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d’ARENYS DE MUNT

Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 12/05/2016, primera convocatòria, ha
pres, amb els vots favorables dels grups municipals ERC, CIU, CUP i GRUP MIXT, els vots en
contra dels grups PSC i PP, i a proposta del grup municipal CIU, el següent acord, a reserva de
l’aprovació definitiva de l’acta, el qual es transcriu a continuació:
“MOCIÓ DEL GRUP CIU PER DEDICAR-LI UN CARRER O UNA PLAÇA DE LA VILA EN
MEMÒRIA DE LA SRA. MURIEL CASALS.
La Sra. Muriel Casals i Coutorier va morir el passat 14 de febrer a l’edat de 70 anys, després
d’haver patit un desgraciat accident a la ciutat de Barcelona. Després d’una intensa i llarga
trajectòria dedicada al món universitari, va esdevenir una veritable activista cultural, ajudant des
de diferents òrgans a la promoció de la llengua i la cultura catalanes.
En els darrers anys, la Muriel Casals ha esdevingut un dels referents indiscutibles del procés
sobiranista, erigint-se com a líder involuntària i envoltant el procés de la seva personalitat, fins a
definir-lo com a procés tranquil, pacífic i transversal.
Per la seva gran aportació al desenvolupament cultural i social de Catalunya, el grup municipal
de Convergència d’Arenys de Munt, li vol retre un petit homenatge a la Sra. Muriel Casals, per tal
que el seu nom i els seus valors perdurin en la memòria del poble i els seus vilatans.
Atès que properament s’ha de reunir la Comissió del nomenclàtor per tal de normalitzar l’escut
heràldic d’Arenys de Munt, és un bon moment perquè s’inclogui a l’ordre del dia estudiar la
possibilitat de dedicar un carrer o plaça de la vila a la figura de la Muriel Casals.
Per tots aquests motius, proposem al Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt els següents acords:
Primer.- Fer arribar a la Comissió del Nomenclàtor d’Arenys de Munt aquesta Moció per tal que
es tingui en compte com a proposta de nom adient “Muriel Casals” per als espais pendents de
denominació i s’inclogui a la seva llista de noms.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la família de la Sra. Muriel Casals, a l’Associació
OMNIUM Cultural i al Parlament de Catalunya.”
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