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Parròquia

APRENDRE A EQUIVOCAR-SE

DRETS POLÍTICS PER ALS NOUVINGUTS

Una de les virtuts–defectes més qüestionables és 
el perfeccionisme. Virtut, perquè ho és procurar fer 
totes les coses al més perfectament possible, i de-
fecte, perquè no acostuma a comptar amb la realitat: 
la perfecció no existeix, i els fracassos són part de la 
nostra vida. Tot aquell que fa alguna cosa s’equivoca 
una vegada o altra.

A vegades ens hem trobat amb un perfeccionista. 
Són persones estupendes, creuen en el treball ben 
fet, s’entreguen apassionadament a fer ben fetes to-
tes les coses i algunes vegades ho aconsegueixen 
magníficament. Però són també una mica neuròtics, 
viuen amb tensió permanent, es tornen cruelment 
exigents amb els qui no són com ells i sofreixen es-
pectacularment quan descobreixen que la realitat re-
baixa la seva obra, que, malgrat tot el seu esforç, es 
queda a mig camí.

Per això, ja de nens, ens haurien d’ensenyar a equi-
vocar-nos. L’error, la fallada és part inevitable del nos-
tre ésser humà. Fem el que fem, sempre hi haurà un 
coeficient d’error en allò que emprenem. No es pot 
ser sublim a totes hores; el geni més genial també 
s’adorm algun cop. No és cap tragèdia ni cap catàs-
trofe equivocar-nos alguna vegada, i això ens ho hau-
ríem de creure des de petits.

Per això, de les persones, sempre és més interes-
sant veure com es recuperen de les seves fallades 
que no pas la quantitat de vegades que s’han equivo-
cat. L’art més difícil no és el de no caure mai, sinó el 
de saber aixecar-se i seguir el camí començat.

Fa por una educació que faci del perfeccionisme 
una meta. Als nens o nenes educats d’aquesta ma-
nera, qualsevol trompada els deixa enfonsats mas-
sa temps. Un tant per cent dels amargats d’aquest 
món surt del clan del educats per a la perfecció. Per 
això els entesos en pedagogia diuen que és preferi-
ble deixar que un nen trenqui algun plat i ensenyar-li 
després a recollir-ne els bocins, perquè és millor que 
es trenqui un plat que no pas que es trenqui una per-
sona.

És cert. No hi ha ningú que no hagi trencat mai cap 
plat. No hi ha ningú que no hagi fracassat mai. L’im-
portant és treure forces dels propis errors i no treu-
re’n únicament amarguesa i pessimisme.

Seria interessant educar els joves en el convenci-
ment que no hi ha vida sense problemes, però que 
en cadascun de nosaltres hi ha la força per a superar-
los.
 
PARRÒQUIA DE VERGES

Associació Sòcio-Islàmica de Verges

L’Associació Sòcio-Islàmica de Verges som persones 
al servei de persones, que treballem per millorar la in-
tegració dels immigrants en el que és la seva realitat 
domèstica i la vida diària, i també el naixement i creixe-
ment del seus fills al poble de Verges.

L’associació representa els immigrants, grans i petits, 
dones i homes, nens i nenes, davant les autoritats locals 
legalment i de la millor manera. Ajuda els nouvinguts a 
tenir clars els seus deures i els seus drets, i a organit-
zar-se com a col·lectiu per a actuar tant dintre del poble 
com en les esferes nacionals i estatals. També és una 
eina que els serveix per a formar part de la vida social i 
política. Per a aconseguir tot això, necessitem l’ajuda de 
tots els immigrants i també de la gent del país.

Demanem a totes les autoritats un canvi radical dintre 
d’aquest país i dels nostres de procedència, ja que 
molts tenim restringits els nostres drets per a participar 

en la vida política i, sobretot, el dret de vot en les elec-
cions municipals i generals, així com també en les dels 
nostres països d’origen, a causa del no acord de l’Estat 
espanyol amb els països d’on provenen la majoria dels 
immigrants; un conveni que l’Estat intenta imposar des 
del 2008 a països d’Àfrica o l’Amèrica del Sud, segons 
els beneficis que en tregui.

Catalunya va donar el dret de vot als immigrants en 
la Consulta Popular per la Independència, en què l’únic 
requisit era estar empadronat al municipi. Però quan es 
tracta d’eleccions municipals es va enrere i es tornen a 
seguir les lleis de l’Estat espanyol i els seus acords de 
política exterior.
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