
 

 

 
ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ 
Regidoria de Drets civils i Ciutadania 
 
 
 
BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE GUARDONS DE L  
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 superant 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 econòmics. Aquest relat ha mantingut vius grans valors que 
han projectat un sentiment per a alguns anomenat 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 persones 
que volen conviure juntes. És per això que al mes de març de 2011 es va elaborar, de 
manera participada amb la ciutadania, el Pacte pels Valors de la Convivència.  Entre 
tots i totes els sabadellencs es van definir els valors fonamentals per a la convivència. 
Aquests valors han esdevingut béns per als ciutadans i impregnen i transcendeixen 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 positives 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 Sabadell, 
l’Ajuntament de Sabadell va impulsar un reconeixement a persones, entitats i/o 
institucions que desenvolupen programes o accions concordants amb els continguts 
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 fet religiós, va deixar un gran llegat 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 innombrables ocasions, que el fet religiós, evitant 
confrontacions estèrils, formés part de la convivència 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 individuals, entitats i/o institucions en la promoció de la valors que sustentin 
la convivència a Catalunya i que prenguin com a base comuna el respecte a la 
diversitat de cultures, de creences, que contribueixin al diàleg entre persones de 
diverses 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 fonamentals 
recollits en el Pacte dels Valors de la Convivència de Sabadell. 

• De foment del diàleg entre diferents opcions de posicions religioses i de  
pensament.  

• De defensa dels drets humans, en especial dels drets de les persones més 
vulnerables.  

• De laïcitat com a respecte a la diversitat 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 millora 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 esmentades en el punt 1, en l’àmbit de 
Catalunya, ja sigui per la seva trajectòria 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 obligacions amb 
la Seguretat Social i no incórrer en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir 
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 concedeix anualment. El termini de presentació de 
candidatures serà el que es determini a la convocatòria anual corresponent. 
 



 

 

 
4.-  El jurat 
 
El jurat estarà integrat per diferents persones representants de l’Ajuntament de 
Sabadell i de les entitats i organismes col·laboradors,  així com per experts en matèria 
de Drets Humans i representants de la diversitat de creences i conviccions.  
 
La presidència del jurat serà exercida per la persona representant de l’Ajuntament de 
Sabadell. 
 
La designació del jurat es concretarà en cada convocatòria  mitjançant 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 presents en el Pacte pels Valors de la Convivència. 
• L’especial atenció de les accions adreçades joves, dones i a la diversitat. 
• L’impacte social i incidència transformadora en el món local. 
• L’oportunitat de les aportacions i la innovació. 
• El valor testimonial. 

 
 
6.-  Proposta de candidatures, termini i lloc de pr esentació. 
 
Podran presentar candidatures qualsevol persona particular, entitats sense ànim de 
lucre i/o institucions en representació pròpia o a 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 complimentat. 
 
Els documents es podran lliurar a qualsevol dels registres de l’Ajuntament de Sabadell, 
durant el període que s’indiqui en la publicació de la convocatòria corresponent en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l’anualitat en qüestió. Així mateix es 
podrà presentar l’esmentada documentació 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 
guardons consistents en una obra d’art original cadascuna d’elles, creades per un artista 
de reconegut prestigi.  
 
El lliurament dels guardons es durà a terme en un acte públic presidit per la persona 
referent del Consistori el 30 de setembre, coincidint amb la data del natalici del Sr. 
Àlex Seglers, excepte si coincideix en dia festiu. 
 
 
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 
la convocatòria corresponent. 
 
Sabadell, març de 2016. 
 
 
 
 
 
 


