
 
 

 
 
 
 

MOCIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS PER CONDEMNAR L’AGRESSIÓ MILITAR 
DE L’AZERBAIDJAN CONTRA LA REPÚBLICA D’ARSAKH I LA MOSTRA DE 

SOLIDARITAT  AMB EL POBLE ARMENI 
 
 
Exposició de motius  
 
El matí del dia 27 de setembre  va esclatar la guerra entre la República d’Artsakh i 
l’Azerbaidjan que va iniciar l’agressió ajudada al seu torn per Turquia i mercenaris 
jihadistes. És la continuació d’un vell conflicte per la regió del Arsakh, de majoria 
armènia (com a prova, el resultat del darrer referèndum de la nova constitució del 
2006 amb un 98.6% a favor), que prové de molt temps enrere entre els dos territoris, 
conformats sobretot a partir de la seva independència de l’Imperi Rus, de la 
reintegració en la Unió Soviètica -on l’històric territori va passar d’armenis a 
l’Azerbaidjan-, i una vegada més a la seva independència al 1991, quan va esclatar la 
guerra entre els dos estats, acabant en un alto al foc al 1994 i la creació de l’estat del 
Arsakh, vinculat a Armènia. Així però, i després de nombrosos conflictes fronterers fins 
ara, la situació geopolítica i militar beneficia a l’Azerbaidjan, que ha aprofitat l’ocasió, 
esperonada per Turquia i la seva política expansionista al Mediterrani Oriental i al 
Caucas, per reiniciar una guerra a gran escala amb l’objectiu de facto de realitzar una 
neteja ètnica i religiosa -recordem que Armènia és majoritàriament cristiana, mentre 
que l’Azerbaidjan és musulmana- i conquerir el territori del Arsakh, cosa que 
malauradament sembla que està aconseguint malgrat la resistència del poble armeni, 
amb ús d’armes prohibides com el fòsfor blanc, i com dèiem, utilitzant militants 
radicals provinents de Síria. És molt preocupant com també s’atia el component 
religiós de musulmans contra cristians per cronificar més el conflicte  i donar més 
propaganda al islamofeixisme.   
 
Els armenis, en aquesta posició de feblesa, necessiten més que mai la solidaritat i 
suport per a fer front a l’agressió. A hores d’ara s’ha instaurat un alto el foc instigat per 
Rússia qui interposarà tropes entre ambdós bàndols però a efectes pràctics pel que es 
desprèn dels acords implica una derrota de la part armènia i la reducció de la 
República d’Arsakh a la mínima expressió esborrant la voluntat dels seus habitants 
per mitjans militars i no pas democràtics com es la celebració d’un referèndum 
d’autodeterminació, que legitimaria la voluntat dels seus habitants. La guerra de 
conquesta i les imatges de destrucció  de les pertinences de cases d’armenis per part 
de les tropes azerbainis fan témer els pitjors presagis a que es puguin 
orquestrar  temudes operacions de neteja ètnica, com n’hem estat testimonis en 
d’altres parts del món i d’Europa i que tenim el deure ètic de denunciar i impedir-ho.  
Denunciar que ja fa temps que l’Estat espanyol ha anat incrementant les relacions 
polítiques i econòmiques amb Turquia i els seus països satèl·lit, com l’Azerbaidjan. 
Com a mostra l’estat espanyol amb aquest darrer país el 2019 li va vendre material 
militar per valor de 19.4 milions d’euros tot i la recomanació de la Organització per a la  
 
Seguretat i la Cooperació en Europa (OSCE), vigent des de 1992 ) de no vendre 
armes a aquella zona del Caucas. 
 
Manifestar que en la línia de la sensibilitat de Catalunya envers aquest conflicte  el 
passat 21 d’octubre de 2020 es va adoptar una Declaració de la Junta de Portaveus 
del Parlament de Catalunya de condemna dels atacs a la República de l’Alt Karabakh. 
I hem de tenir present la comunitat armènia present al nostre país que es nombrosa i 



 
 

 
que hem de donar suport al patiment del seu poble. 
  
Per tot això, proposo a la Junta de Portaveus els següents acords: 
 

 Condemnar l’agressió militar per part de l’Azerbaidjan contra la República del 
l’Arsakh i a la intenció de modificar l’statu quo per mitjans no pacífics amb el 
suport de potències expansionistes com Turquia i la utilització de mercenaris 
jihadistes. 

 Rebutjar el recurs a la violència per modificar l'statu quo de la regió i donar su-
port a la crida feta per diverses organitzacions internacionals, entre les quals el 
Consell de Seguretat de les Nacions Unides i organitzacions de drets humans,  
perquè Armènia i Azerbaidjan tornin a la taula de negociacions, sota els auspi-
cis de la comunitat internacional. 

 Instar a la UE i als organismes internacionals a una actuació més proactiva en 
la consecució d’una solució pacífica.  

  
 Instar al Govern de l’estat espanyol que no autoritzi  la venda  d’armes Azer-

baidjan i Armènia, d’acord amb la resolució aprovada al Congrés de Diputats.  
 

 En la línia de la solidaritat amb el poble armeni, especialment amb la seva di-
àspora, exhortar la col·laboració amb les comunitats armènies que hi hagi a la  
nostra ciutat i a Catalunya i  explorar la possibilitat d’agermanament amb 
ciutats de la república d’Armènia. 

 
 Comunicar la resolució a la Associació Armènia a Catalunya Ararat, a l'Ambai-

xada d’Armènia a l’estat espanyol  i al Parlament de Catalunya. 
 
 
 
No obstant això, la Junta de Portaveus resoldrà. 
 
 
L’Alcaldessa 
 
 

 

Marta Farrés Falgueras 

Sabadell, 26 de novembre de 2020 
 
 

 
 


