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Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa 

das deputadas e deputados Xosé Luis Bará Torres, Olalla Rodil Fernández, Xosé 
Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños e Ana Belén 
Pontón Mondelo, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a 

seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Comisión. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. O 29 de outubro de 2015 a Audiencia Nacional puxo en marcha un operativo 

policial, mediático e xudicial contra o independentismo galego, a Operación Jaro, 

baseado na idea falsa de que a organización Causa Galiza actuaba como brazo político 

dunha suposta organización armada. A acusación susténtase sobre probas tan pouco 

consistentes como as de organizar actos de memoria histórica da loita independentista e 

as homenaxes aos mártires de Carral de 1846. 

2. A Operación Jaro é un exemplo claro da utilización da xustiza (Audiencia 

Nacional), das forzas policiais e da administración do Estado para perseguir ideas 

políticas, en concreto para perseguir o independentismo político galego. Todo o 

operativo policial e xudicial -e o aparato mediático paralelo- non deu lugar á 

localización de probas da comisión de ningún delito; pola contra, puxo de manifesto a 

intención de investigar, perseguir e crimizalizar a actividade política independentista. É 

así como se decretou a ilegalización de facto de Causa Galiza (suspensión catelar de 

actividades) e o procesamento de nove militantes baixo a acusación falsa de seren o 

“brazo político” dunha suposta organización armada sen armas. 
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3. Esta utilización espúrea e antidemocrática do aparato do Estado para perseguir 

ideas políticas tamén deu lugar á citación en período preeleitoral de dirixentes do BNG, 

coa intención manifesta de danar ao nacionalismo galego establecendo malévolas 

conexións entre a defensa do autogoberno e a soberanía nacional e a violencia. 

4. A ilegalización da organización Causa Galiza é un acto antidemocrático xa 

que máis alá de poñer fóra da lei unha organización politica, supón a persecución e 

prohibición das ideas que defende, isto é, o dereito democrático de organización do 

independentismo galego. 

5. Un numeroso grupo de entidades e persoas de Galiza e de fóra do noso país 

posicionáronse públicamente en contra da ilegalización de Causa Galiza e esixindo o 

arquivo do proceso aberto contra nove independentistas. Mais alá das diferenzas 

políticas e ideolóxicas, desde o BNG compartimos esta posición e denunciamos 

calquera intento de persecución institucional de ideas políticas democráticas, calquera 

tentativa de criminalización de dereitos fundamentais. 

6. O pasado mes de decembro de 2016 , a Audiencia Nacional deixou senn 

efecto a ilegalización de facto de Causa Galiza (suspensión cautelar de actividade). A 

pesar deste recoñecemento implícito da falta de base para a acusación, o tribunal mantén 

o procesamento de nove mlitantes da organización baixo a acusación de integración en 

banda armada e enaltecemento do terrorismo. Resulta cando menos paradoxal que se 

asuma a legalidade da organización e se manteña unha acusacion tan grave contra 

militantes da mesma. 

 

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte 

proposición non de lei para o seu debate en comisión: 
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“O Parlamento de Galiza insta ao goberno galego a que se dirixa ao goberno do 

Estado para 

1. Condenar a ilegalización de Causa Galiza e a utilización do aparato 

institucional para a persecución de ideas políticas democráticas. 

2. En coherencia co auto dictado o pasado mes de decembro, solicitar o arquivo 

da causa aberta contra nove militantes da organización”. 

 

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2017 

 

Asdo.: Xosé Luis Bará Torres 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 
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Xosé Luis Bará Torres na data 12/01/2017 13:57:01 

 

Olalla Rodil Fernández na data 12/01/2017 13:57:08 
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