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GUARDONS 2018

A TÍTOL INDIVIDUAL
MARIA DE LA PAU TRAYNER

Assumpció Oristrell 
 pintora

Maria Bosch 
ceramista
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Sabadell és una ciutat 
diversa, acollidora i com-
promesa. Al llarg dels 
temps moltes persones 
vingudes d’arreu del país 
i del món, han trobat a 

Sabadell la seva llar. Mogudes per la recerca de 
millors oportunitats de vida: treball, alimentació, 
educació, de pau, han volgut trobar a la nostra 
ciutat l’espai per donar compliment als drets més 
fonamentals que tenen totes les persones. 

La societat així s’ha transformat i s’ha enriquit 
incorporant noves mirades i perspectives, que ens 
han fet ser una ciutat més oberta amb les persones 
amb qui cada dia ens relacionem i convivim. 

A Sabadell ens podem sentir orgulloses de poder 
contribuir en fer del món un lloc millor on viure, 
no exempt de dificultats i de reptes constants. 
I ho podem fer gràcies a persones i entitats 
compromeses amb la transformació social, com 
ho va ser l’Àlex Seglers com acadèmic expert en 
el fet religiós, qui ens va deixar un gran llegat 

en l’àmbit de la convivència. Ell va fer possible 
en innombrables ocasions que la diversitat 
religiosa, formés part de la convivència evitant 
confrontacions estèrils. Seglers estava convençut 
que les religions podien compartir l’espai públic i 
que podien ser una eina de diàleg entre persones 
diverses ja sigui per diferents orígens, ideologies, 
creences, orientacions sexuals, etc.

És per això que des de l’any 2012 i de manera  
anual, l’Ajuntament de Sabadell amb altres 
institucions, venim impulsant el Memorial Àlex 
Seglers, amb la voluntat d’atorgar un reconeixement 
a persones i col·lectius compromesos amb la 
convivència, el respecte a la diversitat de cultures, 
de creences, promovent el diàleg entre persones i 
defensant els drets humans i els valors democràtics.

Us convidem doncs a sumar-vos a aquesta 
iniciativa de reconeixement i per créixer plegats 
en la lluita per la igualtat de drets. 

Maties Serracant      Míriam Ferràndiz
Alcalde de Sabadell             Regidora de Drets Civils i Gènere
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Considerat com a un gran lluitador per a la llibertat religiosa, pel diàleg i 
la convivència entre les persones que pensen i creuen de manera diferent. 
Àlex Seglers ens deixà una extensa obra. Entre les seves publicacions 
comptem amb els llibres «Autogovern i fet religiós» (2000), «La immigració 
a Catalunya explicada als joves» (2001) i la seva tesi doctoral «Libertad 
religiosa y Estado Autonómico».
De la seva vessant acadèmica destaquem el seu posicionament i defensa 
incondicional vers el Diàleg Interreligiós. 
La seva experiència i els seus vint anys d’estudi, d’ensenyament i investi-
gació del Dret Eclesiàstic de l’Estat, li van valer el reconeixement nacional 
i internacional en aquest camp.
Conseqüentment amb les seves pròpies creences i conviccions, el pro-
fessor Seglers va contribuir a acostar les legislacions estrangeres i na-
cional en aquest camp a diferents grups i col·lectius religiosos. Molts 
d’aquests van participar en diferents fòrums i reunions organitzades per 
ell. D’aquesta manera va fer possible en innombrables ocasions que el 
divers fet religiós, evitant confrontacions, formés part de la convivència 
amb el compromís de coincidir amb els mateixos llocs i valors. Seglers 
estava convençut de que les religions podien compartir l’espai públic.
Seglers va lluitar per a que la laïcitat estigués al servei de la llibertat de 
culte i va fer que gestió de la diversitat de creences ens els àmbits institu-
cionals esdevingués un element essencial per a la convivència.

Àlex Seglers 
Gómez-Quintero 
(1970, Manresa – 2010, Sabadell)

Professor Acreditat de 
Dret Eclesiàstic

Expert en el fet religiós
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GEOPOLÍTICA DE LES RELIGIONS: 
UN ITINERARI I UNS DESAFIAMENTS

“...Xoc de civilitzacions? Possiblement. En qualsevol cas, no podem 
encofurnar més temps les respostes als desafiaments que ens acla-
paren. Uns desafiaments que no són aliens a la geopolítica de les reli-
gions. En destacaria els següents: la defensa de la igualtat de gènere, 
el diàleg interreligiós i la interculturalitat, el compromís amb la pau, 
la solidaritat interhumana, l’hospitalitat, el respecte als no creients, 
l’acceptació dels drets humans arreu, l’ecumenisme crític, la globa-
lització alternativa. 
Segons quina sigui la resposta a aquests reptes, sabrem si en els 
propers anys es dibuixarà un futur amable, on la convivència plural 
acabarà substituint la desconfiança, la incomunicació o les barreres 
culturals que sovint fragmenten els projectes de ciutadania compar-
tida. Uns projectes que, si volem que siguin enriquidors, hauran de 
combinar els valors democràtics amb el respecte a les identitats na-
cionals, culturals, religioses.”

Extracte de l’article escrit per 
Àlex Seglers i publicat, l’abril 

de 2006, al Dossier Regió 7
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EL GUARDÓ DEL 
MEMORIAL... PLATS D’ART
Tot recuperant el passat i la tradi-
ció popular ceramista de la ciutat, 
el Memorial Àlex Seglers, esdevé 
una oportunitat única per a fo-
mentar el treball conjunt de cinc 
artistes plàstics: Maria Bosch, 
Joaquim Montserrat, Josep Ma-
daula, Assumpció Oristrell i Ramon 
Puig “Werens”. Amb tendències 
contemporànies i inspirades en els 
valors del memorial, s’han creat 
unes peces ceràmiques amb diver-
ses tècniques que han donat com 
a resultat els Plats d’Art que seran 
lliurats anualment.
Aquestes creacions han estat pos-
sibles gràcies a la dedicació des-
interessada dels i les artistes, en 
coordinació amb el Museu d’Art 
de Sabadell i la col·laboració de la 
Fundació Obra Social “la Caixa”.

JOAQUIM MONTSERRAT JOSEP MADAULA

RAMON PUIG “WERENS” ASSUMPCIÓ ORISTRELL



6 7

MARIA BOSCH 
(Sabadell, 1965)
El seu treball ve de la tradició de 
la ceràmica més antiga del país 
i al mateix temps d’un objecte 
comú en totes les cultures: el pot i 
el gerro. Durant la seva trajectòria 
com a terrissaire i ceramista els 
seus vaixells han canviat de mida, 
volum, forma i color, però sempre 
han mantingut la particularitat 
de ser contenidors, recipients on 
mantenir pensaments i conside-
racions. Explorar i aprendre de 
les particularitats de les argiles 
i la investigació en la creació 
d’engalbes i esmalts són igual-
ment importants per al desenvolu-
pament del seu treball.

JOSEP MADAULA 
(Sabadell, 1957)
Madaula és un retratista de la rea-
litat, d’una realitat propera i sense 
artificis, viscuda i humana, sen-
sible i palpable. Tant se val si di-
buixa persones, paisatges urbans, 
arbres o interiors; sempre són 
retrats tangibles amb els quals 
tothom hi pot establir un vincle 
de proximitat i de quotidianitat. 
Hi ha qui diria que fa una pintura 
amable, complaent, a voltes fins 
i tot austera, però el cert és que 
l’aparent senzillesa de les seves 
obres està precedida d’un procés 
de reflexió molt personal, pràctica-
ment domèstic.

JOAQUIM MONTSERRAT 
(Sabadell, 1932)
Joaquim Montserrat és un dels 
artistes de la ciutat més coneguts 
de la segona meitat del segle XX i 
un dels protagonistes de la irrup-
ció de la pintura informal i gestual 
a l’art sabadellenc. La seva per-
sonalitat transcendeix clarament 
l’estricte marc d’una carrera artís-
tica i es converteix en una aven-
tura on l’art i la seva vida estan 
totalment entrellaçats, imbricats 
de manera apassionada al llarg de 
la seva existència. 
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ASSUMPCIÓ ORISTRELL 
(Sabadell, 1956)
La seva pintura traspua sempre 
una acusada presència tant del 
món natural –s’hi insinuen el 
desert, els arbres, l’aigua- com 
del lligam directe amb el món fí-
sic, per exemple en la barreja de 
materials i textures. Si bé en els 
gravats desapareixen els relleus o 
les incrustacions de sorra, aquesta 
voluntat física hi persisteix: s’hi 
endevinen textures diferents, i la 
presència ocasional del color o de 
l’escriptura suggereix un més enllà 
respecte de les fronteres habituals 
de la tècnica del gravat. 

WERENS - RAMON PUIG 
(Sabadell, 1967)
Werens, duu més de 25 anys ac-
tiu en l’àmbit artístic nacional i 
internacional gràcies a la seva 
immersió en el món de l’Art Urbà. 
Al llarg d’aquesta trajectòria ha 
desenvolupat àmpliament el gra-
ffiti, encara que inevitablement 
se l’hagi relacionat també amb 
la pintura mural. Paral·lelament 
ha treballat altres camps com la 
il·lustració, el disseny gràfic i les 
projeccions audiovisuals. Segons 
Werens, pintar graffiti és la millor 
manera d’acostar l’art a tothom, 
de col·laborar fent del món un lloc 
més agradable.



8 9

BASES REGULADORES PER 
A LA CONVOCATÒRIA DEL 
MEMORIAL ÀLEX SEGLERS

L’actual societat sabadellenca s’ha 
construït i s’ha articulat gràcies a 
l’esforç, el compromís i la voluntat 
col·lectiva per tal de fer efectiva la 
transformació social que els nous 
temps impliquen.
En els darrers anys s’estan supe-
rant crisis econòmiques, socials i 
demogràfiques, i s’ha crescut des 
de l’empenta col·lectiva gràcies a 
un relat compartit entre els àmbits 
polítics, culturals, socials i econò-
mics. Aquest relat ha mantingut 
vius grans valors que han projectat 
un sentiment per a alguns anome-
nat identitat pròpia, per a d’altres 
singularitat i que implica fer més 
gran el concepte de humanitat. 

Sabadell està compromesa en 
aquesta construcció col·lectiva 
d’una societat ètica, amb unes 
bases morals sòlides que permetin 
afrontar els nous reptes de les per-
sones que volen conviure juntes. 
És per això que al mes de març de 
2011 es va elaborar, de manera par-
ticipada amb la ciutadania, el Pac-
te pels Valors de la Convivència.  
Entre tots i totes els sabadellencs 
es van definir els valors fonamen-
tals per a la convivència. Aquests 
valors han esdevingut béns per als 
ciutadans i impregnen i transcen-
deixen en el dia a dia de la ciutat, 
amb la intencionalitat d’amplificar 
aquest efecte de manera global i 
amb voluntat transformadora. 
No hi cap la indiferència davant 
d’actuacions que malmeten la 
convivència, ben al contrari cal 

potenciar les actituds i accions po-
sitives que ajudin a fomentar unes 
relacions humanes lliures, justes i 
harmòniques que condueixin a la 
recerca de la felicitat. 
En virtut de l’elaboració del Pacte 
pels Valors de la Convivència a Sa-
badell, l’Ajuntament de Sabadell 
va impulsar un reconeixement a 
persones, entitats i/o institucions 
que desenvolupen programes o ac-
cions concordants amb els contin-
guts del Pacte. Aquesta iniciativa 
vol reconèixer també la contribució 
que va fer al llarg de la seva vida 
Àlex Seglers, veí de Sabadell, i és 
per això que aquest reconeixement 
va prendre el nom de MEMORIAL 
ALEX SEGLERS. 
Àlex Seglers (1970-2010) des 
de la seva vessant professional 
i acadèmica, com a expert en el 
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fet religiós, va deixar un gran lle-
gat en l’àmbit de la convivència. 
Conseqüent amb les seves pròpies 
creences i conviccions, el professor 
Seglers va acostar les legislacions 
estrangeres i nacionals en el camp 
de la religió a diferents grups i 
col·lectius. Va fer possible, en in-
nombrables ocasions, que el fet 
religiós, evitant confrontacions es-
tèrils, formés part de la convivèn-
cia amb el compromís de compartir 
espais i valors. 

1.- Objecte i finalitats
El Memorial Àlex Seglers té per 
objecte atorgar un reconeixement 
a la tasca feta per persones indi-
viduals, entitats i/o institucions en 
la promoció de la valors que sus-
tentin la convivència a Catalunya i 

que prenguin com a base comuna 
el respecte a la diversitat de cultu-
res, de creences, que contribueixin 
al diàleg entre persones de diver-
ses creences i per a la defensa dels 
drets humans i dels valors del Món 
contemporani.
Les finalitats perseguides pels 
programes, persones, entitats i/o 
institucions que es presentin a 
l’atorgament del reconeixement 
s’hauran d’ajustar a les línies de 
treball següents: 
De convivència i cohesió social, 
així com a favor dels valors fona-
mentals següents: equitat, esforç, 
respecte, amor, optimisme, con-
fiança, austeritat, llibertat, respon-
sabilitat i hospitalitat.
De foment del diàleg entre dife-
rents opcions de posicions religio-
ses i de  pensament. 

De defensa dels drets humans, en 
especial dels drets de les persones 
més vulnerables. 
De laïcitat com a respecte a la di-
versitat d’opcions religioses i de 
pensament i als seus valors.
De formulació d’un horitzó civil 
comú, fonamentat en els principis 
democràtics compartits.
De compromís social vers la millo-
ra de la nostra societat des d’una 
perspectiva ètica. 

2.- Destinataris
El Memorial Àlex Seglers podrà 
anar referit a persones, entitats 
i/o institucions que hagin destacat 
en alguna de les finalitats esmen-
tades en el punt 1, en l’àmbit de 
Catalunya, ja sigui per la seva tra-
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jectòria o bé per actuacions i obres 
concretes.
Els participants hauran d’estar 
al corrent en el compliment de 
les seves obligacions fiscals amb 
l’Ajuntament, la Generalitat i 
l’Estat, així com de les seves obli-
gacions amb la Seguretat Social i 
no incórrer en cap de les circum-
stàncies que impossibiliten ob-
tenir la condició de beneficiari de 
subvencions, de conformitat amb 
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 
subvencions. 

3.- Periodicitat
El Memorial Àlex Seglers es con-
cedeix anualment. El termini de 
presentació de candidatures serà 
el que es determini a la convoca-
tòria anual corresponent.

4.- El jurat
El jurat estarà integrat per di-
ferents persones representants 
de l’Ajuntament de Sabadell 
i de les entitats i organismes 
col·laboradors, així com per ex-
perts en matèria de Drets Humans 
i representants de la diversitat de 
creences i conviccions. 
La presidència del jurat serà exer-
cida per la persona representant 
de l’Ajuntament de Sabadell.
La designació del jurat es concre-
tarà en cada convocatòria mit-
jançant decret emès per l’òrgan 
competent.

5.- Criteris de valoració
Per decidir entre les candidatures 
presentades, el Jurat valorarà les 

trajectòries, actuacions i/o obres 
presentades atenent als criteris 
següents: 
La plasmació del valors fonamen-
tals de la convivència.
L’especial atenció de les accions 
adreçades joves, dones i a la di-
versitat.
L’impacte social i incidència trans-
formadora en el món local.
L’oportunitat de les aportacions i la 
innovació.
El valor testimonial.

6.- Proposta de candidatures, 
termini i lloc de presentació.
Podran presentar candidatures 
qualsevol persona particular, enti-
tats sense ànim de lucre i/o insti-
tucions en representació pròpia o a 
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proposta de tercers.
La presentació de la candidatura 
haurà d’anar acompanyada de:
- Biografia o trajectòria de la 
persona, grup, entitat o institució 
proposada.
- Informació completa sobre 
l’aportació concreta proposada 
com a mereixedora del Memorial.
- Argumentari de defensa.
- Annex 1 degudament compli-
mentat.
Els documents es podran lliu-
rar a qualsevol dels registres de 
l’Ajuntament de Sabadell, durant 
el període que s’indiqui en la publi-
cació de la convocatòria correspo-
nent en el Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya de l’anualitat 
en qüestió. Així mateix es podrà 
presentar l’esmentada documen-

tació per qualsevol dels sistemes 
previstos a la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.

7.- Guardons i lliurament 
El jurat podrà proposar, si escau, 
l’atorgament dos guardons: un per 
a persones individuals i un altre 
per a entitats o institucions. A tal 
efecte hi ha dos possibles guar-
dons consistents en una obra d’art 
original cadascuna d’elles, creades 
per un artista de reconegut presti-
gi. 
El lliurament dels guardons es durà 
a terme en un acte públic presidit 
per la persona referent del Consis-
tori el 30 de setembre, coincidint 

amb la data del natalici del Sr. Àlex 
Seglers, excepte si coincideix en 
dia festiu i subjecte a les necessi-
tats de disponibilitat del Jurat.

8.- Acceptació de les bases i 
protecció de dades.
El fet de prendre part en aquest 
memorial significa l’acceptació 
d’aquestes bases i de les convoca-
tòries que se’n derivin.
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CONVOCATÒRIA DE 
L’AJUNTAMENT DE 
SABADELL 
DE LA 8a EDICIÓ DEL 
MEMORIAL ÀLEX SEGLERS 
2019

Objecte
És objecte d’aquesta convocatòria 
l’atorgament dels guardons cor-
responents a la vuitena edició del 
Memorial Àlex Seglers, per a l’any 
2019

Condicions
Les condicions per a la participació 
en aquesta convocatòria es regei-
xen per les bases reguladores del 
Memorial i per la normativa gene-
ral de subvencions.

Guardons
Els guardons per a la vuitena edi-
ció del Memorial Àlex Seglers 
consistiran en obres d’art originals 
creades pels artistes Maria Bosch 
i Ramon Puig “Werens”.

Sol·licituds
Per a la tramitació de la partici-
pació serà preceptiu que s’aporti 
la documentació que es detalla a 
l’apartat sisè de les bases regula-
dores i que es presenti a qualse-
vol dels registres de l’Ajuntament 
de Sabadell. Així mateix es podrà 
presentar  la documentació esmen-
tada per qualsevol dels mitjans 
previstos a la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment admi-
nistratiu comú de les administra-
cions públiques.

Termini
La recepció de les sol·licituds ro-
mandrà oberta fins al 3 de juny de 
2019 (inclòs) i des de l’endemà de 
la publicació de la convocatòria 
corresponent, en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya. 

Resolució i notificació
La concessió de l’atorgament corres-
pondrà a la regidoria delegada corres-
ponent, d’acord amb l’actual estructu-
ra municipal executiva. La resolució 
es notificarà mitjançant exposició 
pública en el tauler d’edictes de la 
seu electrònica de la corporació i po-
drà consultar-se a través de la pàgina 
web de l’Ajuntament, així com també 
es remetrà a la Base de Datos Nacio-
nal de Subvenciones (BDNS) per a la 
seva publicació, segons l’establert a 
l’article 20 de la Llei 38/2003 general 
de subvencions, de 17 de desembre.
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LLISTAT DE PERSONES I COL·LECTIUS GUARDONATS AL 
MEMORIAL ÀLEX SEGLERS

  2012  Sor Lucia Caram
   Guardó de Lluís Clapés i Alfons Borrell

  2013 Teresa San Román  ·  Rebost Solidari de Sabadell
   Guardons de Lluís Clapés i Fina Miralles

  2014 Fiscal Miguel Ángel Aguilar  ·  Associació Akan de Girona
   Guardons de Lluís Clapés i Xavier Oriach

  2015 Pare Joan Botam  ·  Associació Juvenil Esquitx
   Guardons de Lluís Clapés i Agustí Puig
  
  2016  Arcadi Oliveres  ·  Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR)
   Guardons de Maria Bosch i Joaquim Montserrat

  2017  Dolors Bramon   ·   Fundació Ciutadania Cultural Mescladís
   Guardons de Maria Bosch i Josep Madaula

  2018 Maria de la Pau Trayner  ·  Fundació Privada AGI
   Guardons de Maria Bosch i Assumpció Oristrell
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Agraïments a:

Als familiars i amics de l’Àlex Seglers
Ivan Jiménez-Aybar
Joaquim Montserrat

Josep Madaula
Maria Bosch

Assumpció Oristrell
Museu d’Art de Sabadell

Ramon Puig “Werens”
Regió 7

Ricard Díez

REGIDORIA DE DRETS CIVILS I GÈNERE
C. de Sant Pau, 34. 08201. Sabadell 

Tel. 93 745 19 53
dretscivils@ajsabadell.cat
www.sabadell.cat/creences

    sbddretscivils
    @sbddretscivils #MemorialAlexSeglers



Organització:

Col·laboració:

Generalitat de Catalunya
Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge
Direcció General d’Afers Religiosos


