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Catalunya, en "decadència avançada"
L'enginyer Xavier Roig denuncia "la mala qualitat" de la classe política

El columnista i enginyer Xavier Roig, assegura al seu llibre La dictadura de la
incompetència (La Campana) que Catalunya està en "decadència avançada".
Roig considera que "la mala qualitat d'una classe política acaba arrossegant la
resta del país. Primer són els interlocutors d'aquesta classe –sindicats,
organitzacions empresarials, etc.–, que es posen al seu nivell. Després
s'encomana a les altres activitats públiques, que també es veuen abocades a la
mediocritat. I és així com els països cauen en una decadència avançada. És el
que ha succeït a Argentina en les darreres dècades. Però també és el que pot
passar a Catalunya".
L'escriptor també parla "dels inconvenients que crea l'excés de funcionaris en
països –organitzacions humanes– amb una massa crítica important, amb una
certa complexitat i un cert volum demogràfic". "Els altres països, els que tenen
poca població –l’equivalent a una gran ciutat– i són rics, els que tenen algú altre
que defensi els seus interessos internacionals, poden fer experiments diversos
–és el cas dels països nòrdics, per exemple– que sempre sortiran bé. El que
vull dir és que hi ha països com Mònaco –deixin-me que posi un exemple
extrem– on gairebé tothom és funcionari i no passa res", afegeix.
Roig, a més, aporta dades i afirma que el 68% dels parlamentaris prové del
sector públic. De tota manera, comenta, "els parlamentaris catalans provinents
del sector públic no són de nivell alt. Vull dir que d'advocats de l'Estat,
d'enginyers civils o de jutges no n'hi ha. Ara, de gent que ha treballat en
'qüestions socials", culturals i solidàries, que s'ha dedicat a estudiar com s'han
d'integrar els col·lectius que segons ells queden exclosos de la societat, a
denunciar discriminacions, etc., n'hi ha de totes les mides i de tots colors".
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Els banquers van trucar Rajoy

16 / 10 / 2008

Catalunya, en "decadència avançada"
L'enginyer Xavier Roig denuncia "la mala qualitat" de la classe política

23/10/2008

Hi va haver un 'no' de Zapatero a Sarkozy

Comentaris
Hi ha un total de 28 comentaris. Mostrats de l'1 al 28.

23/10/2008

ramon (barcelona-c)

17/10/2008 17:18

Ibarra també vol ajornar el finançament

Interessant alló decol.lectius que queden exclosus.. Apart de la forma de ser del país cal buscar
l'origen d'aquests experts en integrar ...etc en aquella onada decapellans,jesuites que varen deixar
l'esglesia i origen del bonisme dogmàtic.
Josep (Riudoms)

23/10/2008

El 'lloro' de Laporta no viatja

17/10/2008 14:44

Catalunya en decadència? Que li preguntin al Gasol!!
CALÍGULA (BCN)

17/10/2008 11:39

23/10/2008

El Sr. Roig al menos achaca la decadencia catalana a los propios catalanes, lo cual, en un entorno
nacionalista, es un avance frente al habitual infantilismo catalanista de atribuir a otros el origen y la
causa de los propios males.
Guillem (Barcelona)

La tensa relació d'Azkárraga amb un jutge

23/10/2008

17/10/2008 09:13

El Barça s''oblida' de Rexach

Sabeu que la Generalitat està bloquejant les ajudes al lloguer pels joves? Aviam quan algun mitjà
destapa la pèssima gestió d'Adigsa i de la Secretaria d'Habitatge. La Generalitat no és ni tan sols
capaç de tramitar amb eficàcia.
cobaltina (BCN)

17/10/2008 09:06

Recomano molt la lectura del llibre. http://latramapolaca.blogspot.com
Kropotkin (Vic)

17/10/2008 09:05

Pere(Lausanne) (Lausanne): Eres muy critico con España para vivir en un pais cuyos bancos aún
estan llenos del oro extraido de los dientes arrancados a los judios por los nazis...
Guillem (Barcelona)

17/10/2008 09:01

Mentre hi hagi tants catalans que pensin com el Pere, els polítics catalans faran i desfaran el que
els doni la gana, ens seguiran explotant i mentint i mai tindran la culpa de res perquè la culpa és
sempre de Madrid!
CATALONIA IS NOT SPAIN (de salses a guardamar)

17/10/2008 08:56

ESTEM EN DECADENCIA DESDE L'ENTRADA AL GOVERN DE LA CASA DE TRASTAMARA
PERO ENCARA PODEM VOTAR UN FRONT INDEPENDENTISTA A LES PROPERES
ELECCIONS
Gerard (Barna)

17/10/2008 01:48

A mes tb tenen el costum de viatjar i "fugir" del pais, com els cat.Ara be, pq la desgracia es consumi
fa falta una passivitat complice a la incompetencia política per part de la població. És en aquest punt
on encara tinc esperança q la gent reaccioni.
Gerard (Barna)

17/10/2008 01:46

L'exemple d'Argentina és molt adequat, jo fa temps que m'hi refereixo. Un país ric, amb bon nivell
cultural i empenta que per dievrses raons cau en decadència i no aixeca el cap mentre el seu entorn
historicament més atrassat es recupera.
En Pompeu de sa Calçade (Katalonien)

17/10/2008 00:34

Pere(Lausanne), quedet a Ssuise i no tornes mai més, que aqui no es pot viure amb aquesta gent
tant ufana i tant superba.
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"El més important és educar els ultres, no fer-los fora"

Als polítics els caldria un hivern mediàtic de dos anys: no sentir-los ni veure'ls. I potser encara fore
millor de jubilar-los a tots (sense pensió,és clar, que s'espavilin a treballar), i tornar-ne a triar de
nous.
És utòpic, ja ho sé.

0000 comentaris

"El més important és educar els ultres, no fer-los fora"
0000 comentaris

“Guardiola està fent un gran treball i se l’ha de felicitar"
Pere(Lausanne) (Lausanne)

16/10/2008 22:08

El problema que té en Roig és que ha viscut i viatjat al món civilitzat, no a l'Estat de cafres,
malparlats, vulgars, ganduls i aprofitats on tenen la desgràcia de viure els Catalans. Les males
companyies espanyoles han destrossat els Catalans.
Pere (Lausanne) (Lausanne)

16/10/2008 22:06

0000 comentaris

"Un pacte de govern amb CiU és una possibilitat legítima"
0000 comentaris

"Iniesta és troç de jugador i un tio que sembla que passa
desapercebut en la seva vida, però que en el camp se li
nota molt"

Fa anys que vaig començar a llegir en Roig i en fa més que sé que el que diu és la realitat. Ho sé
des del jorn que vaig trepitjar Suïssa. Cada volta que visito Catalunya em poso malalt i em ganes de
no tornar-hi mai més mentre hi haja Espanyols.

0001 comentaris

Una que segueix la política (Vallès Occidental)

0000 comentaris

16/10/2008 21:35

Kropotkin(Vic), quina pena tenen els vigatans de tenir-te de veí. Els polítics catalans sobretot els del
tripartit i Ciu, donen mil voltes al Rajoy i Zapatero, que no entenen o no volen entendre els nostres
problemes, ja s'ho trobaran, el poble ho dirà.
Clara (bcn)

"Garzón es farà més fotos, sortirà a més portades, però
acabarà en res"

"Em quedo amb Xavi per a la 'Pilota d'Or'"
0002 comentaris

"No volíem fer-li mal"
0001 comentaris

16/10/2008 20:15

Completament d'acord! proposo que tots els carrecs de lliure designació (a priori, de subdirector cap
amunt) hagin de passar com a mínim un test psicotècnic. Així ,seran càrrecs de confiança, però
garantim una inteligència mínima

"Em reafirmo: és la pitjor crisi des que tinc consciència"
0000 comentaris

"Tenim els tres millors porters possibles"
0000 comentaris

Fran (Llinars)

16/10/2008 19:29

totalment d´acord amb aquest home.Aqui sempre punjant-se el sou, esperant la subvencio o
l´"enchufe" de torn, per malgastar tot el que els hi arribi a les mans i estant permanentment creant
un circ politicmediatic per anar allargant el broquil.
Esteve (Badalona)

16/10/2008 19:04

Home, estant d'acord amb aquest home, crec que tb és important gent que hagi estudiat les
qüestions socials...
Potser ell és enginyer tècnic (grau mig) i es fa dir enginyer a seques? Ho investigaré....'Jo sóc
enginyer superior...
Sharp I (Tarragona)

16/10/2008 19:01

0000 comentaris

"El que sí és veritat és que vaig pensar en Cruyff per
acabar la temporada si hagués prescindit de Rijkaard
abans de temps"
0001 comentaris

"Mirarem de posar una mica d'alegria a la graella de TV3"
0001 comentaris

"Preocupa que Galícia i Catalunya segueixin el País Basc"

Totalmente de acuerdo con mi colega, La calidad e nuestra admnistración y de nuestros políticos es
baja, muy baja, aparte de mucho zurupeta (señor/a que dice tener una titulacion o experiencia, que
no es cierta), es un refugio de los mediocres.
Kropotkin (Vic)

"Quan veiem que els jugadors de clubs de bàsquet
catalans llueixen la senyera, cosa impensable fa un parell
d'anys, o els d'aquest o aquell altre...

0000 comentaris

16/10/2008 19:01

Desgraciadamente, los politicos catalanes son incluso peor que Rajoy y Zapatero. Les conduce una
idea fija, que sus descendientes no tengan que trabajar en muchas generaciones. Lo estan
consiguiendo pero a costa del hundimiento de Cataluña.
Una que segueix la polítca (Vallès Occidental)

16/10/2008 18:37

No coneixo aquest Sr., pero no crec que El Srs. Rajoy i Zapatero siguin millors que els nostres
polítics. El que sí crec és que en tenim de força bons, com per ejemple el Sr. Ridao i que si es fes
més cas del que diu, altra manera aniria Catalunya.
Lluis (Vilanova)

16/10/2008 18:19

Totalment d´acord; la mediocritat dels Presidents de la Generalitat i del Parlament es enorme i la
manca de formació evident.
Rosita (Bcn)

16/10/2008 17:57

I tant que Catalunya està en decadència. Té tota la raó. Sobretot, des que qualsevol plasta pot
publicar un llibre
Sergi (BCN)

16/10/2008 17:36

El número del sou de la secretaria de l'alcalde és
un èxit de vendes
Ariel Santamaria

En decadencia desde que el tripartit esta al govern, mes clar l´aigua. Tenim el que ens mereixem.
Jaume (Calella)

16/10/2008 17:34

Però què diu aquest home? Els diputats d'Esquerra ho fan de conya. Tant, que les enquestes ja els
donen 10 diputats. Es carregaran un partit històric en un temps rècord i això té un mèrit brutal!
Marcel Perera (Miralcamp)

16/10/2008 17:29

i de la qualitat d'aquest senyor, què ?
Alguns veuen la palla en l'ull de l'altri i no la biga en el propi.

0001 comentaris

Capítulo 6: la doble cara de los políticos
catalanes
José Miguel Villarroya
0004 comentaris

Capítulo 5: la doble traición de Pau Claris
José Miguel Villarroya
0008 comentaris

Catalunya te els politics que li dona la societat que té. Ni més ni menys.
lios nuevos (Barcelona)

16/10/2008 17:04

otra vez el sr este??? en una sola semana ha salido por todos los medios imaginables, prensa,
radio television??? Quien le lleva el marketing??
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Estic totalment d'acord amb aquest senyor.No es un problema de color polític sinò de qualitat
mínima .Algú s'imagina una empresa dirigida per algu que no tingui ni el batxillerat com el president
del parlament?
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