EL GUARDÓ DE 2014
Enguany lliurem el primer dels Plats d’Art, elaborats per
a l’ocasió, per dos reconeguts artistes sabadellencs: el
ceramista Lluís Clapés i el pintor Xavier Oriach.
El treball artístic s’ha pogut fet gràcies a la coordinació
del Museu d’Art de Sabadell i amb la col·laboració de
La Fundació “la Caixa”.
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Lluís Clapés
Sabadell, 1945
Lluís Clapés ha tingut un llarg i sòlid aprenentatge a l’Escola d’Arts i Oficis de Sabadell,
certa relació amb Josep Llorens Artigas, el pas per Faenza, on va aprendre les tècniques
químiques aplicades als esmalts, les terres i les engalbes, i les temporades passades a
tallers de Suïssa, França, Dinamarca i Anglaterra. De tot aquest bagatge en poden treure
ara profit els seus deixebles a l’Escola Illa de Sabadell, on ha treballat durant trenta anys
com a professor.
Gran coneixedor de la ceràmica, ell no vol renunciar a res. Ha realitzat volums que podem
considerar escultòrics i grans plafons en els quals incorpora el resultat d’investigacions personals de tipus conceptual i formal, i continua produint, podríem dir que majoritàriament,
unes peces de formes i decoracions diferents i uns altres despullats de tota decoració.

Xavier Oriach
Sabadell, 1927
Sabadell, València, París, Jouy-sur-Eure són els territoris de Xavier Oriach. Ciutats que podrien ser sinònims de naixement,
aprenentatge, descoberta, trajectòria, maduresa i retorn.
Ha format part del Grupo Z, entre 1948 i 1950, per traslladarse després a la capital francesa, on entrà en contacte amb
l’Escola de París.
L’obra d’Oriach segueix gaudint avui dia d’una gran vitalitat,
fidel a les constants abstractes i matèriques que han protagonitzat les seves pintures. Modernitat i arqueologia es donen
la mà en aquest artista viatger, estretament vinculat tant a la
cultura francesa coma la catalana.
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El Memorial Àlex Seglers ens dóna cada any una oportunitat de reconèixer la tasca
d’entitats i persones que contribueixen al bé comú i a la convivència a partir d’uns
valors compartits. Quan una societat reconeix algun dels seus ciutadans perquè ha
fet quelcom més que la resta per fer-la millor, l’honra a ell però també s’honra a si
mateixa. Aquest és el reconeixement que ens hem de fer com a col·lectiu. Els guardonats representen, conjuntament amb l’Àlex Seglers, el capital humà imprescindible per seguir construint una societat amb les persones com a eix vertebrador, persones diverses que han de tenir garantits els seus drets i que han de poder viure amb
dignitat. Sabadell compta amb el Pacte dels Valors de la convivència que defensa
fermament que el respecte, l’esforç, l’amor, l’equitat, la llibertat, l’optimisme, la responsabilitat, l’austeritat, la confiança i l’hospitalitat han de guiar-nos col·lectivament.
Joan Carles Sánchez
Alcalde de Sabadell
"Aquest memorial duu el nom d'Àlex Seglers. I l'Àlex Seglers és el meu germà gran.
D'ençà que va marxar, no he deixat ni un dia de parlar amb ell. És cert, doncs, que
les persones que estimem viuen en nosaltres. Ell va deixar tot un camí de valors
en els seus anys de vocació professional: conferències, classes a la Universitat,
llibres, manuals, projectes. Sempre vaig admirar la seva voluntat de feina. Però on
més em trobo amb ell, on en gaudeixo més, és a l'altra cara de la lluna: a la intimitat
del germà gran amb el germà petit. L'Àlex em va regalar el joc de la fantasia, la
imaginació, va omplir la meva infantesa d'espurnes iròniques i màgiques. Aquests
són els valors que van crear el nostre vincle. I per aquest cantó de la nostra relació
vaig comprendre l'enorme talent que ell tenia. Diuen els savis que una persona ha
d'escriure un llibre, tenir un fill i plantar un arbre. L'Àlex va escriure molts llibres, va
tenir un fill meravellós, però no va tenir temps de plantar un arbre. Tan sols ens va
deixar la llavor. Ara, a nosaltres, ens toca recollir-la, fer-la nostra i cuidar-la."
Txema Seglers
Germà d’Àlex Seglers
Generós, lleial, tenaç, voluntariós, sagaç, lliurat, apassionat, cultivat... Tot això, i més,
era el professor Àlex Seglers. Però, l’Àlex, el nostre bon amic Àlex, va ser una persona que es va avançar al seu temps, mentre, paradoxes del destí, aquest temps se
li escapava de les mans, minut a minut, per culpa d’un enemic silenciós amb el qual
no va poder negociar. No obstant això, sí que ho va fer amb tot aquell que va voler
escoltar, i, sobretot, amb els que tenien problemes o divergències per resoldre. I ho
va fer sense importar-li el credo, tendència ideològica, raça o orientació sexual. Ben
al contrari, mogut per la seva tan ingènua com enginyosa obsessió pel pacte, va
obrir diàleg d’acostament allà on regnava el conflicte, ja sigui amb una bona copa de
vi a la mà o descalç i assegut sobre la moqueta d’una mesquita de subsaharians. I
sempre, sempre, amb un innat, exquisit i llaurat esperit universitari. Perquè va ser la
universitat el motor de la seva existència, obrint els seus de vegades impermeables
murs a la realitat que l’envolta, lluitant perquè es respirés a les aules la importància
que el factor religiós té en la ment, en el cor i en el dret de la nostra societat. Alguns,
amic l’Àlex, amb igual tenacitat i ingenuïtat, continuem amb teva herència.
Ivan Jiménez-Aybar
Professor de Dret Eclesiàstic de la UAB i amic de l’Àlex Seglers

El dia 17 de juliol de 2014 es reuneix el Jurat del Memorial Àlex Seglers, constituït d’acord
amb les bases reguladores d’aquest memorial, publicades en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, núm. 6132 del 21 de maig de 2012. L’integren la Sra. Mireia Solsona, diputada delegada; el Sr. Enric Vendrell, director general d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya;
el Sr. Albert Soria, sotsdirector general. Fundació “la Caixa; el Sr. Rafael de Yzaguirre, secretari
general adjunt de l’Associació Catalana de Municipis; Sr. Txema Seglers, germà d’Àlex Seglers;
Sr. Guillem Correa, secretari general del Consell Evangèlic de Catalunya; Sr. Sergi Gómez, monjo
del Monestir Budista del Garraf; Sr. Joan Hernàndez, director del Grup de Treball Estable de les
Religions (GTER); Sr. Jordi Serrano, rector de la UPEC, i el Sr. Quim Carné, regidor de Drets Civils
i Ciutadania, que exerceix la presidència del jurat.
El Jurat té present el contingut de les bases del Memorial, que pren el nom d’un referent indiscutible en la defensa de la llibertat religiosa i de pensament, del diàleg i dels valors
de la convivència. El present memorial és un reconeixement a persones i entitats que treballen per a la cohesió social a partir dels valors de la convivència, que fomenten el diàleg en la
diversitat de creences i conviccions, que defensen els drets humans, en especial dels drets de
les persones més vulnerables, que formulen un horitzó civil comú fonamentat en els principis
democràtics compartits i amb un compromís social vers la millora de la nostra societat des
d’una perspectiva ètica.
El jurat constata la qualitat i la idoneïtat de les candidatures presentades i, després de deliberacions, acorda per unanimitat atorgar el 3r Memorial Àlex Seglers a:
- Miguel Ángel Aguilar, proposat per la Comissió de la Convivència de l’Ajuntament
de Sabadell.
- Associació Àkan, proposada per Xavier Melloni del Centre d’Espiritualitat Cova
Sant Ignasi.
El jurat ha valorat que ambdues candidatures recullen l’essència de les finalitats del Memorial
Àlex Seglers i del Pacte pels Valors. En el cas del Sr. Miguel Ángel Aguilar per la seva contribució des de l’àmbit de la justícia en la defensa dels drets humans i com a model pioner de
lluita contra la discriminació de tot tipus. I en relació amb l’Associació Àkan per l’impuls dels
valors del pacte per la convivència en la seva tasca diària d’atenció a les persones en situació
de vulnerabilitat i a la vegada per difusió en clau de conscienciació cap a la societat sobre els
reptes que implica la immigració en un país d’acollida.

ASSOCIACIÓ D’ACOLLIDA I SUPORT
D’IMMIGRANTS - ÀKAN
Àkan (nom d’una ètnia i una llengua de Ghana que comparteixen uns 6 milions
de persones) és una associació que es va constituir ara fa 10 anys a Girona
per donar suport a immigrants i ajudar a conscienciar la societat dels reptes
que implica la immigració. Tenint com a punt de partença l’aprenentatge de
llengua catalana per proveir de l’eina bàsica de comunicació, s’ha implicat en altres serveis i
activitats: una casa d’acollida (Dar-Àkan, per a unes 15 persones) i seguiment d’habitatges; un
taller per a dones; ajuda en altres tipus de formació (informàtica, alfabetització...); una coral,
amb un repertori de cançons en diferents llengües, cultures i religions –cal dir que a través del
cant s’ha descobert una poderosa eina de comunió–; assessorament laboral; lleure, xerrades
divulgatives i de sensibilització; un grup de reflexió, etc. L’Associació pretén, a través de la
convivència i d’un entorn favorable, afavorir el desenvolupament i la recuperació de la persones.
Durant aquests deu anys, Àkan ha apostat per la integració, a través de la implicació mútua, on
immigrats i autòctons facin un procés d’apropament a l’altre; creu en la importància del coneixement i la convivència entre les diferents cultures i religions, des del respecte i la igualtat com
a persones; ha denunciat també les injustícies que es produeixen. Cal destacar també l’estil de
l’Associació: opten per estar al costat dels immigrants, acompanyar-los, però també ajudant-se
mútuament i caminant plegats, evitant tot sentit de paternalisme. Ho viuen com un camí en
les dues direccions, com un convit i un repte, amb la certesa que els humans ens necessitem
mútuament.

MIGUEL ÁNGEL AGUILAR
Miguel Ángel Aguilar és el coordinador del Servei de Delictes d’Odi i Discriminació de la Fiscalia Provincial de Barcelona. Una figura pionera en el seu
àmbit pel que fa a l’aplicació de les eines legals estatals i europees en la
lluita contra la discriminació i la incitació a l’odi.
El fiscal Miguel Ángel Aguilar és un clar exponent del diàleg entre diferents
opcions religioses i de pensament. Manté contactes amb tota la diversitat de creences, ideològiques, d’orientació sexual, d’origen..., amb la ferma voluntat de combatre la discriminació i la
incitació a l’odi, creant vincles, fomentant la convivència i, quan es produeix algun fet delictiu
que ho posa en risc, actua des de la fiscalia amb fermesa. Treballa coordinadament amb institucions, amb cossos de seguretat i amb les comunitats per tal de garantir que tot allò que signifiqui
vulnerar els Drets Humans i sigui constitutiu de delicte es pugui denunciar.
És crític amb les eines jurídiques amb què li toca treballar. Mira sovint les legislacions europees
i internacionals per tal d’obrir noves perspectives en la seva tasca diària contra el rebuig a l’altre
i, sobretot, té una gran sensibilitat per explicar i compartir aquests aprenentatges i reflexions
amb tothom que el convida a seure a la seva taula, tot el temps que les seves obligacions judicials li permeten.
No tenim cap dubte que mostra un elevat grau de compromís vers la millora de la societat, sovint
exposat a riscos personals pel component d’enfrontament a grups violents que pretenen imposar
“la seva llei”, fora del marc ètic i legal que ens empara a tots els ciutadans i ciutadanes.

