
 
Resposta de Fonèvol a l’ASJ i a l’ajuntament 

1.- La imatge que es dóna de la ciutat és responsabilitat exclusiva de 

l’ajuntament d’Alcoi, que delega en l’ASJ la gestió de les festes populars del 

nostre poble, i aquesta última delega en les filaes la gestió de la incorporació 

de nous socis mitjançant votacions, votacions que rebutgen dones i xiquetes 

any rere any.   

2.- La proposta de retirada de denominacions i beneficis a l’ASJ són l’últim punt 

d’una sèrie de 6 recomanacions que el Síndic de Greuges va fer a l’ajuntament 

fa anys. L’ajuntament no ha fet realitat cap d’aquestes recomanacions i ara 

estem on estem: la realitat és que hi ha sols 1 dona festera de ple dret per 

cada 1.000 homes festers de ple dret.  

3.- És una fal·làcia dir que “si no ixen més dones és perquè no volen”, si no hi 

ha més dones és perquè no se’ls facilita l’accés i se’ls transmet la idea de que 

amb un disseny femení sense cap dret ja està bé, a aquelles que ho han 

intentat se les ha rebutjat i aquest fet és un mal exemple per a la resta de la 

societat. Cal que l’ASJ  fomente i facilite la incorporació de la dona, també  

amb tots els drets, i actualment els dissenys femenins NO tenen tots els drets 

en totes les filaes.  

4.- La responsabilitat de tot el que ocorre a la festa és de l’Ajuntament i de 

l’ASJ, quan les dones dels Navarros van ser rebutjades van sol·licitar empar 

tant a l’Ajuntament com a l’ASJ. Les dues institucions  van respondre donant 

suport a la filà. Quan l’Audiència Provincial d’Alacant afirma que les votacions 

són discriminatòries cap a les dones, l’ASJ, en lloc d’eliminar-les, les fa 

extensives a tothom, mantenint el caràcter exclusiu i antidemocràtic de la festa: 

sols entra qui vostés volen. No cal tornar a passar per una votació als 

Navarros, tothom sap que les dones tornarien a ser rebutjades. I vostés ho 

tornarien a consentir. 



5.- Mentre hi ha filaes que no contemplen l’entrada de dones amb tots els 

drets, mentre hi ha votacions que rebutgen noms femenins, hi ha discriminació. 

6.- Els drets no són patrimoni dels col·lectius, sinó de les persones. Si una 

ciutadana vol participar en la festa d’igual forma que els seus conciutadans té 

dret a fer-ho. La integració en la festa no l’ha de decidir, com diu el president, 

“la mujer alcoyana” ni és susceptible de referèndum perquè el dret a la igualtat, 

a la no discriminació, ja es va votar en el seu moment, quan es va aprovar la 

constitució espanyola i, de moment, no ha estat modificada.  

7.- Fonèvol creu que no calia fer cap modificació per a integrar les dones. 

Només demanem poder creuar, vestir el trage oficial de la filà (no ens cal 

disseny femení), fer l’esquadra quan ens toque i poder ser un individu més. Si 

algú està canviant la festa és l’Associació de Sant Jordi, fent modificacions a 

les ordenances que no eren necessàries i inventant-se “dissenys femenins” per 

a complicar les coses i fer creure a l’opinió pública que la dona participa en 

igualtat. 

Fonèvol 


