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ACTA  DE LA SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE MUNICIPAL 
CELEBRADA EL 14 DE FEBRER DE 2016 
 
A TALAMANCA, essent les 18:00 hores del dia 14 de febrer de 2016, es reuneix 
l'Ajuntament, sota la presidència del Sr. Alcalde, en Josep Tarín Canales i l'assistència de 
la Sra. Maria Isabel Casas Sanahuja, Sr. Daniel Sánchez Barranco, Sr. Jordi Torres 
Touron i Sra. Núria Cañellas Pascual, com a regidors de l’Ajuntament, assistits tots ells 
per la Secretària accidental Sra. Lídia Portí i Purtí. 
 
Declarat obert l'acte públic, es va aprovar per unanimitat dels membres assistents el 
següent acord: 
 
“El Ple de l'Ajuntament de Talamanca, en nom de tots els veïns del poble, així com 
dels seus treballadors i càrrecs electes, vol manifestar les més sentides condolences 
per la mort de Muriel Casals. 
 
La Muriel era una persona fortament lligada al nostre poble des de fa moltíssims anys.  
Era una dona molt estimada i que es feia estimar. 
  
Aquests darrers estius, vam tenir la sort i el privilegi de tenir-la com a pregonera de la 
Festa Major i també a l'acte institucional en memòria dels patriotes catalans que 
celebrem cada 13 d'agost al poble, ja fos com a presidenta d'Òmnium Cultural o com a 
membre de Junts pel Sí. 
 
Els que hem tingut la sort de conèixer-la mai no podrem oblidar el seu exemple vital i 
el seu compromís amb el país.  És un referent ètic a seguir per tothom. 
El seu tarannà conciliador, la seva capacitat de gestionar la discrepància, la seva 
honestedat, senzillesa i discreció, fan que suposi una gran pèrdua per el Procés. 
 
Volem recordar la seva frase per seguir ferms en el Procés:  “No som aquí per buscar 
un somni, nosaltres som el somni” El nostre homenatge, Muriel, serà la victòria. 
 
És pels motius anteriorment exposats que el Ple de l’Ajuntament de Talamanca adopta 
el següent ACORD: 
 
 
ÚNIC-. Declarar tres dies de dol oficial al municipi de Talamanca i, de manera molt 
especial i sentida, fer arribar el seu condol i estima a la seva família i amics en uns 
moments tan tristos i difícils a la vegada.  Així mateix, amb orgull, alegria i tristor, 
declarem a la Muriel Casals filla predilecta del poble de Talamanca a títol pòstum.   
 
 
I no havent més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, essent les 18:09 hores, 
que  certifico.  
 
Vist-i-Plau 
L'ALCALDE,                                   LA SECRETÀRIA ACCTAL,  
 
 


