
Ràdio Sabadell, 14.02.2016

La sabadellenca Muriel Casals mor 
després de l'atropellament per part 
d'una bicicleta a final de gener

La diputada de Junts pel Sí ha estat ingressada a la Unitat de Cures Intensives de 
l'Hospital Clínic de Barcelona des del 30 de gener

La  sabadellenca  Muriel  Casals  ha  mort
aquesta  matinada,  als  70  anys,  pel
traumatisme  cranioencefàlic  que  va  patir
després  de  ser  atropellada  per  una
bicicleta  a  la  Diagonal  el  30  de  gener
passat.  La  diputada  de Junts  pel  Sí  i
expresidenta  d'Òmnium  Cultural ha  estat
ingressada a l'Unitat de Cures Intensives

(UCI)  de l'Hospital  Clínic de Barcelona des que va patir  l'accident,  però en les últimes
hores  el  seu estat  havia  empitjora  considerablement.  El  funeral,  íntim,  es  farà  en  els
pròxims dies segons ha comunicat Junts pel Sí en un comunicat, on també ha mostrat el
seu condol a la família i ha agraït la seva tasca pel partit i per Catalunya.

Muriel Casals, tot i ser nascuda a Avinyó, va passar la seva infantesa i joventut a Sabadell
i,  de fet, sempre ha estat molt vinculada a la ciutat.  Entre altres coses va pertànyer al
PSUC, compartint experiència amb l'exalcalde de Sabadell Toni Farrés, i posteriorment va
militar a Iniciativa per Catalunya. Així mateix, Casals també va ser professora emèrita del
Departament  d'Economia  i  d'Història  Econòmica  de  la Universitat  Autònoma  de
Barcelona (UAB), on també va ser vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació
entre els anys 2002 i 2005. Alhora, també va fer de representant de la UAB a la Xarxa
Vives d'Universitats del 2002 al 2009. Per tota aquesta trajectòria i pel seu paper clau a
l'hora de defensar  la  llengua i  cultura catalanes,  sobretot  com a presidenta  d'Òmnium
Cultural, Casals va ser reconeguda l'abril del 2014 amb el Premi al Foment dels Valors
Republicans, que atorga la delegació local d'Esquerra Republicana (ERC).

Malentesos als mitjans i xarxes socials

Tot i que la mort de Muriel Casals no s'ha confirmat oficialment fins aquest matí a través
d'un comunicat de Junts pel Sí, poc després de les deu de la nit es va filtrar la notícia als
mitjans de comunicació, entre ells Ràdio Sabadell que demanda disculpes a la família per
aquest  error.  La mort  de Casals també es va estendre per les xarxes fins que alguns
membres de Junts  pel  Sí  van desmentir-la.  Poca estona després,  es parlava  de mort
clínica, però també sense confirmació per part de la família o de l'hospital.

http://www.uab.cat/
http://www.uab.cat/
http://www.iniciativa.cat/
https://www.omnium.cat/
https://juntspelsi.cat/
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