Les universitats jesuïtes per la regeneració de la
vida pública
Dv, 12/07/2013 per Catalunya Religió

(IQS) UNIJES, la federació dels centres universitaris jesuïtes a Espanya, ha fet
pública aquest dijous la declaració Per la regeneració democràtica de la vida
pública a Espanya. Concretament, els centres d'UNIJES assenyalen que "davant
d'una situació social i política que preocupa profundament una part important de
la ciutadania, en un moment que requereix de la política actituds honestes,
actuacions decidides i compromisos duradors, volem contribuir al diàleg comú des
de la nostra aportació específica".
La declaració, que ha estat presentada pel president de UNIJES, Jaime Oraá, i el
director general, Carlos Losada, en representació dels rectors i directors de les
universitats i centres de la Companyia de Jesús (DEUSTO, COMILLAS, IQS,
ESADE, LOYOLA Andalucía, INEA, CESTE, SAFA, TSI, etc.), inclou una sèrie de
propostes i línies de treball per tal de millorar el funcionament de la nostra vida
pública i ordenament institucional en benefici dels ciutadans i la societat.
Les universitats jesuïtes assumeixen la seva responsabilitat de ser instruments a
l'avantguarda en la formació superior, la creació i difusió del coneixement, i el
diàleg social, conscients de la urgència de respondre al que la societat té dret a
esperar de la universitat. Per això apunten que "el nostre compromís és que tots
els membres de les nostres comunitats, a més de ser competents i bons
professionals, siguin també ciutadans conscients i compromesos en la construcció
d'una societat més lliure, més democràtica, més pròspera, més solidària i
fonamentalment més justa".
Els centres d'UNIJES afirmen: "Volem que les nostres energies i iniciatives
contribueixin més decididament a inspirar i a promoure la regeneració de la nostra
vida pública, especialment de l'acció política i del compromís ciutadà". "En aquests
temps difícils, en què no abunden les anàlisis precises ni les idees creatives, ens
resistim a acceptar com una cosa inevitable que no hi hagi valors i criteris ètics, o
resignar-nos i desinteressar-nos per la vida comuna".
Reflexió i propostes
La declaració, inspirada per una concepció de la política al servei del bé comú,
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subratlla que "viure junts com a societat que comparteix espais, tradicions i
intercanvis exigeix que rehabilitem la política i la seva dignitat, com a servei a la
vida comuna, a la vida de tots, i no com a mera lluita pel poder, per conquerir-lo i
exercir-lo. Per això, la política s'ha d'orientar a promoure la justícia en la societat,
en una societat que sempre és plural i on abunden les desigualtats".
La declaració parteix de l'anàlisi de la situació actual i planteja la necessitat
d'emprendre "algunes tasques que ens semblen urgents i prioritàries per tornar la
dignitat a la política i per recuperar la confiança ciutadana ". Presumeix que les
seves propostes i les seves línies de treball poden estar en sintonia amb molts
altres actors socials, per la qual cosa assenyala que "caldria impulsar un gran
pacte cívic que ens reanimi i vinculi a tots en un projecte d'abast per millorar la
nostra vida pública i la nostra convivència".
De cara a enfortir la democràcia, la vida institucional i la coresponsabilitat social,
es detallen diverses propostes, entre les quals cal citar: una separació de poders
més efectiva i real, una major transparència de la vida pública, una reforma
electoral que reforci la participació ciutadana i un major protagonisme de la vida
parlamentària, la recuperació dels consensos al voltant de l'ordenació territorial de
l'Estat, l'enfortiment i professionalització de les administracions públiques o la
reforma del sistema fiscal perquè guanyi en equitat i transparència. Amb aquestes
propostes es busca avançar en la imperiosa necessitat de més i millor qualitat
democràtica com a premissa bàsica per regenerar democràticament la vida
pública.
En aquest sentit, UNIJES adquireix un ferm compromís de col·laborar en l'estudi i
el debat necessaris per a la realització d'aquestes propostes, des de l'actuació dels
seus diversos centres, desenvolupant iniciatives de formació, d'investigació i de
debat social (FORUM UNIJES) vinculades al contingut de la declaració.
Debat sobre la declaració
La presentació de la declaració, que ha tingut lloc al campus de la Universitat
Pontifícia Comillas ICAI-ICADE, a Madrid, ha comptat amb la presència de
personalitats de la vida pública espanyola, que uneixen al seu paper de referents
en els seus diferents camps d'activitat professional, acadèmica i empresarial, una
estreta relació amb les universitats jesuïtes. Entre elles cal destacar Javier Solana,
Josep Piqué i Daniel Innerarity, que han intervingut en un debat col·loqui moderat
pel periodista José Antonio Zarzalejos.
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