Com ha quedat això dels Verds?

Roda la mola, les xiquetes dels Verds estan fora.
Segons el periòdic Ciudad del 10 d'abril: "El presidente de la Associació de
Sant Jordi, Javier Morales, se ha mostrado convencido de que la filà Verds, que
hace algo más de una semana rechazó el ingreso de cinco niñas menores y
aceptó el de tres niños, “solucionará” este tema."
Felicitats Sr. Morales. Quina fabulosa festa, quina "entrà" tan meravellosa, quin
rècord de temps en les entrades (que cada volta són menys nombroses perquè
als festers cada volta els exigeixen més i els ho posen més difícil). I quina bona
presidència que permet que es continue discriminant les dones. Però com es
tracta de roba bruta, ja es llavarà a casa.
Segons el diari Información del 26 d'abril el regidor Jordi Martínez diu sobre el
desenvolupament d'aquestes festes que: "desde la concejalía de Fiestas y de
Seguridad estamos muy contentos".
Felicitats Sr. Martínez, la seguretat de les festes perfecta, amb pocs recursos
ha fet molt. Creu el regidor que ha fet bé la seua faena? El regidor de festes
pensa que les festes han sigut un èxit, i tan atrafegat anava que no ha sigut ni
per a dedicar una frase als drets xafigats de les persones. Però com es tracta
de roba bruta, ja ho llavaran al Casal.
Ara com han passat les festes oblidem el tema?
La part positiva és que les xiquetes poden continuar portant el disseny oficial de
la filà (és l'opció que més li agrada a Fonèvol, que totes les persones anem
amb el mateix uniforme). També és positiu que fa uns anys quan hi havia una
votació per llevar-li drets a una dona en la festa, es guanyava amb una

quantitat enorme de vots; ara es continua guanyant però al menys és només
amb uns pocs vots.
Però la part negativa és molt lletja: les xiquetes no tenen cap dret, no importa
els segles que passen. La filà ha decebut a bona part dels seus membres,
persones que sempre havien cregut que la filà era la seua família, sa casa. La
minoria forma un nucli dur que no permet a la majoria avançar. Quin sentit té
que el vot de 32 persones barre el pas a tota una festa? Qui mana? La major
part de la filà vol les xiquetes.
Roda el molí, ens quedem així.
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Fonèvol

