
 
 
 

6 de setembre de 2012 
EDICIÓ TARDA 

Nota de premsa 
 
 

Reunió del Jurat del primer Memorial Àlex Seglers  
 
Avui dijous, 6 de setembre, s’ha reunit a la Sala de Govern de l’Ajuntament el 
Jurat del Memorial Àlex Seglers per valorar les 5 candidatures presentades 
en aquesta primera edició. Està previst que el proper 26 de setembre es faci 
un acte públic en què es lliurarà el guardó, que consistirà en un Plat d’Art 
elaborat pel ceramista Lluís Clapés i el pintor Alfons Borrell. 
 
Els membres de jurat que s’han reunit aquesta tarda són: Quim Carné, 
regidor de Drets Civils i Ciutadania; Jaume Lanaspa, director gral. Fundació 
"la Caixa; Ivan Jiménez-Aybar, professor de la Universitat Autònoma de 
Barcelona; Mireia Solsona, Diputada Delegada; Adolfo Moreno, secretari 
general de la Federació de Municipis de Catalunya; Rafael de Izaguirre, 
secretari general adjunt del’Associació Catalana de Municipis; Txema 
Seglers, germà d’Àlex Seglers; Mohamed Iqbal Chaudry, comunitat Islàmica 
Camí de la Pau; Guillem Correa, secretari general del Consell Evangèlic de 
Catalunya; Sergi Gómez, monjo del Monestir Budista del Garraf; Joan 
Hernández, director del Grup de Treball Estable de les Religions – GTER; 
Ángel Castiñeira, representant de la Fundació Lluís Carulla; i Jordi Serrano, 
membre del Comitè Impulsor del Pacte pels Valors. 
 
La periodicitat del Memorial serà anual i el jurat haurà de decidir entre les 5 
candidatures presentades. El Jurat valorarà les trajectòries, actuacions i 
obres segons si plasmen o no els valors presents al Pacte pels Valors de la 
Convivència, amb especial atenció de les accions adreçades a joves, dones i 
a la diversitat, si hi ha o no innovació i el valor testimonial, entre altres 
aspectes atenir en compte. 
 
 
El Memorial Àlex Seglers 
 
El Memorial Àlex Seglers té per objectiu la promoció dels valors de la 
convivència a Catalunya. Aquests valors formen part del Pacte pels Valors 
que, de manera participada amb entitats, col·lectius i ciutadans de Sabadell al 
llarg de l’any 2011, va consensuar que fossin els següents: respecte, justícia i 
equitat, llibertat, esforç, confiança, amor, hospitalitat, austeritat, 
responsabilitat i optimisme. 



 
 
 
El guardó consistirà en una obra d’art original que ha estat confeccionada per 
artistes locals. El ceramista Lluís Clapés i els pintors Alfons Borrell, Fina 
Miralles, Xavier Oriach i Agustí Puig han rebut l’encàrrec de l’Ajuntament de 
Sabadell de produir 8 plats ceràmics, tots ells peces úniques, pintades i 
signades a mà, que es lliuraran en forma de guardó a les properes 
convocatòries del Memorial Àlex Seglers. En aquestes obres podrem veure 
reflectits els valors que es promouen al Memorial Àlex Seglers. Aquest 
encàrrec es fa gràcies a la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa” i dels 
mateixos artistes que han volgut contribuir, amb les seves obres, a la 
realització del Memorial. 
 
 
Exposició dels Plats d’Art per la Festa Major 
 
Actualment el Museu d’Art acull la mostra dels Plats d’Art, i durant els dies de 
la Festa Major es podran veure la totalitat del plats d’art, així com un 
documental del procés de producció. 
 
 
Àlex Seglers 
 
Àlex Seglers (Manresa, 1970 - Sabadell, 2010) va ser un professor acreditat 
de Dret Eclesiàstic i expert en el fet religiós. Considerat com a un gran 
lluitador per a la llibertat religiosa, pel diàleg i la convivència entre uns i altres. 
Pioner, intrèpid, perspicaç i sobretot una persona molt pràctica, cordial i amic 
de tothom. 
 
Va ser professor de Dret Eclesiàstic a la UAB, becari a la Saint Paul 
University (Ottawa), on va investigar sobre el multiculturalisme canadenc, i a 
la Université Paris-Sud XI, on va estudiar el paper de les confessions en el 
procés de construcció de la Unió Europea. Va ser col·laborador del 
ForumLibertas.com i ECristians, ferm defensor de la pluralitat i la convivència 
religiosa. 
 
A més, Seglers ens deixa una extensa producció en llibres: set monografies, 
més de mig centenar de treballs publicats en revistes científiques i infinitat 
d’articles i col·laboracions. Entre les seves publicacions trobem Autogovern i 
fet religiós, La immigració a Catalunya explicada als joves i la seva tesi 
doctoral Libertad religiosa y Estado Autonómico. 
 
El més de març de 2011, l’Ajuntament de Sabadell va elaborar el Pacte pels 
Valors de la Convivència, la definició dels valors fonamentals per a la 
convivència que han d’impregnar la ciutat de Sabadell. Precisament, com a 
part de l’impuls d’aquest projecte, l’Ajuntament vol reconèixer a persones o 
entitats que desenvolupin programes o accions concordants amb el Pacte a 
través del Memorial Àlex Seglers. Una iniciativa conjunta de l'Ajuntament de  



 
 
Sabadell, l'Obra Social La Caixa, la Diputació de Barcelona, la Universitat 
Autònoma de Barcelona, la Federació de Municipis de Catalunya i 
l'Associació Catalana de Municipis. D’aquesta manera es converteix alhora 
en un reconeixement a la contribució que va fer al llarg de la seva vida el 
professor Àlex Seglers, que des de la seva vessant professional i acadèmica 
va deixar un gran llegat en l’àmbit de la convivència. 
 
L’Ajuntament de Sabadell és el promotor d’aquesta iniciativa, i les institucions 
signants són la Diputació de Barcelona, la Fundació Obra Social - La Caixa, 
la Universitat Autònoma de Barcelona, la Federació de Municipis de 
Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis. 
 
 

 


