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Sabadell és una ciutat de valors. Valors que són patrimoni de tots i que és una tasca comuna 
potenciar-los dia a dia. Això significa no prescindir mai d’aspectes tan bàsics com el respecte i la igualtat 
d’oportunitats. Ningú, per motiu d’ètnia, edat, gènere, origen, orientació sexual, creença o diversitat 
funcional no es pot sentir mai discriminat. Perquè la nostra diversitat és la nostra riquesa. 

Sabadell va impulsar un Pacte de Valors, promogut per totes les persones i entitats que s’hi vulguin 
adherir. Un compromís amb l’equitat, l’esforç, respecte, amor, optimisme, confiança, austeritat, llibertat, 
responsabilitat i hospitalitat. 

És des d’aquest pacte que volem caminar cap a una societat cada cop més ètica. Perquè el Pacte del 
Valors vol dir defensar, impulsar i difondre aquests valors. 

I una molt bona manera és recordant la figura del pensador i activista Àlex Seglers a través del 
Memorial que aquest any arriba a la seva tercera edició. Un Memorial que reconeix les persones i les 
entitats que des de tot Catalunya defensen aspectes tan importants per a la convivència i la defensa dels 
valors com el respecte a la diversitat de cultures, el diàleg i valors. 

 Gràcies per treballar, des de l’interior de cadascú i en l’àmbit públic, per una societat millor, és a dir, 
una societat amb base ètica que ens posi en contacte en el nostre millor destí de ser persones.

Joan Carles Sánchez                      Quim Carné
Alcalde de Sabadell                     Regidor de Drets Civils i Ciutadania
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Professor Acreditat de Dret Eclesiàstic.
Expert en el fet religiós. Considerat com un gran lluitador per la 
llibertat religiosa, pel diàleg i la convivència entre uns i altres. Pio-
ner, intrèpid, perspicaç i sobretot una persona molt pràctica, cordial 
i amic de tothom.
Va ser professor de Dret Eclesiàstic (UAB), va ser becari a la Saint 
Paul University (Ottawa), on va investigar sobre el multiculturalisme 
canadenc, i a la Université Paris-Sud XI (Faculté Jean Monnet), on va 
estudiar el paper de les confessions en el procés de construcció de 
la Unió Europea. Col·laborador del ForumLibertas.com i E-Cristians, 
ferm defensor de la pluralitat i la convivència religiosa.
Àlex Seglers ens deixa una extensa producció de llibres, set mo-
nografies, més de mig centenar de treballs publicats en revistes 
científiques i infinitat d’articles i col·laboracions, va estar sempre 
actiu i demostrant la seva vitalitat i dedicació per a tot allò que 
l’apassionava fins al seu darrer moment. Entre les seves publica-
cions 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».

Àlex Seglers 
Gómez-Quintero 
(1970 Manresa – 2010 Sabadell)
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Extracte de l’article escrit per Àlex Seglers i publicat, l’abril de 2006, al 
Dossier Regió 7. 

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 
religions. 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 crí-
tic, la globalització 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 com-
partida. Uns projectes que, si volem que siguin enriquidors, hauran 
de combinar els valors democràtics amb el respecte a les identitats 
nacional, culturals, religioses.”
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Sabadell té un apreciat però desconegut passat ceramista, del qual destaca la figura de l’artista Marian Burguès i 
Serra (Sabadell, 1851-1932), que va ser ceramista i lliurepensador.

ALFONS BORRELL
Barcelona, 1931
LLUÍS CLAPÉS 
Sabadell, 1945

FINA MIRALLES
Sabadell, 1950
LLUÍS CLAPÉS 
Sabadell, 1945

XAVIER ORIACH
Sabadell, 1927
LLUÍS CLAPÉS 
Sabadell, 1945

LLIURAT AL 2012 A SOR LUCIA CARAM

LLIURAT AL 2013 A TERESA SAN ROMÁN I AL REBOST SOLIDARI
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Hem volgut recuperar el fil del treball fet fa uns anys enrere des 
del Museu d’Art de Sabadell, que ens ha permès conjugar l’esperit 
d’una època sota un prisma contemporani i amb una mirada respec-
tuosa cap al passat artístic immediat de la ciutat de Sabadell. Hem 
promogut la complicitat entre diversos artistes locals que ens con-
vidin a estimular els nostres sentits per gaudir de les seves obres. 
Aquestes obres són plats ceràmics, elaborats pel ceramista Lluís 
Clapés, amb acabats i tècniques diverses segons les indicacions i 
els suggeriments de cada artista: Alfons Borrell, Fina Miralles, Xa-
vier Oriach i  Agustí Puig, que els han pintat a mà i han estat signats 
al revers. En aquestes obres podrem veure reflectits els valors que 
es promouen en el Memorial Àlex Seglers essent la font d’inspiració 
per als artistes participants de l‘elaboració del guardó. Aquestes 
obres s’han fet mercès a la contribució desinteressada dels artistes, 
en coordinació amb el Museu d’Art de Sabadell i a la col·laboració 
de la Fundació Obra Social La Caixa.

PLATS D’ART... 
EL GUARDÓ DEL MEMORIAL 
I ELS ARTISTES

AGUSTÍ PUIG
Sabadell, 1957
LLUÍS CLAPÉS 
Sabadell, 1945



8

BASES REGULADORES PER 
A LA CONVOCATÒRIA DEL 
MEMORIAL ÀLEX SEGLERS
 
La nostra societat 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 que ens porten.
En els darrers anys estem supe-
rant crisis econòmiques, socials 
i demogràfiques, i hem crescut 
des de l’empenta col·lectiva 
gràcies a un relat compartit en-
tre els àmbits polítics, culturals, 
socials i econòmics. Aquest relat 
ha mantingut vius grans valors 
que han projectat un sentiment 
per alguns anomenat identitat 
pròpia, per d’altres singularitat i 

que ens porta a fer més gran el 
concepte de humanitat. 
Des de Sabadell estem compro-
mesos en aquesta construcció 
col·lectiva d’una societat ètica, 
amb unes bases morals sòlides 
que ens permetin afrontar els 
nous reptes de les persones que 
volem conviure juntes. És per 
això que al mes de març de 2011 
vam elaborar, de manera partici-
pada amb la ciutadania, el Pacte 
pels Valors de la Convivència. 
Vam ser capaços de definir en-
tre tots i totes els valors que 
considerem fonamentals per a 
la convivència. Aquests valors 
han d’esdevenir béns per als 
ciutadans i hauran d’impregnar i 
transcendir en el dia a dia de la 
nostra ciutat, amb la intenciona-

litat d’amplificar aquest efecte 
de manera global a la societat, 
amb voluntat transformadora. 
No volem restar indiferents da-
vant d’actuacions que malmetin 
la convivència, ben al contrari 
volem potenciar les actituds i 
accions positives que ens aju-
din a fomentar unes relacions 
humanes lliures, justes i harmò-
niques que ens condueixin a la 
recerca de la felicitat. 
En virtut de l’elaboració del Pac-
te pels Valors de la Convivència 
a Sabadell, l’Ajuntament de Sa-
badell vol impulsar un reconeixe-
ment a persones i/o entitats 
que desenvolupin programes o 
accions concordants amb els 
continguts del pacte. Aquesta 
iniciativa vol reconèixer també 
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la contribució que va fer al llarg 
de la seva vida el nostre amic i 
veí Àlex Seglers. És per això 
que aquest reconeixement pren 
el nom de MEMORIAL ÀLEX 
SEGLERS. 
L’Àlex Seglers des de la seva 
vessant professional i acadèmi-
ca, com a expert en el fet reli-
giós, ens ha deixat un gran lle-
gat en l’àmbit de la convivència. 
Conseqüent amb les seves prò-
pies creences i conviccions, el 
professor Seglers va acostar les 
legislacions estrangeres i nacio-
nals 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 reco-
neixement a la tasca feta per 
persones individuals o entitats 
en la promoció dels valors que 
sustentin la convivència a Cata-
lunya i que prenguin com a base 
comuna del respecte a la diver-
sitat de cultures, de creences, 
que contribueixin al diàleg entre 
persones de diverses creences 
i per la defensa dels drets hu-
mans i dels valors del món con-
temporani.
Les finalitats perseguides pels 
programes, persones o entitats 

que es presentin a l’atorgament 
del reconeixement s’hauran 
d’ajustar a les següents línies 
de treball: 
De convivència i cohesió social, 
així com a favor dels valors fo-
namentals recollits en el Pacte 
dels Valors de la Convivència de 
Sabadell.
De foment del diàleg entre dife-
rents opcions de posicions reli-
gioses i de  pensament. 
De defensa dels drets humans, 
en especial dels drets de les
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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 princi-
pis democràtics compartits.
De compromís social vers la mi-
llora de la nostra societat des 
d’una perspectiva ètica. 

2. DESTINATARIS
El Memorial Àlex Seglers po-
drà anar referit a persones, en-
titats i/o institucions que hagin 
destacat en alguna de les fina-
litats 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 s’hauran de tro-
bar al corrent en el compliment 
de les 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 impos-
sibiliten 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 correspo-
nent.

4. EL JURAT
El jurat estarà integrat per di-
ferents persones representants 
de l’Ajuntament de Sabadell, 
representants 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 repre-
sentant de l’Ajuntament de Sa-
badell.
La designació del jurat es con-
cretarà per a cada convocatòria 
a través d’un decret emès per 
l’òrgan competent.
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5. CRITERIS DE VALORACIÓ
Per decidir entre les candidatu-
res presentades, el Jurat valo-
rarà les trajectòries, actuacions 
i/o obres presentades atenent 
als següents criteris: 
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 di-
versitat.
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 PRESENTACIÓ.
Podran presentar candidatures 
qualsevol persona particular, 
institució i entitats sense afany 
de lucre, en representació prò-
pia o a proposta de tercers. 
La presentació de la candidatura 
haurà d’anar acompanyada de: 
Biografia o trajectòria de la per-
sona, grup o entitat proposada. 
Informació completa sobre 
l’aportació concreta proposada 
com a mereixedora del Memo-
rial.
Argumentari de defensa.
Annex 1 degudament compli-
mentat.
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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.   GUARDÓ I LLIURAMENT 
El guardó del Memorial Àlex 
Seglers consistirà en una obra 
d’art original creada pel cera-
mista Lluís Clapés i els pintors 
Alfons Borrell, Fina Miralles, 
Xavier Oriach i Agustí Puig, 
artistes locals reconeguts, pa-
trocinada per la Fundació Obra 
Social La Caixa amb un valor 
total de 3.700,00 euros (tres mil 
set-cents euros) corresponents 
a les quatre edicions. 
El lliurament del guardó serà 
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, sempre que no 
sigui un 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.
En compliment d’allò establert 
en la Llei orgànica 15/1999, de 
protecció de dades de caràcter 
personal, i la legislació de des-
envolupament, l’Ajuntament de 
Sabadell informa que les dades 
de caràcter personal facilitades 
pels participants seran incor-
porades als nostres fitxers amb 
la finalitat de gestionar la seva 
participació en els guardons. 
Les dades recollides seran em-
magatzemades sota la confiden-
cialitat i les mesures de segure-
tat establertes legalment. 
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CONVOCATÒRIA DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL 
DEL  MEMORIAL ÀLEX SEGLERS 2014

 Objecte
És objecte d’aquesta convocatòria l’atorgament del guardó 
corresponent a la tercera edició del Memorial Àlex Seglers, per a 
l’any 2014.

 Condicions
Les condicions per a la participació en aquesta convocatòria es 
regeixen per les bases reguladores del Memorial i per la normativa 
general de subvencions.

 Guardó
El guardó del Memorial Àlex Seglers consistirà en una obra d’art 
original creada pel ceramista Lluís Clapés i el pintor Xavier Oriach. 
Excepcionalment, el jurat podrà proposar l’atorgament d’un guardó a 
títol individual i un altre per a entitats o institucions.
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 Sol·licituds
Per a la tramitació de la participació serà preceptiu que s’aporti la 
documentació que es detalla a l’apartat sisè de les bases i que es 
presenti a qualsevol dels registres de l’Ajuntament de Sabadell, fins 
a l’1 de juliol de 2014 (inclòs) i des de l’endemà de la publicació de 
la convocatòria corresponent en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya. Així mateix es podrà presentar  la documentació 
l’esmentada 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.

 Termini
La recepció de les sol·licituds romandrà oberta fins a l’1  de juliol de 
2014 (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 correspondrà al regidor de Drets Civils 
i Ciutadania d’acord amb l’actual estructura municipal executiva. 
La resolució es notificarà mitjançant exposició pública en el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament de Sabadell (Pl. de Sant Roc, 14).
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Agraïments a:

REGIDORIA DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA
AJUNTAMENT DE SABADELL

C. de Sant Pau, 34. 08202. Sabadell 

 Telèfon: 93 745 19 53

A/e: convivencia@ajsabadell.cat  

Lloc web: www.sabadell.cat/valors

www.sabadell.cat/dretscivils

Ricard Diez 
Benet Casablancas

Lluís Clapés
Alfons Borrell
Fina Miralles

Xavier Oriach
Agustí Puig

Ivan Jimènez-Aybar
Fundació Lluís Carulla

Als familiars i amics de l’Àlex Seglers
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