Alcoi i El Palmar, històries paral·leles?
La Comunitat de pescadors d’El Palmar ha decidit abandonar la batalla legal,
que ha mantingut durant 11 anys contra les dones, pel dret a pescar en
L'Albufera.
1. El dijous 14 de febrer de 2008, el 80% dels socis de la Comunitat de
Pescadors votà a favor de donar per acabada una batalla legal que es duia
a terme per que les dones no pogueren formar part d'aqueixa entitat
privada ni eixir de pesca en les mateixes condiciones que els hòmens.
També a Alcoi les dones han hagut d’anar al jutjat a defensar els seus
drets, i potser hagen de tornar.
2. Els hòmens de la Confederació de Pescadors d’El Palmar estaven
convençuts des de sempre que tenien el seu dret, com entitat privada, a
decidir de quina manera s'entrava i qui havia d'entrar i qui no, i per tant, a
negar l'entrada a les dones, però la justicia els ha dit el contrari.
A Alcoi la major part dels membres de les filaes creuen, de la mateixa
manera, que tenen dret a negar l’entrada com a sòcies a les dones. Però
l’Audiència Provincial d’Alacant ja li ha dit el contrari a la l’Associació de
Sant Jordi.
3. La Comunitat de Pescadors té una importància més emotiva que pràctica,
en alguns moments de la Història va assumir, fins i tot, les funciones d'un
Ajuntament. I es això el que la converteix en material altament inflamable.
Les dones mai han lluitat només per anar a pescar, han volgut entrar en la
comunitat per pertànyer a ella i per tindre els mateixos drets que els
hòmens.

La festa d’Alcoi és l’esdeveniment social més important del municipi, un
conjunt d’actes d’una gran rellevància.
4. El president de la Confederació de Pescadors diu que “… estem parlant
d'una comunitat que té 750 anys i que al llarg de la seua història ha tingut
les condiciones que ha tingut. Però els temps canvien i nosaltres ens hem
d’adaptar".
Així mateix la festa alcoiana s’haurà d’adaptar als nous temps i a les lleis,
que han canviat al llarg dels seus 337 anys, al menys des del 1671, any en
què apareix la primera referència escrita que es conserva de la celebració,
en la publicació anomenada “Célebre centuria”.
5. Al Palmar queda per saber, entre d’altres coses, què ocorrerà amb les
persones (la majoria hòmens) expulsades per aliniar-se amb la causa de
les dones, malauradament quatre d'ells ja han mort.
També a Alcoi ha hagut persones expulsades, altres no admeses i altres
que s’han vist forçades a deixar les filaes a causa de les pressions que
havien de suportar, esperem que prompte puguen desfilar amb tots els
drets. O caldrà esperar 400 anys més?
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