
 
 

Hermínia contra Goliat  

Fonèvol respecta la decisió d'Hermínia d'abandonar la filà Navarros, i l'entén: 

molts altres haurien deixat la filà molt abans per molts menys entrebancs dels 

que ella ha trobat al llarg de la seua trajectòria festera.  

Per exemple, l'any 2002, quan li van retirar el dret a fer esquadra, amb caràcter 

retroactiu i per l'únic fet de ser dona. Aleshores ella no se'n va anar, va intentar 

dialogar i va sol·licitar empar a l'Associació de Sant Jordi i a l'Ajuntament, però 

les dues institucions van donar el seu suport a la Filà Navarros.  

Per exemple, l'any 2004, quan algunes dones van sol·licitar entrar a la seua filà 

(per veure si, entre altres raons, aconseguien fer una esquadra amb ella) i la 

filà en ple va rebutjar la seua entrada. I la història es repetix: aleshores ella no 

se'n va anar, les dones van intentar dialogar i van sol·licitar empar a 

l'Associació de Sant Jordi i a l'Ajuntament, però les dues institucions van donar 

el seu suport a la Filà Navarros, de nou.  

L'any 2006 les dones rebutjades van denunciar la filà al jutjat per discriminació 

i l'Audiència Provincial va anul·lar la votació i va sentenciar que les votacions a 

les filaes són discriminatòries per a les dones, constitueixen una infracció del 

principi d'igualtat reconegut en l'article 14 de la nostra Constitució, s'han 

convertit en el procediment idoni per a impedir l'ingrés de les dones -

procediment que, en canvi, mai s'ha utilitzat quan tots els que sol·licitaven 

l'ingrés eren homes-, al rebutjar el seu ingrés se'ls està impedint, pel fet de ser 

dones, que puguen participar en els actes socioculturals de major importància 

de la ciutat d'Alcoi amb iguals drets que els homes, i, finalment, que és un frau 

de llei justificar el rebuig de les tres dones en el lliure exercici del dret a vot dels 

festers: no es pot eludir el principi d'igualtat en l'accés a la condició de fester. 



Però l'Associació de Sant Jordi i l'Ajuntament no fan res, i continuen permetent 

les votacions.  

La baixa d'Hermínia a la filà Navarros ara al 2007 és la mostra evident de la 

vertadera intenció d'integració de la dona en la festa de l'Associació de Sant 

Jordi i desmenteix clarament les seues bones intencions. És l'Associació de 

Sant Jordi qui està escrivint, amb lletres ben grans, la història de la 

discriminació de la dona en la festa, en permetre que passen aquestos fets. 

Altres hòmens i dones apareixeran, i alçaran la seua veu per reivindicar els 

drets de la dona a la festa, esperem que reben més suport, més justícia, més 

drets, més igualtat, i més dignitat de l'Associació de Sant Jordi i de 

l'Ajuntament. 

Fonèvol 


