
  

PER LA 
REGENERACIÓ 
DEMOCRÀTICA 
DE LA VIDA 
PÚBLICA 
A ESPANYA

JULIOL DE 2013

 DECLARACIÓ D’UNIJES:



A. PER QUÈ AQUESTA DECLARACIÓ CONJUNTA

1. UNIJES, que agrupa tots els centres universitaris de la Companyia  
de Jesús a Espanya, vol oferir una reflexió i expressar unes paraules  
sobre la necessària i urgent regeneració de la nostra vida política.  
Ens hi han mogut dues raons: la situació de crisi econòmica i de de-
teriorament polític que viu el nostre país, i la nostra pròpia respon-
sabilitat com a centres universitaris (que tenen com a missió la for-
mació d’una part de la ciutadania; les activitats de recerca que creen 
coneixement, i la projecció i la divulgació d’aquest coneixement  
a través del diàleg social). Per això, davant d’una situació social  
i política que preocupa profundament una part important de la ciu-
tadania, en un moment que reclama de la política actituds honestes, 
actuacions decidides i compromisos duradors, volem contribuir  
al diàleg comú des de la nostra aportació específica.

2. Com a centres vinculats a la Companyia de Jesús i inspirats 
en un humanisme cristià obert a d’altres sensibilitats diferents 
de la nostra, volem començar reconeixent que no sempre hem estat  
a l’altura de les circumstàncies, encara que només hagi estat per 
omissió o per oblit, la qual cosa exigeix que en fem una revisió 
autocrítica, compartida amb tot el sector universitari. 
La nostra intenció ara no és repetir les grans declaracions de 
l’Església o de la Companyia de Jesús, sinó quelcom de més concret: 
reaccionar davant de la situació delicada que vivim al nostre país 
i expressar públicament unes paraules i el nostre compromís, cons-
cients que la societat espera i exigeix de nosaltres una veu crítica 
i raonada al servei de la política digna i del bé comú. 
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B. DES D’ON ENS PRONUNCIEM

3. El nostre punt de partida és la desesperança i la manca de  
confiança en la política que dominen als nostres dies.  
Aquest sentiment s’agreuja amb la crisi actual i amb les situacions 
de penúria que pateixen tantes persones i famílies, en un escenari 
que sembla que desborda la capacitat dels nostres governants  
i de la classe política en general. I s’agreuja encara més davant  
de les irregularitats i dels escàndols que estem presenciant.

4. Hi ha una nova i persistent demanda social que recorre el nostre 
país i d’altres societats europees. Juntament amb el neguit i la des-
confiança, es manifesten noves iniciatives i anhels de participació 
política de molts grups i persones. En el fons de tot plegat, hi batega 
una consciència ètica, que respon a uns valors arrelats en la nostra 
societat, tan necessaris per a la regeneració de la política i de la vida 
pública. Però tampoc no hem d’oblidar, per contrast, que al llarg 
d’aquests darrers anys hem vist com es “corrompien” algunes bases 
socials i culturals de la nostra vida en comú. 

5. Partim també de la nostra condició d’universitaris, conscients 
que, de la universitat, se n’espera que afavoreixi la cerca de propos-
tes de solució davant dels reptes d’una societat canviant i en crisi.  
En aquests temps difícils, en què no abunden les anàlisis encertades 
ni les idees creatives, ens resistim a acceptar com a inevitable que no 
hi hagi valors ni criteris ètics, o a resignar-nos i a desinteressar-nos 
per la vida en comú.

6. Finalment, com a centres vinculats a la Companyia de Jesús  
i inspirats en un humanisme cristià i obert, volem contribuir al 
diàleg comú des de la nostra aportació específica, des de la nostra 
vocació de servei a la fe i a la promoció de la justícia, i de presència 
en terrenys de frontera (Companyia de Jesús, Congregació General 
XXXV, 2008).
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C. QUINS PRINCIPIS INSPIREN LA NOSTRA REFLEXIÓ

7. Viure junts com a societat que comparteix espais, tradicions i inter-
canvis exigeix que rehabilitem la política i la seva dignitat: és a dir, la 
política com a servei a la vida en comú, a la vida de tothom, i no com 
a mera lluita pel poder, per conquerir-lo i per exercir-lo. La política 
s’ha d’orientar a promoure la justícia en la societat, en una societat que 
sempre és plural i en què abunden les desigualtats. Per això, la política 
ha de prestar atenció especialment a les persones afectades per la injustícia.

8. La política, l’art de viure junts i de pensar plegats la vida en comú,  
ens ha de fer més humans. El seu centre ha de ser la persona humana; 
la seva finalitat, el desenvolupament integral de totes les persones.  
Per fonamentar aquest desenvolupament, hem de partir d’una autènti-
ca visió del que és humà, d’un humanisme nou. Ara bé, en una socie-
tat plural, formada per persones lliures, la política no ha de pretendre 
organitzar la vida de ningú, sinó crear les condicions per tal que 
cadascú pugui, en llibertat, fer realitat les seves aspiracions legítimes. 

Aquest conjunt de condicions per a una convivència de tothom en 
llibertat és el que constitueix el bé comú, que és responsabilitat de 
tots, però de manera més directa dels qui exerceixen legítimament 
el poder polític. Així ho reconeix la tradició de l’Església, de forma 
expressa al Concili Vaticà II (Gaudium et Spes, n. 74): “Els homes, 
la família i els diversos grups que constitueixen la comunitat civil 
tenen consciència de la seva pròpia insuficiència per realitzar una 
vida plenament humana i s’adonen de la necessitat d’una comuni-
tat més àmplia, en què tots conjuguin dia rere dia les seves pròpies 
forces per realitzar cada vegada millor el bé comú.”

9. Diversos actors mundials, entre ells l’Església catòlica, manifesten 
la necessitat que la política, com es defineix aquí, recuperi el seu 
espai davant de l’economia. Aquesta afirmació resulta més urgent en 
el context d’una crisi en què sembla que els mercats imposen la seva 
lògica sobre els governs i sobre els pobles. 
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Per contra, això no pot implicar el rebuig de l’economia ni dels  
seus actors. L’activitat econòmica –amb les empreses, els empresaris  
i els emprenedors com a actius socials clau– és la font de creació  
de riquesa i de llocs de treball, i el cabal per a la producció de béns  
i serveis per a tothom; en ella, cadascú s’orienta segons les seves as-
piracions legítimes. Si la política ha de recuperar espai a l’economia  
és per emmarcar aquestes activitats particulars dins del bé comú, 
dels interessos generals de la societat: i ho fa encarrilant l’activitat 
econòmica de molts, corregint les disfuncions i l’abús de les posi-
cions de poder que el joc de la llibertat de molts genera inevitable-
ment, atenent especialment els més vulnerables.

10. Aquesta importància de la política comporta la responsabilitat 
de tot ciutadà envers el bé comú de la societat actual i de les gene-
racions futures, encara que no senti una vocació concreta per a 
l’activitat política. Si els membres d’una societat només se’n conside-
ren subjectes particulars, si es desentenen dels interessos generals  
i fins i tot veuen en la cosa pública un obstacle que s’ha de procurar 
eludir, difícilment es podrà parlar de ciutadania i es produirà inevi-
tablement una ruptura entre la societat i l’Estat.

D. ALGUNES PROPOSTES I LÍNIES DE TREBALL PER 
A UNA AUTÈNTICA REGENERACIÓ DE LA VIDA POLÍTICA

11. Els principis polítics i socials que acabem de presentar potser 
semblen massa utòpics. Nosaltres creiem que aquest és l’horitzó 
d’una política autèntica. És cert que la política que veiem a l’entorn 
nostre és lluny d’aquest horitzó. D’aquí ve la nostra preocupació.  
Per això, volem enumerar algunes tasques que ajudarien a fer-lo  
més proper i més real en la vida política de les nostres societats.  
No pretenem oferir un programa exhaustiu, sinó tan sols proposar 
algunes tasques que ens semblen urgents i prioritàries per tal de 
restituir la dignitat a la política i recuperar aquesta confiança que 
tant hi trobem a faltar.
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12. Urgeix una separació dels poders públics més efectiva i més real. 
La independència del poder judicial és una qüestió de la màxima 
importància i, per tant, s’ha d’evitar la politització partidista o cor-
porativa dels òrgans de govern de la judicatura, renunciar al sistema 
de quotes, establir procediments que garanteixin la professionalitat  
i la pluralitat, i proveir l’estament judicial dels recursos necessaris  
i de sistemes propis de rendició de comptes (accountability).

13. El compromís a favor de més transparència de tots els actors  
és fonamental per regenerar la vida pública. Si les institucions,  
els partits polítics i tots els poders públics se sotmeten a una regu-
lació clara i exigent de la transparència, amb bones pràctiques de 
control i de rendició pública de comptes i d’avaluació, tota la societat 
hi sortirà guanyant en una àrea especialment sensible per a la rege-
neració democràtica. D’aquesta manera, s’avançarà significativament 
en la vivència d’uns valors socials compartits. 

14. Els partits polítics –expressió constitucionalitzada del nostre 
pluralisme polític, però tan sols un mitjà al servei d’aquest pluralis-
me− són actors essencials de la vida política i han fet possible gran 
part del desenvolupament social i polític actual. Cal que actuïn no 
subordinant el bé comú als interessos de partit. També és urgent  
que imperin els criteris de claredat i transparència en la forma i en  
el control del seu finançament. El pes excessiu de la partitocràcia 
s’ha de reequilibrar; hi ajudaria una reforma electoral que reforcés  
la participació ciutadana, reduís el poder dels aparells dels partits  
i conferís més protagonisme a la vida parlamentària. 

15. Per als uns i per als altres, l’ordenació territorial de l’Estat és font 
de decepció contínua i de tensió. Des de l’afirmació serena, però con-
sistent, d’una realitat plural d’Espanya i d’una Constitució oberta a les 
reformes necessàries, hem de recuperar els consensos pràctics –també 
el consens constitucional– que facin viable un sistema que, sense arri-
bar a ser perfecte, assoleixi un grau més alt d’acceptació que l’actual 
i que garanteixi els graus desitjables de cohesió i de solidaritat. 
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Per això, si volem ser una societat democràticament avançada 
i respectuosa dels drets humans de tothom, el diàleg és necessari i 
tots els actors socials i polítics l’han de promoure responsablement 
i l’han de cuidar.

16. Els països es vertebren amb una administració pública de quali-
tat i transparent. La regeneració de la vida pública no serà possible 
si l’administració no s’enforteix i es professionalitza. Cal garantir 
l’aplicació dels principis constitucionals de mèrit i capacitat en la  
gestió de l’ocupació pública, com també l’avaluació del treball,  
la integritat dels comportaments, la retribució justa i el reforçament 
de la consideració social dels servidors públics. La condició de 
servidor públic requereix ser especialment exigents en el control i en 
l’eventual sanció dels comportaments injustos i èticament reprova-
bles. Totes aquestes mesures s’haurien d’harmonitzar amb una  
reforma de les administracions públiques orientada a guanyar  
eficàcia i eficiència en el quefer públic.

17. En la normativa reguladora de la contractació del sector públic, 
l’estabilitat i la transparència són imprescindibles. Quan es produei-
xen casos de corrupció relacionats amb la contractació pública,  
no són principalment el resultat d’una regulació deficient d’aquesta, 
sinó de debilitats en la seva aplicació. L’objectivitat i la transparència 
només es poden garantir amb una adequada funció inspectora  
i interventora, a càrrec de poders públics independents.

18. Per les seves connexions reiterades i evidents amb gran part dels 
escàndols de corrupció política, l’anomenada “economia submer-
gida” ha de sortir a la llum, encara que la problemàtica sigui més 
àmplia. Aquesta és una condició necessària i urgent per prevenir i 
combatre efectivament la corrupció, i per promoure la justícia fiscal 
i el finançament equitatiu de les càrregues públiques.

6  /   DECLARACIÓ D’UNIJES



19. S’ha de reformar el sistema fiscal per tal que estigui efectivament 
al servei de tothom, amb equitat en el repartiment de les càrregues, 
mitjançant una progressivitat adequada, i evitant les possibilitats 
o els incentius a l’evasió, a l’opacitat o al descontrol. El frau fiscal 
no tan sols perjudica la vida en comú, sinó que a més incentiva la 
corrupció política. L’existència de paradisos fiscals, sense intercanvi 
automàtic d’informació, és inadmissible. Tot això ajudaria a encarar  
també el finançament irregular dels partits polítics. Necessitem 
un consens cívic més ampli per combatre el frau i per fomentar els 
valors del comportament cívic i de la solidaritat. 

20. La llibertat d’expressió i la llibertat d’informació s’han d’exercir  
responsablement. Els mitjans han d’impulsar un sistema d’auto- 
control que respongui a bones pràctiques acceptades i a comitès 
d’ètica informativa, encarregats de protegir i de vetllar tant per  
la llibertat d’expressió com per la veracitat de les informacions i la 
utilització que se’n faci, a fi d’evitar-ne l’ús oportunista o partidista, 
com succeeix tan sovint avui dia. Els mitjans de comunicació públics 
i privats són instruments clau per a la democràcia i per a la tutela  
del valor de la política autèntica, i han de recuperar, de manera ní-
tida, la seva funció de servei social. És desitjable, a més, que hi hagi 
transparència en la seva gestió, el seu finançament i el seu control.

E. EL NOSTRE COMPROMÍS UNIVERSITARI

21. El nostre compromís és que tots els membres de les nostres  
comunitats acadèmiques −estudiants, professorat, personal 
d’administració i serveis−, a més de ser competents i bons profes-
sionals, siguin també ciutadans conscients i compromesos en la 
construcció d’una societat més lliure, més democràtica, més pròspe-
ra, més solidària i fonamentalment més justa. Aquesta és la nostra 
responsabilitat, i per això volem que les nostres energies i iniciatives 
contribueixin més decididament a inspirar i a promoure la regenera-
ció de la vida pública, especialment de l’acció política i del compro-
mís ciutadà. 
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22. Un aspecte fonamental de la nostra missió universitària ha de 
ser, doncs, l’educació cívica i política dels estudiants, per tal que 
puguin acomplir la seva missió en la vida social i que, si opten per 
exercir l’activitat política, es preparin adequadament per a aquest 
servei públic, subordinant-hi d’altres interessos, incloses les expecta-
tives de guanyar més. Aquest criteri moderador, que hauria de regir 
per a tothom, és especialment rellevant per als qui dediquen la vida 
al servei públic, que és molt necessari que siguin exemplars. 

23. Les universitats hem de recordar i reforçar que la nostra missió 
és universal i que les visions i els interessos localistes, o la recerca  
de l’èxit mesurat per criteris merament competitius, no formen part 
de la nostra raó de ser. Les actituds i les conductes orientades única-
ment a assolir cotes de poder, lucre o prestigi són incompatibles amb 
la nostra missió.

24. Totes les universitats, i particularment les nostres, han d’apostar 
per obrir horitzons, com diu el P. Adolfo Nicolás, superior general 
de la Companyia de Jesús, “des de l’actitud humil de qui pretén amb 
honradesa que el saber esdevingui un instrument sòlid de servei”. 
Les universitats jesuïtes podem i hem de contribuir –mitjançant la 
docència, la recerca i la projecció social− a desenvolupar una forma-
ció humanista àmplia i oberta, a la difusió d’una veritat crítica,  
al diàleg social i a la promoció de la justícia. Si, com presumim, 
molts altres actors socials estan en sintonia amb aquesta declaració, 
cal impulsar un gran pacte cívic que ens estimuli a tots i ens vinculi 
a tots en un projecte d’envergadura per tal de millorar la nostra vida 
política i la nostra convivència.

Madrid, 11 de juliol de 2013
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