
 
 

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA PEL        

RECONEIXEMENT I SOLIDARITAT AMB LA REPÚBLICA D'ARTSAKH 

 
La República d'Artsakh, és un territori compost per un 95% de població de cultura armènia               

segons el cens oficial, que per vicissituds de la història i interessos geoestratègics diferents              

dels de la seva població, va quedar enclavat dins de la República de l'Azerbaidjan, de cultura                

turcmana. Això va provocar un llarg conflicte entre Nagorno-Karabakh i Azerbaidjan que ha             

perdurat al llarg de tot el segle XX. 

 

No volem oblidar que el poble armeni va patir a l'inici del Segle XX un genocidi per part de                   

Turquia amb la finalitat d'eliminar el poble armeni als territoris turcs. Es considera que va               

haver-hi un milió i mig de morts i un milió més de deportats. 

 

Amb la fi de l'URSS i la creació de les Repúbliques d'Armènia i Azerbaidjan, el conflicte es va                  

tornar en una guerra que va transcórrer entre 1988 i 1994, causant milers de morts i                

desplaçats. Ja l'abril del 2016 l'Azerbaidjan va trencar aquesta tensa calma durant quatre             

dies. Des d'aleshores els enfrontaments de petita escala a la frontera han estat constants. 

 

El passat 27 de setembre de 2020, l'Azerbaidjan, amb el suport de Turquia, va iniciar un atac                 

unilateral sense precedents al llarg de tot el perímetre de la línia de contacte amb la                

República d'Artsakh. Aquest atac realitzat també amb la col·laboració de terroristes Sirians i             

Libis, fet contrastat per França i Rússia, ha causat morts i ferits de diversa consideració.               

Bombardejant deliberadament ciutats, pobles i objectius civils com escoles i hospitals amb            

la intenció d'intimidar i destruir població civil. 

 

A Santa Coloma de Gramenet som una societat democràtica, madura i plural amb respecte              

pels drets humans i convivim veïns i veïnes arribats de moltes parts del món. A la nostra                 

ciutat hi viu la comunitat d'origen Armeni més important de Catalunya i una de les més                

importants de l'estat espanyol, per aquest motiu i davant aquesta ruptura de la treva, 

 

proposem els següents acords a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i el Plenari que               

el representa:  

 

Primer.- Condemnar la ruptura de l'alto el foc, per part de l'Azerbaidjan, en vigor des de                

2016 a República d'Artsakh i expressar el seu dolor per les víctimes que aquest atac ha                

causat en les dues parts en conflicte. 

 

Segon.- Sol·licitar que es desbloquegi el mecanisme internacional de detecció de violacions            

de l'alto al foc proposat repetidament pels copresidents del grup de Minsk des del 2012. 



 
 

Tercer.- Rebutjar la utilització de la força per a la resolució de qualsevol conflicte territorial,               

que han de ser resolts mitjançant el respecte a la voluntat majoritària de les poblacions               

afectades i el diàleg en el marc del Dret a l'Autodeterminació dels Pobles, que s'ha               

d'expressar de manera democràtica i sense coaccions de cap mena. 

 

Quart.- Reconèixer el dret de la República d'Artsakh, a exercir la plena sobirania sobre el               

territori i la població del Nagorno-Karabakh, dret d'autodeterminació aconseguit mitjançant          

un referèndum democràtic celebrat l'any 1991 amb el resultat de la proclamació legítima de              

la independència de l'Azerbaidjan. Dret que tenen tots els pobles segons la carta de les               

nacions unides.  

Reconeixent formalment la República d’Artsakh com un estat de ple dret, seguint d'aquesta             

manera l'exemple de la ciutat italiana de Milà. 

 

Cinquè.- Fer una crida a les parts a prendre les mesures pràctiques necessàries per cessar               

immediatament les accions militars i retirar les tropes a les posicions anteriors al 27 de               

setembre de 2020. 

 

Sisè.- Solidaritzar-nos amb el poble armeni de Nagorno-Karabakh davant les agressions           

militars de l'Azerbaidjan. 

 

Setè.- Promoure l'agermanament de Santa Coloma de Gramenet amb Stepanakert, capital           

de la República d'Artsakh, per tal d'afavorir la cooperació internacional, l'intercanvi           

econòmic, educatiu, cultural i esportiu entre les dues ciutats. 

 

Vuitè.- Traslladar aquesta moció al Govern d'Espanya, a l'Ambaixada de la República            

d'Armènia, a l'Ambaixada de la República d'Azerbaidjan, al OSCE Minsk Group i a la              

Conselleria d'Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya així com als veïns i veïnes              

colomenques d'origen armeni organitzats en a l’associació Armènia a Catalunya Ararat. 

 

Santa Coloma de Gramenet, 19 d'octubre de 2020. 
 

 

 


