
 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE L’AGRESSIÓ DEL RÈGIM DE 

PUTIN A UCRAÏNA 

El passat 24 de febrer, el món va viure amb consternació l’inici de l’atac militar 

de Rússia contra Ucraïna, amb bombardejos a diversos indrets del país, i 

l’avenç de tancs russos en direcció Kíev, Khàrkiv i Odessa, i l’entrada de tropes 

a Lugansk i Donetsk.  

Condemnem de manera enèrgica l'atac militar del règim de Putin contra 

Ucraïna i demanem un alto el foc immediat i la retirada de les forces militars 

russes del país. Es tracta d'una agressió no provocada i completament 

injustificada, d'una gravetat inèdita, i una flagrant violació del dret internacional, 

dels acords de Minsk i de la Carta de les Nacions Unides, que posa en risc la 

seguretat i l'estabilitat europees i mundials. El camí de la guerra se sap com es 

comença, però mai com s’acaba. 

Donem suport fermament a Ucraïna com a nació independent i sobirana, 

defensem que la seva integritat territorial és innegociable i lamentem que els 

esforços diplomàtics no hagin aconseguit l’objectiu d’evitar la guerra. Mostrem 

la nostra solidaritat amb tota la població d’Ucraïna, també als més de 112.000 

ucraïnesos i ucraïneses que viuen a Espanya, que reclamen a la comunitat 

internacional accions urgents per acabar amb aquesta invasió militar. 

Demanem també que la comunitat internacional inverteixi tots els esforços 
necessaris per a iniciar un procés real de diàleg que garanteixi el ple 
compliment del dret internacional. Cal que la UE i les Nacions Unides impulsin 
iniciatives de construcció de pau que acullin a tots els actors, inclosa la societat 
civil dels països implicats i, especialment, a les dones, per tal que puguin oferir 
solucions innovadores i pacífiques que treballin per a una solució negociada.  

La disputa entre Rússia i Ucraïna és un conflicte polièdric en el qual els 

aspectes històrics,  culturals, geopolítics i econòmics es creuen en un escenari 

d’enfrontament entre dues potències  mundials, Rússia i l’OTAN. Aquesta gran 

complexitat requereix una responsabilitat de la mateixa  dimensió a l’hora de 

trobar-hi una sortida pacífica, no només per part dels actors directament  

implicats sinó també, i molt especialment,  per la Unió  Europea, per tal de 

generar espais de negociació, cooperació i acord.  

El trencament de la política de blocs que va representar la caiguda del mur de 

Berlín el 1989,i el consegüent pas d’un ordre mundial bipolar a un de multipolar, 

donava l’oportunitat a entomar els  processos d’emancipació nacional i la 

resolució pacífica dels conflictes des del diàleg, la cooperació i el 

multilateralisme. En aquest sentit, creiem que alinear-se amb un bloc militar no  

contribueix a enfortir aquesta voluntat de resoldre els conflictes de manera 

pacífica i dialogada.  Al contrari, augmenta el perill d’una guerra que ara ja 

torna a sacsejar Europa.   



 

La societat catalana està compromesa amb la pau i amb la resolució no 

violenta dels conflictes,  tal com va mostrar de manera massiva les campanyes 

de solidaritat amb Bòsnia davant del  conflicte dels Balcans ara fa 30 anys, de 

les manifestacions de la Plataforma Aturem la Guerra ara fa vint anys davant 

de la Guerra d’Iraq, o de les mobilitzacions d’ara fa cinc anys a favor de  

l’acollida de refugiats derivada de la crisi humanitària provocada per la Guerra 

de Síria.  

Per aquesta raó, i donant resposta a aquest anhel, des del municipalisme 

solidari creiem que cal  contribuir a desescalar el conflicte i apostar per la 

desmilitarització de la zona i per l’establiment  d’un diàleg enfocat a la 

construcció de pau. A dia d’avui, la seguretat i el lliure exercici de drets  de la 

població civil està en perill, una situació que s’agreujarà molt més amb 

l’existència d’un conflicte bèl•lic obert, un fet que generarà de ben segur 

migracions forçades que caldrà atendre,  violència contra la població civil i una 

crisi humanitària al cor d’Europa.  

Cal que la comunitat internacional proporcioni i garanteixi l’accés a l’assistència 

humanitària i la protecció internacional a la població d’UcraÏna, incloent-hi la 

població desplaçada i refugiada pel conflicte. La Unió Europea ha d’activar vies 

legals i segures de manera immediata, i el govern espanyol ha de posar els 

mecanismes per a fer una acollida real digna assegurant que es respectin el 

drets de les dones i la infància, aplicant l’article 38 de la Llei d’Asil i tramitant les 

sol·licituds d’asil que arribin a les ambaixades espanyoles a països fronterers. 

Els governs de la Generalitat i Ajuntaments han de tenir un rol de lideratge en 

aquesta acollida. 

Expressem el ferm compromís de l’Ajuntament de Montornès en la defensa 

dels principis de la democràcia, l’estat de dret i la protecció dels drets 

fonamentals recollits en la constitució de la Unió Europea. 

Per últim, creiem fonamental també no oblidar altres conflictes armats que hi ha 

al món, com a Siria, l’Afganistan, El Iemen, Palestina, el Sahara, o tants 

d’altres, on la població pateix igualment i requereix el nostre suport i solidaritat. 


