
EL GUARDÓ DE 2015

Enguany lliurem el primer dels Plats d’Art, elaborats per a 
l’ocasió, per dos reconeguts artistes sabadellencs: el cera-
mista Lluís Clapés i el pintor Agustí Puig. 

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”. 

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 con-
siderar 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.

AGUSTÍ PUIG
Sabadell, 1957

Agustí Puig és un pintor representatiu dels nostres anys vuitanta, que 
van ser els del decidit i fecund retorn a la pintura, després dels anys 
de predominança conceptual. Després d’haver estudiat de molt 
jovenet als tallers de diferents mestres pintors i a les aules de 
l’Escola Massana i del Cercle Artístic Sant Lluc de Barcelona, 
la trajectòria d’Agustí Puig és essencialment… autodidacta.

En ell es concilien una sòbria tradició abstracta amb la tradi-
ció figurativa. Tal com explica Elisabet Cabeza, “és un artista 
de contrasts: el traç energètic i sinuós, la pintura que s’aboca, 
és precisa i anàrquica, entre textures espesses i gravats me-
ticulosos. La força, la llibertat d’experimentar i la capacitat 
d’estimular la mirada de l’espectador són el resultat d’una tra-
jectòria consolidada i en evolució constant. Exposicions nacionals 
i internacionals, disseny gràfics, arts escèniques i cine són la gran 
tela d’una obra que no admet fronteres”.
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PARE JOAN BOTAM
Ingressà al noviciat dels framenors caputxins a Arenys de Mar i cursà 
Teologia a la Universitat Pontifícia de Salamanca i a la Pontifícia Univer-
sitat Gregoriana de Roma. Doctor en Teologia, també té una diplomatura 
en Biblioteconomia a l’Escola Vaticana. Compaginà la seva tasca com a 
director al Col·legi de Filosofia i Teologia dels framenors caputxins amb 

la docència especialitzada en Teologia Dogmàtica, Teologia Espiritual i Història de la Lite-
ratura Catalana. L’any 1956 guanyà el Premi Jaume Serra i Húnter, de l’Institut d’Estudis 
Catalans, amb el treball Arnau de Vilanova, moralista. Posteriorment començà la tasca com 
a consiliari de Pax Christi. Fou nomenat provincial dels framenors caputxins de Catalunya 
el 1963. Impulsà iniciatives diverses, vinculades a la pau i a favor de l’ecumenisme, com la 
fundació de l’Institut Víctor Seix de Polemologia, i fou membre del jurat per a la concessió 
del Memorial Joan XXIII. Després d’exercir de superior de la fraternitat caputxina de Pom-
peia, l’any 1984 fundà el Centre Ecumènic de Catalunya, del qual és president. President de 
la Unió de Religiosos/es de Catalunya (URC), promogué el primer Congrés de Vida Religiosa 
a Catalunya, fou soci fundador de la Plataforma Intercultural Barcelona 1992 per al diàleg 
interreligiós amb vista als Jocs Olímpics i consolidà les activitats del Centre Abraham. El 
1997 presidí la comissió encarregada d’elaborar l’avantprojecte de Centre Interreligiós / 
Servei Municipal d’Atenció a Persones i Agrupacions Religioses de Barcelona. L’any 2000, 
juntament amb Enric Capó, representà la ciutat a la cimera del mil·lenni de líders religiosos 
i espirituals a les Nacions Unides. L’any 2010 li foren concedits el Premi en convivència i 
diàleg interreligiós del Grup de Treball Estable de Religions (GTER) i la Creu de Sant Jordi.  

Sabadell ha estat sempre una ciutat de valors perquè la seva gent ha estat capaç de reac-
cionar col·lectivament davant de la injustícia, la manca de llibertat i la discriminació dels 
seus ciutadans i ciutadanes, però també en la defensa dels drets humans per a tothom. A 
Sabadell ens agrada reconèixer els nostres prohoms, els qui han destacat en la defensa 
d’uns valors que ens fan sentir orgullosos. 
Fa cinc anys ens va deixar l’Àlex Seglers, un mestre, un pensador, un divulgador i un pe-
dagog sobre la diversitat, el diàleg, la interculturalitat i la convivència. L’Àlex, avançat al 
seu temps, ja parlava amb ingenuïtat de la necessitat d’asseure’s –les diverses cultures i 
religions– i de conèixer-se, per poder evitar el rebuig, el racisme o la xenofòbia. Tots els 
qui van aprendre amb l’Àlex van acordar que el seu testimoni i la seva veu havien de conti-
nuar presents. Per aquesta raó, el Memorial Àlex Seglers i els guardonats de cada any ens 
recorden que sense valors no hi ha present ni futur, sense reflexió no hi ha model i sense 
diàleg no hi ha convivència.

Juli Fernàndez i Olivares
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 in-
gènua 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

ASSOCIACIÓ JUVENIL ESQUITX
L’Associació Juvenil Esquitx neix fa 25 anys a Sabadell i inicia la seva 
acció educativa i social en els barris de Can Rull, Cifuentes i els Merinals. 
Aquell mateix any, 1989, a les Nacions Unides s’acordava la Convenció 
sobre els Drets dels Infants, i els encanta coincidir amb aquesta data i 
celebrar-ho junts des de la lluita per la felicitat, els drets i les llibertats 

dels més petits, d’aquells qui hem de protegir i acompanyar en el camí.

L’Esquitx és una entitat sense ànim de lucre d’educació en el lleure que treballa de manera 
desinteressada i amb compromís pels infants i joves del barri. El seu lema és “Créixer, 
aprendre i divertir-se” i el seu repte: educar en uns valors i unes actituds que facin possible 
que els infants i joves assoleixin aquest lema. 

Des de fa 10 anys , l’Esquitx va apostar per dedicar-se a l’acció social fent un canvi de rumb 
a l’entitat. En aquell moment, es va incorporar un equip de professionals, que de mica en 
mica ha anat creixent i ha estat al capdavant dels diversos projectes. L’equip sempre ha 
estat sòlid, rigorós, reflexiu, amb vocació, amb comprensió, amb energia i força per afrontar 
els reptes i la feina de cada dia..

El dia 22 de juliol de 2015 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 el Sr. Enric Vendrell, director general 
d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya; el Sr. Àngel Font, director corporatiu de Persones 
i Estratègia de la Fundació Bancària “la Caixa”; el Sr. Rafael de Yzaguirre, secretari general adjunt 
de l’Associació Catalana de Municipis; el Sr. José Ignacio Soto, secretari general de la Federació de 
Municipis de Catalunya; la Sra. Núria Garcia, vicerectora d’Estudiants i Cooperació de la UAB; el Sr. 
Guillem Correa, secretari general del Consell Evangèlic de Catalunya; el Sr. Kutsab Jamyang Dorje, 
monjo del Monestir Budista del Garraf; el Sr. Joan Hernàndez, director del Grup de Treball Estable 
de les Religions; el Sr. Jordi Serrano, rector de la UPEC ; la Sra. Míriam Ferràndiz, regidora de Drets 
Civils i Ciutadania, i el Sr. Juli Fernàndez, alcalde Sabadell, que exerceix la presidència del jurat. 

El Jurat té present el contingut de les bases del Memorial, que pren el nom d’un referent indis-
cutible 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 
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, especialment els 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 delibera-
cions, acorda per unanimitat atorgar el 4t Memorial Àlex Seglers a: 

- Pare Joan Botam, proposat pel Moviment Ecumènic de Sabadell

- Associació Juvenil Esquitx.

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 Pare Joan Botam, per promocionar l’acostament 
entre les tradicions religioses diverses, contribuint a la reconciliació de les creences i a la cerca 
de l’excel·lència en les relacions socials basades en la pau, la solidaritat i la germanor entre les 
persones. I, pel que fa a l’Associació Juvenil Esquitx, per la tasca de potenciar l’autoestima de les 
persones i vetllar pel seu desenvolupament personal i ciutadà durant 25 anys, així com pel ferm 
compromís vers als infants i joves, amb la protecció dels seus drets i per l’especial atenció cap als 
que pateixen situacions de vulnerabilitat.


