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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 25 de febrer de 2016, per majoria absoluta dels regidors i
regidores ( 4 vots a favor del grup municipal CxC, 5 abstencions del grup municipal CP, 4
vots a favor del grup municipal d'ERC, 3 abstencions del grup municpal C's, 3 vots en contra
del grup municipal PP, 3 vots a favor del grup municipal CIU, 1 vot a favor del grup
municipal d'ICV-EUiA-MES i 1 vot a favor del regidor no adscrit, senyor Jordi Miró) l'acord
següent:
MOCIÓ PRESENTADA PEL REGIDOR NO ADSCRIT I ELS GRUPS
MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ I ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA PER A L’ADJUDICACIÓ D’UN NOM DE CARRER O PLAÇA DE LA
CIUTAT A NOM DE MURIEL CASALS I COUTURIER
Atès que la Diputada del Parlament de Catalunya va traspassar el passat 14 de febrer d’
enguany.
Atès que Muriel Casals va ser una dona defensora incansable de les llibertats nacionals de
Catalunya.
Atès que durant la seva vida va ser exemple permanent de la defensa dels drets de les dones,
de la lluita contra les desigualtats, de la cultura i la llengua catalana i del dret a decidir de
Catalunya.
Atès que aquest exemple també es va manifestar amb el seu compromís amb organitzacions
polítiques i cíviques, especialment en la direcció d’Òmnium Cultural, que han marcat el
passat, el present i el futur del nostre país.
Atès que també ha estat una persona molt compromesa amb la defensa dels Drets Humans i
per a una Europa al servei de les persones.
Atès que ha estat considerada pel conjunt de forces polítiques i moviments cívics com
exemple d’inclusió, de recerca de consens, i de respecte per les diferències. No eludint el
conflicte sinò que l’enfrontava amb la força de la raó i el diàleg, respectant a tothom i
guanyant-se el respecte de tothom.
Atès què és un model a seguir per com ha entès i ha exercit la condició de ciutadania, d’
implicació i de responsabilitat dins la societat catalana, jugant un paper molt important en el
procés de construcció de la revolució democràtica a Catalunya.
Atès que en els darrers anys ha simbolitzat la revolta tranqui-la i dels somriures.
Atès que aquest exemple de manera de fer i ser, concorda amb els valors de Cerdanyola. El
seu coneixement per part de la població, especialment la infància i la joventut, permetrà el
creixement d’una ciutadania més solidaria i més democràtica. També vol ser un
reconeixement de la ciutat per aquelles persones que, com Muriel Casals, ens ajuden amb el
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seu exemple a ser tots millors i que han jugat un paper rellevant en el desenvolupament
col·lectiu de Catalunya.
El Ple ACORDA
Primer.- ATORGAR el nom d’un carrer o plaça de la ciutat a Muriel Casals i Couturier.
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Segon.- TRASLLADAR aquest acord a la Comissió del Nomenclàtor municipal per a la seva
execució, quan correspongui.
Tercer.- TRASLLADAR aquest acord al Parlament de Catalunya i al Govern de la
Generalitat.
Quart.- TRASLLADAR aquest acord a els familiars de Muriel Casals i Couturier.
Cinquè .- TRASLLADAR aquest acord a les Juntes d’Òmnium Cultural de Cerdanyola,
Sabadell i Catalunya.
Sisè.- TRASLLADAR aquest acord al grup Parlamentari de Junts pel Sí.
Setè.- FER públic aquest acord a través del mitjans de comunicació local per a fer-ho arribar
a tota la ciutadania."
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau de la senyora Alcaldessa de l’Ajuntament
de Cerdanyola del Vallès.

