos de pederàstia comesos per membres de l'Església des del passat segle i en el
present. Som conscients del dolor provocat en les víctimes i en els seus familiars, molt difícil de
curar i impossible d'oblidar. 
Detallem a continuació els casos coneguts d'abusos sexuals a menors per països, així com l'opinió
de l'Església referent a això. 

PEDERÀSTIA A IRLANDA  

• 15.000 nins i nines abusats entre els anys 1977 i 2004, segons l'informe Ryan i Murphy. 

• Encobridors: 

• Bisbe irlandès de Cloyne des de 1987 i el monsenyor John Magee. Cessat. 
Secretari de tres Papes: Pablo VI, Juan Pablo I i Juan Pablo II. Acusat d'encobrir almenys a
dos sacerdots que van abusar de menors. En els 90 no va voler col·laborar amb la policia
que investigava a aquests sacerdots. 

• James Moriarty. Dimissió presentada i acceptada, després de diverses negatives, en el mes
d'abril de 2010 . 

• Raymond Field. Dimissió presentada i no acceptada. 

• Eamon Walsh. Dimissió presentada i no acceptada. 

• Primat Siguin Brady. Va reconèixer haver encobert almenys un cas de pederàstia. En 1975
va estar present en una reunió en la qual es va demanar a dos nins víctimes del cura
Brendan Smyth (amb 74 violacions a les seves esquenes) que fessin un vot de silenci. 

Benedicto XVI demana perdó en una carta humil i històrica el març de 2010. No s’autoinculpa ni
demana perdó als familiars dels nins i nines abusats. No hi ha sancions concretes contra els
responsables directes dels abusos ni contra els que els van silenciar. 

PEDERÀSTIA A EUA 

• 11.000 víctimes en mans de 4.400 eclesiàstics. Còmput conegut el 2002.

• Abusadors i encobridors: 

• Bernard Law. Cardenal de Boston. Va encobrir a 250 sacerdots de la seva arxidiòcesi. Va
dimitir i va ser traslladat a Roma. En el seu exili exerceix de cardenal en Santa Mª la Mayor,
una de les principals basíliques de Roma. Segons The New York Times, guanya 12.000
dòlars mensuals. 

• Reverend John Geoghan. Diòcesi de Boston. Va abusar de 130 nins durant 20 anys. El
cardenal Bernard Law es limitava a canviar-lo de parròquia. 

• Lawrence C. Murphy. Cura americà que va abusar de més 200 nins amb discapacitats
cognitives en Milwaukee. Un sacerdot, l'arquebisbe Rembert Weakland, el va denunciar
davant el ex Sant Ofici, la Congregació per a la Doctrina de la Fe, presidit en aquell moment
pel cardenal Ratzinguer i amb el monsenyor Bertone com a secretari. Ambdós són
còmplices. No el van condemnar perquè era ancià, estava malalt i volia “morir en la
dignitat del sacerdoci”. 



• John Favalora. Arquebisbe de Miami, la renúncia del qual va ser acceptada a l'abril de
2010.

La ministra de Justícia alemanya, Sabine Leutheusser, ha demanat indemnitzacions per a les
víctimes. El partit polític dels Verds reclama un fons estatal per a les víctimes. 

L'església alemanya té per davant 14 judicis. La majoria dels casos han prescrit perquè es van
cometre entre els 60 i 70. També queden 11 casos de professors de col·legis laics. 

Una referència al sacerdot Paul Schäfer, mort a l'abril de 2010, ex suboficial de l'exèrcit nazi, que
va emigrar a Xile després de la II Guerra Mundial, fugint de les acusacions d'abús de menors que
pesaven sobre ell. Durant anys va violar a centenars de nins. Va ser fundador de Colònia Dignitat,
un enclavament que va utilitzar com a centre de tortures i extermini de presos polítics durant la
dictadura de Pinochet. 

PEDERÁSTIA A ÀUSTRIA 

• Hans Hermann Groër, arquebisbe de Viena. Va renunciar el 1995 i es va retirar a un
monestir després de confessar que havia abusat de desenes de seminaristes menors
durant anys. 

• La diòcesi de Innsbruck ha suspès a un sacerdot davant la denúncia i reconeixement per
part del cura d'un delicte d'abús. 115 víctimes d'abús s'han dirigit a aquesta diòcesi. 

• 1.348 persones s'han donat de baixa com catòlics en Innsbruck.

PEDERÀSTIA A SUÏSSA 

• La presidenta de Suïssa, Doris Leuthard, ha sol·licitat la creació d'un registre central de
sacerdots pederastes, per a evitar que tinguin contacte amb més nins. “No importa si els
autors procedeixen del món civil o clerical, tots estan subjectes a la llei penal suïssa”. 

• El tema del registre es discutirà probablement en una reunió d'emergència de la
Conferència de Bisbes del país alpí. La trobada haurà de celebrar-se abans de l'Assemblea
General, prevista per al 31 de maig. 

• L'Església catòlica iniciarà una campanya de propaganda per a mitigar l'escàndol dels
abusos, amb cartells en els quals es pugui llegir, “Més bones Notícies”. 

• El prior benedictí Martin Werlen considera que l'Església ha subestimat el problema dels
abusos i suggereix crear a Roma un llistat central amb els noms dels sospitosos. 

PEDERÀSTIA A POLÒNIA 

• Monsenyor Juliusz Paetz, arquebisbe de Poznan. Obligat a retirar-se el 2002 per abús als
seminaristes. Arribava a les seves habitacions utilitzant un túnel subterrani. 



PEDERÀSTIA A ESPANYA 

• José Rey Gordoy. Ex rector de Peñarroya (Córdoba), condemnat el 2004 a 11 anys de presó
per abusos sexuals a 6 nines. CajaSur, fins al mes de maig de 2010 propietat de religiosos,
va organitzar una recollida de signatures en favor del cura; de 5.000 habitants van assolir
2.500. Va quedar en llibertat condicional en 2008 i exerceix el seu ministeri a Córdoba.

• El rector de Iznajar, també a Córdoba, Serafín Elena García, 74 anys, va sotmetre a
tocaments impúdics a cinc menors de 12 anys el 2004. Li van condemnar a 18 mesos de
presó. Segueix celebrant misses cada setmana.

•  L'espanyol José Ángel Arregui, religiós de Sant Viator, va ser detingut a Xile a l'agost de
2009 amb centenars d'enregistraments d'abusos a menors en diferents col·legis espanyols
de la congregació (Madrid, Biscaia i San José de Basauri). 

•  El sacerdot Edelmiro Rial Fernández va ser condemnat a 15 anys de presó i se li va ampliar
la condemna a 21anys el 2004 com “autor criminalment responsable de 12 delictes
d'abusos sexuals” comesos sobre alumnes del Primer de Març en la localitat pontevedresa
de Baiona. Li van concedir el tercer grau el 2008, va al·legar treballar per a una empresa de
telefonia però no sembla que sigui veritat. 

•  Francisco Javier Liante Sánchez, rector de Mota del Corb, Cuenca, i professor de religió en
un institut local, va abusar entre 1975 i 1992 de cinc germans als quals volia convertir en
monjos i als quals sodomitzava, amb masturbacions i fel·lacions habituals. El procés va
concloure el 1999 amb una condemna de quatre anys i nou mesos de presó per corrupció
de menors. Va ser absolt d'altres 3 delictes perquè havien prescrit. 

•  Luis José Beltrán Calvo, 49 anys, cura de la Parròquia del Salvador d'Alcalá la Real, a Jaén,
compleix en el seu domicili la condemna de 8 anys de presó imposada el 2004, acusat
d'abusar d'un escolà adolescent. A pesar de la condemna ratificada pel tribunal Suprem, el
bisbe de Jaén, Santiago García Aracil, es va negar a condemnar moralment al rector. 

•  Gregorio Salgado Jiménez va ser condemnat a 2 anys de presó al febrer de 2006 per
abusar d'una jove de 24 anys amb síndrome Down. 

•  El professor de catequesis Juan José Ayensa va ser penat al febrer de 2010 a 16 mesos de
presó per exhibicionisme i provocació sexual davant cinc nois en Barásoain, Navarra. 

•  El sacerdot marista Fernando Veí Tomás, de 69 anys, va ser condemnat el passat abril a
dos anys de presó al considerar-li “autor d'un delicte continuat d'abusos sexuals” sobre
una nena de 10 i l’altra de 11 quan exercia de secretari del col·legi El Pilar de Vigo. 

•  El sacerdot José Martín de la Penya va ser acusat d'un delicte d'abús sexual sobre una
nena, a la qual obligava a practicar-li fel·lacions durant deu anys. 

• Edelmiro Rial, de la diòcesi de Tui-Vigo, condemnat a 21 anys de presó per abusar de 6
menors, la majoria escolans.

•  “Església sense abusos” és l'associació que va crear un catequista de Aluche, a Madrid,
Carlos Sánchez Mato, quan descobrí que un rector, Rafael Sánchez Nieto, va estar abusant
d'un nen des de 1999 i fins a 2001. La condemna va anar de dos anys. 

•  Luis José Beltrán Calvo, ex rector d'Alcalá la Real, a Jaén, condemnat a 8 anys per abusos a
un escolà, entre 1995 i 1998.

•  Un aspirant a postulant de la congregació religiosa de San Francisco d'Assís estarà a la
presó els pròxims sis anys a l'haver-li trobat culpable d'abusos sexuals en el centre per a
discapacitats de Còrdova on treballava. Està acusat de tres delictes d'abusos a un jove que
pateix una minusvalidesa del 86% per retard mental greu. El fiscal sol·licita una
indemnització de 3.000€, però l'Església ha pagat ja els 5.000€ que reclamava l'acusació.
Dos religiosos franciscans estan també imputats.



PEDERÀSTIA A MALTA

● El Papa va viatjar a Malta els dies 17 i 18 d'abril. És el seu primer viatge oficial després de
destapar-se continus temes de la pederàstia a l'Església en tot el món. A Malta 45 sacerdots estan
acusats d'haver abusat sexualment de menors. 
● La majoria de les víctimes que es van trobar amb el Papa van residir en el orfenat San José entre
els anys 80 i 90. Van sofrir abusos a les mans de sis sacerdots, dos d'ells ja morts. Contra els 4
restants es va iniciar un procés en 2003, encara sense sentència després de 5 anys. Mentre, els
cures acusats, Xerris Pulis, Joseph Bonett i Godwin Scerri, estan lliures i viuen en un convent en la
localitat maltesa de Rabat. La quart, Conrad Sciberras, va escapar a Itàlia a l'inici del procés.

PEDERÀSTIA A BÈLGICA

● A l'abril de 2010 el bisbe de Brujas, Roger Vangheluwe, de 73 anys, va presentar la seva dimissió
al Papa per haver abusat d'una menor durant anys. La renúncia va ser acceptada.

PEDERÀSTIA A ITÀLIA

● El sacerdot Ruggero Conti va ser protegit per l'Església durant anys i pels seus poderosos amics
italians, a pesar d'haver estat denunciat per 7 joves víctimes d'abusos i sent sospitós d'haver-ne
comès molts més. Quan la notícia va saltar als mitjans, 4 noves víctimes el van acusar d'haver
abusat d'elles feia 29 anys. El van canviar de col·legi llavors, de Legnano, prop de Milà, a Porto
Santa Rufina, a Roma, on va ser passant de parròquia en parròquia amb l'anuència del bisbe Gino
Reali, qui, per cert, també va traslladar a Espanya al cura sospitós de pedofilia José Poveda
Sánchez, davant el que ell es justifica dient que no havia proves suficients. L'ONG contra la
pederastia “El caramel bo” es va dirigir amb l'informe a la Santa Seu i a la Conferència Episcopal
Italiana i ningú va fer res.
● Van ser encobridors el cardenal Ruini i bisbe de Tívoli; també el cardenal Angelo Comastri,
arxipreste de San Pedro i vicari general del Papa; i Mauro Rivella, ex subsecretari de la CEI. 
● L'ONG es va constituir en acusació civil. El 30 de juny de 2008 va entrar Conti en la presó, acusat
de prostituir a menors i abusar sexualment de 7 nens. Quaranta episodis comesos entre 1998 i
2008. Després de notificar l'informe al Vaticà, va seguir abusant de víctimes que avui tenen entre
18 i 23 anys. Des de 2009 està en arrest domiciliari per raons de salut, sobrecàrrega i hipertensió,
encara que la llei antiviolació exclou aquesta mesura per als agressors sexuals.  

LEGIONARIS DE CRIST 

● Marcial Maciel funda el 1941 la Legió de Crist. El 1944 se li ordena sacerdot i el Vaticà reconeix
oficialment als Legionaris el 1965. Compte amb delegacions en 18 països, 900 sacerdots i 3.000
seminaristes. 
● Al febrer de 1997 es publica a EEUU un reportatge en el qual s'acusa al sacerdot de pràctiques
pederastes que ell nega. 
● En 2005 deixa el seu lloc al·legant motius de salut. 
● La Congregació per a la Doctrina de la Fe envia un informe al Papa el maig de 2006 sobri Marcial
Maciel, fundador dels Legionaris de Crist. Se li exigeix que renunciï a la seva activitat sacerdotal i
dugui una vida retirada de resos i penitències.  
● Després de la seva mort es coneix el seu passat: a Mèxic presidia aquesta Ordre, a Europa era
cèlibe, a Amèrica era la parella de Blanca Estela Lara, quan es van conèixer ella tenia 19 anys i ell
56. El va adoptar a un fill que acabava de tenir i encara que mai es van casar, van tenir dos fills



més, dels quals també abusava sexualment, obligant-los a masturbar-se, fent fotos i ocultant-les.
Tenia una fortuna calculada en 20.500 milions d'euros. En total tenia 5 famílies pel món, una filla a
Madrid a la qual va deixar tres luxosos apartaments en la capital, tenia altre fill a Anglaterra, un a
Colòmbia i una jove suïssa que va morir en accident de tràfic quan acudia a recollir al seu pare a
l'aeroport. A més, hi ha detall de viatges a Tailàndia amb assiduïtat on només fan falta uns pocs
dòlars per a accedir a una relació pederasta, despeses de fins a 50.000$ setmanals, hotels de luxe,
bitllets per al Concorde. Mentre que molts Legionaris vivien el vot de pobresa, un altre, com el
director general d'una de les 1.500 empreses patrimonials, Mariano Castañeira, cobrava més de
88 milions de dòlars anuals, o el seu vicepresident, Jorge Ignacio Restrepo, va ser detingut pel FBI
amb deu càrrecs per blanqueig de diners.
● Malgrat admetre les fallades del seu fundador, els legionaris no reconeixen els seus abusos
sexuals fins a març de 2010 . 
● El més probable és que Benedicto XVI escapci la institució, una de les congregacions més
potents de l'església catòlica. 
● Un 12% dels 800 sacerdots de l'Ordre ha desertat. 
● Segons Il Corriere della Sera, el Papa nomenarà a un comissari que renovi la congregació. 
● A l'abril de 2010 es va saber que tres cardenals estan sota sospita d'haver rebut sumes altíssimes
de diners per a comprar el silenci. Els tres cardenals són: Angelo Solano, secretari d'Estat del
Vaticà entre 1990 i 2006 i avui president del col·legi Cardenalicio; monsenyor Stanislaw Dziwisz,
secretari personal de Juan Pablo II i avui cardenal; i l'espanyol Eduardo Martínez Somalo, prefecte
de la Congregació per als Instituts de Vida Consagrada des de 1994 fins a 2004. El preu de sis anys
de silenci davant les denúncies d'abusos sexuals per ex Legionaris de Crist i de conèixer els seus
deliris amb la morfina i la pederàstia.

POSTURA DE L'ESGLÉSIA 

Des de fa només 7 anys el Vaticà obliga a denunciar als pederastes. Aquesta és la teoria, a la
pràctica, fins  l'any 2008, l'Església amb més de 1.100 milions de catòlics al món, va seguir una
norma respecte als abusos, silenci i encobriment. Els cures abusadors eren considerats simples
pecadors i, en tot cas, malalts. 

El cardenal Ratzinger, des de 2005 Papa Benedicto XVI estava al capdavant d'aquesta manera
d'actuació. El 2008, a una visita a Sidney, va dir per primera vegada “heu de respondre d'això
davant Déu i els tribunals”. 

La beatificació de Juan Pablo II està en dubte ja que va ser ell qui va beneir la carta de resposta del
cardenal colombià Darío Castrillón a un bisbe francès, en la qual li felicitava per no haver
denunciat a la justícia civil a un cura pederasta. Juan Pablo II va demanar que es manés aquesta
carta a tots els bisbes del món. També afegir que va beneir al fundador dels Legionaris de Crist,
Marcial Maciel, nomenant-li guia de la joventut i beneint-li amb la seva mà tremolosa. 

El 20 de març el Papa demana perdó a les víctimes dels abusos, NO ALS SEUS FAMILIARS; carrega
durament contra els sacerdots agressors, NO ELS EXPULSA, recrimina a la jerarquia eclesiàstica
irlandesa el seu comportament davant les denúncies, NO ELS CESSA, i anuncia que el Vaticà
enviarà inspectors a les diòcesis, ordres religioses i seminaris irlandesos. Adverteix que des de ja
han d'aplicar la normativa canònica davant els casos de pederàstia, així com col·laborar amb les
autoritats civils. El periòdic del Vaticà diu que hi ha una campanya per a representar a l'Església
amb una “imatge deformada”. 



La popularitat del Papa ha caigut als EAU més de 20 punts en els últims dos anys. Intel·lectuals
britànics demanen que sigui detingut per crims contra la humanitat. El 56% dels seus compatriotes
alemanys diuen no confiar en la institució que representa. 

L'actual responsable de les investigacions de pederàstia del Vaticà, el promotor de justícia de la
Congregació per a la Doctrina de la Fe, Xerris J. Scicluna, assegura que en els últims anys li han
arribat a aquest organisme 3.000 casos de delictes sexuals comesos per cures; d'ells, un 10% són
casos de pedofília, atracció sexual per nins o nines impúberes. El 60% eren casos de efebofília,
atracció sexual per adolescents del mateix sexe. I l'altre 30% correspon a relacions heterosexuals. 

L'església anglicana ha sortit en defensa del Papa, davant la manifestació d'un centenar de
persones a Londres demanant la seva dimissió, arquebisbe de Westminster, Vincent Nichols. 

El Papa va dir que “el procés de renovació iniciat després del Concili Vaticà II va ser malentès en
ocasions. Va haver una tendència dictada per rectes intencions, però errada per a evitar
procediments penals a l'hora d'afrontar situacions canòniques irregulars”. Diu també, en
referència als cures irlandesos, que van adoptar maneres de pensament i de judici de la realitat
secular sense suficients referències a l'Evangeli. A més, reconeix que també ha contribuït a
aquesta situació els procediments inadequats per a determinar la idoneïtat dels candidats al
sacerdoci i a la vida religiosa i la insuficient formació humana, moral, intel·lectual i espiritual en els
seminaris i noviciats. S'ha volgut evitar escàndols i el resultat ha estat una falta d'aplicació de les
penes canòniques en vigor i una falta en la tutela de la persona. 

Richard Dawkins, el conegut com ateu inquisidor, pretén processar al Papa per crims contra la
humanitat. 

Al maig de 2010 el Papa ha re interpretat el tercer secret de Fàtima per a incorporar la pederàstia
“S'equivoca qui pensés que la missió profètica de Fàtima ha acabat. Les majors persecucions
contra l'Església no vénen de fora, sinó dels pecats que estan dintre de la pròpia Església”, va dir
Ratzinger. Aquest tercer secret va ser descrit per Lucía, la pastorina a la qual es va aparèixer la
Verge en 1917 a Fàtima, com que un bisbe vestit de blanc, sacerdots, religiosos i religioses havien
de pujar una muntanya al cim de la qual havia una gran creu de fusta tosca i travessaven una
ciutat en ruïnes, resant pels cadàvers que trobaven en el camí. Al cim del mont un grup de soldats
disparava tirs de foc i fletxes, matant als sacerdots i també a alguns seglars.

I A ESPANYA... Mentre que 20 bisbes de diversos països han dimitit per no haver actuat amb
diligència en casos de pederàstia, a Espanya no ha dimitit cap. L'Església espanyola ha mantingut
una actitud agressiva cap a les víctimes, la línia argumental ha estat: els menors fabulen, no tenen
capacitat per a destriar entre un gest d'afecte i un acte impúdic. Un article manifesta al seu portal
redescristianas.net que “A Espanya ja es coneixen almenys una desena de condemnes en ferma,
així com diverses dotzenes de casos”. 

El promotor de Justícia del Vaticà, Xerris J. Scicluna, va reconèixer que la Santa Seu investiga 14
casos de sacerdots espanyols implicats en casos d'abusos sexuals ocorreguts entre 2001 i 2010. En
referència a això, el cardenal Antonio Cañizares va atribuir la polèmica a l'intento d'alguns per
silenciar a Déu en la societat, o el bisbe de Sant Sebastià, José Ignacio Munilla, que encara que va
condemnar els casos, va qualificar de “injust encendre el ventilador”. 



En canvi, el professor de Bioètica en Osaka, Japó, el jesuïta Juan Masiá, opina que la imposició del
silenci per part de l'Església catòlica pel que fa als abusos és un silenci immoral, bé distint al silenci
ètic de qui guarda un secret professional com un advocat o un metge. L'Església ha censurat les
seves blogs i ha deixat de publicar els seus escrits. 
El passat 20 d'abril, el cardenal arquebisbe de Madrid, Rouco Varela, va parlar sobre els escàndols
de pederàstia que esquitxen a l'Església catòlica, dient que “els autors d'aquests crims haurien de
respondre davant Déu i davant la justícia humana”. 

A l'estudi realitzat el 1994 per Félix López, catedràtic de Psicologia de la Sexualitat a la Universitat
de Salamanca, es concloïa després de realitzar 2.300 enquestes, que el 4,17% dels abusos contra
menors al nostre país havien estat comesos per religiosos. La xifra augmentava al 9% si es tractava
de nins barons. Sembla que molts dels enquestats eren homes que van ser agredits a internats o
parròquies entre 1950 i 1970. “En aquesta època els religiosos tenien més accés als nins que a les
nines?, diu el professor.

OPINIONS 

• “L'Església és alhora Santa i prostituta. Ha d'excomunicar els mecanismes interns de silenci
i encobriment amb els quals la institució va funcionar durant segles”, José Manuel Vidal, El
País.  

• “Aquesta bestiesa del Dret Canònic considera la violació d'un nin més o menys com un
delicte de similar calibre que mullar una hòstia consagrada en cafè amb llet”, David Sierra,
El Mundo.  

• “Sorprèn, d'una banda, la facilitat amb la qual, en el cas de la interrupció voluntària de
l'embaràs, la jerarquia eclesiàstica establix la relació directa entre pecat i delicte exigint les
consegüents sancions penals per a les dones i els seus col·laboradors i, per una altra, la
dificultat de fer el mateix amb els abusos sexuals comesos per persones consagrades a
Déu”, Juan José Tamayo, director de la Càtedra de Teologia i Ciències de les Religions de la
Universitat Carlos III, de Madrid.  

• “El Papa va iniciar una etapa de tolerància 0 contra la pederàstia amb el procés a Marcial
Maciel fundador dels Legionaris de Crist. A l'actuar així, segueix la línia coherent que va
iniciar al capdavant de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, on va endurir les penes i
va assumir el control dels processos de pederàstia per a sostreure'ls de l'òrbita local, on
tradicionalment es camuflaven per a evitar escàndols majors. Ha demanat perdó en la seva
recent carta pastoral i ha obligat a disculpar-se als Legionaris de Crist i a reconèixer la
infàmia del seu fundador... Amb tot, seria una injustícia que el Papa que més ha lluitat per
a retirar el vel amb el qual tantes vegades s'ha tapat en l'Església els casos de pederàstia,
quedés assenyalat ara com un dels seus encobridors”. Editorial El Mundo.  

• “L'afirmació del Papa que l'Església necessita avui santedat, no management, apunta
com una fletxa a l'error dels propagandistes que volen fer creure que la seva pretesa
tàctica contra el celibat donarà fruit. “, Rafael Navarro Valls, catedràtic de Dret de la
Univ. Complutense de Madrid.


