MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA A LA JUNTA
DE PORTAVEUS PER RECONÈIXER LA FIGURA DE LA MURIEL CASALS

Exposició de motius

Durant el darrer mandat el Grup Municipal d’Esquerra Republicana va proposar
que la ciutat reconegués el nom de Muriel Casals i Couturier en un lloc preferent
de la ciutat (antiga Plaça Marcet, actualment Plaça de les Dones del Tèxtil). Ara,
en motiu del quart aniversari de la seva mort, estem plenament convençuts que
és l’hora que els sabadellencs i sabadellenques reconeguem la seva figura.
Nascuda l’any 1945 a la localitat d’Avinyó, arran de l’exili del seu pare, en Lluis
Casals, va passar la seva infància i joventut a Sabadell. La Muriel Casals
inicialment va estar vinculada amb el PSUC i ICV, per la qual va anar a les llistes
municipals en la candidatura de l’Antoni Farrés en la constitució dels primer
ajuntaments democràtics desprès de la dictadura. La seva família es troba molt
arrelada a la ciutat de Sabadell, i participa activament de les activitats i la vida de
la ciutat.
És quan entra a formar part, primer de la junta d’Òmnium el 2008 i després com
a presidenta l’any 2010, que Muriel Casals es converteix en un referent ferm,
combatiu i alhora serè i transversal de la cultura catalana i la defensa dels drets
nacionals, culturals i socials de Catalunya.
Va participar activament de la campanya electoral de 2015 dintre de la
candidatura de Junts pel Sí, per a la qual va ser elegida diputada i va ser
designada membre de la comissió d’estudi del procés constituent.
La figura de la sabadellenca Muriel Casals destaca per ser un referent
inqüestionable i transversal del moviment polític i social català de reivindicació
de drets i llibertats nacionals. Pocs dies desprès de la seva mort, es va fer un
acte de record en la seva memòria a la Plaça de Sant Roc. El 6 d’abril de
2017, a títol pòstum, la ciutat de Sabadell li va atorgar la medalla al mèrit
ciutadà. També el passat 13 de febrer es va realitzar un nou acte de record de
la seva figura al Campus de la UAB de Sabadell.
Per tot això demanem a la Junta de Portaveus:
1- Que la ciutat de Sabadell reconegui la figura de Muriel Casals i
Couturier dotant un carrer o una plaça de la ciutat amb el seu nom el
més aviat possible ja que compleix amb els requisits, instant a la
comissió de nomenclàtor a iniciar el procediment que ho faci possible.
No obstant, la Junta de Portaveus resoldrà
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