Comunicat Fonèvol
Fonèvol lamenta profundament l’hostilitat i la violència verbal gratuïta i
innecessària de les declaracions de la Junta Directiva de l'Associació de Sant
Jordi, que desqualifica les persones que simplement reivindiquen els seus drets
legítims, ferint greument els seus sentiments, i fomentant la intransigència i la
intolerància.
L’Associació Fonèvol és una agrupació de persones que té com objectiu
fomentar la participació de la ciutadania a les festes de moros i cristians d’Alcoi
en plenes condicions d’igualtat, i aconseguir la plena integració de la dona dins
les actuals estructures festeres, sense cap tipus de discriminació directa o
indirecta.
Mai hem pretés obligar totes les dones a participar en igualtat. Respectem totes
les formes de participació: boatos, percussió, música, espectadora, festera
sense quota i sense drets, i festera de ple dret. El que defensem és poder
escollir una d’aqueixes opcions.
El nostre nom, Fonèvol, fa referència a un mecanisme medieval que s’utilitzava
per obrir camí en les muralles i poder accedir a les fortaleses sense tombar-les.
L’any 2002 un grup de persones responsables, socis de l’Associació de Sant
Jordi, davant la privació de l’esquadra a una dona pel fet de ser dona, es
reuneix i decideix crear Fonèvol. Durant dos anys hem intentat dialogar,
treballar conjuntament i accedir a les filaes, hem parlat amb els presidents de
l’Associació de Sant Jordi, amb els regidors de festes, amb l’alcalde, hem
esperat dos anys a què aprovaren la nova ordenança que regula la participació
de la dona, i ara els fets, més enllà de les paraules, estan ahí: tres dones volen
participar en la Festa dels seu poble i no els ho permeten. I moltes altres estan
intentant-ho.
1.- No volem cap guerra, ni fractura social, ni crear caos, ni confusió, ni
polititzar la festa: simplement volem que les dones participen i puguen gaudir

de la festa en igualtat; estem plenament convençuts que tenen dret a fer-ho, i
que aquest dret innegable no pot molestar a cap persona que reconega i
respecte les llibertats i els drets humans, i estem plenament convençuts també
que el futur ens donarà la raó, però mentre arriba aquest futur d'igualtat, no ens
podem quedar callats durant set anys més (des de 1997 cap dona ha pogut
entrar a una filà mitjançant una votació individual amb l'únic criteri de dir el nom
de la persona).
2.- Mai hem volgut destruir res: ni l'Associació de Sant Jordi, ni el patrimoni
històric i cultural d'Alcoi : molts dels nostres membres són socis de l’ASJ,
sempre hem reconegut la feina de l’ASJ per la Festa, però considerem que:
- la integració de la dona en igualtat no és una de les seues prioritats,
- la directiva de dita associació no té la suficient sensibilitat per a poder
reconéixer que qualsevol persona, independentment del seu sexe, ha de poder
participar en les Festes del seu poble, que són les de Sant Jordi, no en volem
cap altra, i que són ells qui han de facilitar aquesta possibilitat, i eliminar les
barreres existents. Sabem que és qüestió de temps, però quan ells permeten i
toleren que en les filaes es rebutgen dones i xiquetes, demostren que les seues
declaracions teòriques de bones intencions són això, tan sols paraules, i els
fets reals els desborden: les filaes continuen fent el que volen (no permeten
l'entrada de dones i xiquetes com a individu de ple dret), i l'Associació,
coneixedora d'aquesta realitat, no aconsegueix evitar-ho, i, a més a més,
malgrat la responsabilitat que té, els dóna suport i diu que no hi ha
discriminació.
3.- Si una persona vol participar en la Festa d'Alcoi ha de pertànyer
necessàriament a una filà concreta, si quan sol·licites entrar a una filà et
rebutgen pel teu nom, sempre pots callar o sol·licitar a l'Associació de Sant
Jordi que t'empare. Si l'ASJ no t'empara sempre pots callar o sol·licitar a
l'Ajuntament que t'empare. Si l'Ajuntament calla i atorga i li dóna suport a la filà i
a l'ASJ sempre pots callar o presentar una queixa al Síndic de Greuges. Si el
Síndic de Greuges resol al teu favor però l'Ajuntament continua sense fer res
per la integració en igualtat de la dona en la festa sempre pots callar o
presentar una demanda en el jutjat sol·licitant a un jutge que anul·le l'acord de
la filà, ja que cap altra administració t'ha emparat. És el mecanisme que tenim
al nostre abast com a ciutadans quan l'administració no actua de manera

correcta. Nosaltres no volem anar a judici, simplement volem participar en les
festes del nostre poble en igualtat, i no ens deixen.
4.- La Festa és del poble, i qualsevol persona i entitat pot opinar. Nosaltres
opinem que:
- l'ASJ s'equivoca quan assumeix, orgullosament, la possibilitat de perdre la
denominació d'Utilitat Pública, les subvencions de les administracions públiques
i la denominació de Festes d'Interés Turístic Internacional pel fet de permetre la
discriminació de la dona en la festa; no és de sentit comú deixar-ho perdre tot
abans de reconéixer que pot haver-se equivocat, i és molt irresponsable que
deixe perdre tots aquestos privilegis guanyats al llarg dels anys amb l'esforç de
tants alcoians i alcoianes;
- si arribara a passar, fet que no desitgem, la responsabilitat d'aquesta greu
pèrdua de privilegis seria de l'assemblea de cada filà que malinterpreta la
sobirania quan rebutja dones i xiquetes, ja que s'equivoca i vulnera els drets de
les persones i no respecta els valors democràtics de la societat. La responsable
màxima d’aquesta greu pèrdua de privilegis seria també l'ASJ, ja que coneix,
tolera i dóna suport a aquesta discriminació. La festa ha de continuar i millorar, i
estem convençuts de què la dona pot participar en igualtat però el primer pas
per a aconseguir-ho és deixar entrar a les filaes a les dones i a les xiquetes que
ho sol·liciten. I és l’ASJ qui ha de facilitar-ho des de la seua responsabilitat. La
solució està a les seues mans.
5.- Pel que fa a l’ordenança ja vam expressar la nostra opinió al respecte: és un
llistat de les activitats que no se’ls permetrà a les dones dins la Festa, de tota
manera, com hem dit abans, estem d’acord en què les dones que es vullguen
acollir a aquesta modalitat de participació ho facen, però reivindiquem el poder
participar en igualtat. És veritat que hi ha filaes que estan presentant disseny
femení per a la dona, però sempre vinculat familiarment a un home de la filà.
De nou trobem falta de sensibilitat i poca amplitud de mires: qualsevol persona
ha de poder accedir a la filà sense necessitar la referència d'un home. En cap
altre àmbit de la societat la necessitem, en la festa tampoc. A cap home li
demanen que tinga vinculació estrictament familiar amb un membre de la filà.
És, de nou, l’ASJ, des de la seua responsabilitat, qui ha d’establir normes
comunes a totes les filaes que puguen garantir l’accés de les persones a les
filaes sense condicionants estrictament familiars. Les filaes que estan adaptant

la nova ordenança de l’ASJ als seus reglaments estan, en alguns casos,
restringint encara més les possibilitats que permet l’ordenança a les dones: les
dones només tenen dret a vestir el disseny els tres dies de festa i desfilar en
l’entrada i la processó. Tanmateix no poden participar en els processos de
decisió ni accedir al local durant la resta de l’any.
6.- El sentiment fester no és patrimoni dels hòmens, també hi ha dones que
senten i estimen la festa, ni “l'alcoiania” està en possessió d'un sector de la
població, tots som alcoians per igual, no hi ha possibilitat de mesurar aquestos
conceptes: la Festa d'Alcoi la volem fer entre tots i totes, i tots i totes tenim dret
a expressar la nostra opinió i a participar en ella, ens l'estimem per igual,
homes i dones, xiquets i xiquetes.
7.- No volem unes altres festes: volem que les dones s’integren en les actuals
estructures festeres, sense deixar d'expressar la nostra opinió si considerem
que les coses es poden fer millor o que estan vulnerant-se drets fonamentals.
Sols volem participar en la Festa del nostre poble i no ens deixen.

Fonèvol

