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El jutge retira el passaport a Nadia
perquè no puguin treure la nena del
país
El magistrat reitera la petició d'entrega de la informació mèdica de la nena i insta la
Fiscalia a actuar si ho creu convenient | La mare assegura que no volien
enganyar ningú

El pare de Nadia amb la seva filla. Foto: Associació Nadia Nerea

El magistrat d'instrucció número 1 de la Seu d'Urgell ha requerit el passaport de Nadia Nerea, la
nena d'Organyà que ha estat el centre de la campanya fraudulenta promoguda pel seu pare
(http://www.naciodigital.cat/lleida/noticia/20569/confessio/pare/nadia/portava/meva/filla/curandero
s/no/houston?rlc=a1) . En aquest sentit, el jutjat també ha anunciat que oficia a Fiscalia per si
considera oportú sol·licitar l'adopció de mesures civils en aquest cas, alhora que ha insisit en la
petició d'entrega per part de la família de la informació mèdica respecte a la situació de la menor, que
té 11 anys.
Aquestes mesures civils, segons ha puntualitzat el TSJC, són molt àmplies i poden incloure des de
la mateixa tutela del menor menor fins a tractar aspectes sobre la manutenció, residència,
comunicació, tractaments mèdic així com assegurar-ne l'educació. En cap cas, segons han informat
les mateixes fonts, el jutge de la Seu ha fet cap referència a quin tipus de mesura vol i no es
pronúncia sobre la tutela de la nena.
La mare assegura que no volien enganyar ningú
?Per la seva banda, la mare de Nadia, Marga Garau, en connexió telefònica en un programa
d'Antena3, s'ha mantingut ferma en la versió de la malaltia de la seva filla i ha assegurat que "no
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volíem enganyar a ningú". Garau en tot moment s'ha disculpat per si la gent s'havia sentit
estafada, i ha assegurat que "hem estat retornant els diners de les donacions
(http://www.naciodigital.cat/lleida/noticia/20547/pare/nadia/nerea/assegura/tornara/diners/donacio
ns?rlc=a2) fins que ens han bloquejat els comptes".
La dona ha disculpat l'absència de Fernando Blanco en el programa de televisió, on va dir que
assistiria per donar explicacions, ja que segons ha dit "el jutge l'havia citat a declarar". Fonts del
jutjat d'instrucció número 1 de la Seu d'Urgell, que porta el cas de la nena, han confirmat a l'ACN
que no ha està cridat a declarar a ningú.
Aquestes mateixes fonts han assegurat a l'agència que només "s'han acordat diligències", el
bloqueig dels comptes on s'ingressaven les recol·lectes i informació mèdica de l'estat de la nena.
A hores d'ara, Fernando Blanco encara no ha convocat els mitjans de comunicació cap roda de
premsa, tal com va assegurar per Facebook que faria, per donar explicacions sobre el possible
engany.
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