Feines pendents
Núria Martínez Molina va ser la primera dona que es va apuntar a una filà, la
filà Alcodianos.
Des d'aleshores, cada vegada que Núria demana un acte en la Junta de Rams,
la filà li l'anota com a pendent. Així Núria té pendent:
•

primer tram de la Diana (una vegada),

•

segon tram de la Diana (dues vegades),

•

tercer tram de la Diana,

•

segon tram de l'esquadra, i

•

primer tram de l'esquadra.

Ella ha estat pagant la fulla des de 1997, com l'home de davant, com l'home de
darrere, com l'home de la dreta i com l'home de l'esquerra.
Cada vegada que ella demana un acte, en la filà li diuen que no pot ser perquè
“l'ordenança ho impedeix”. Quan demana empara a l'Associació de Sant Jordi
(ASJ) li contesten “l'ordenança ho impedeix”. I l'Ajuntament diu que “cal deixar
treballar a l'ASJ”. I així portem anys i anys.
Núria no és l'única que està en aquest cas, totes les dones que paguen fulla en
una filà saben que demanar el que els pertoca és inútil, Alcodianos,
Aragonesos, Cordó, Gusmans, Judios, Llauradors, Marrakesch, Miqueros i
Navarros tenen dones que, tant si ho demanen com si no, no tenen els drets
que tenen els xics que estan amb elles en la filà (i encara hi ha altres que ni
admeten dones). Tot pels articles de l'última ordenança que prohibeix que
dones i hòmens desfilen junts.
Però l'ordenança l'ha redactada l'ASJ i quan s'han presentat esmenes per
evitar aquesta situació discriminatòria, l'ASJ les ha rebutjades. Com que

l'ordenança és injusta, l'ASJ l'ha de modificar i ajustar a Dret. I l'Ajuntament no
hauria de permetre que passaren aquestes coses, a més es va comprometre
públicament a treballar per la igualtat de la dona a la festa.
Recordem que l'ordenança es va canviar precisament per evitar que les dones
tinguérem els mateixos drets que els hòmens quan van veure que les dones ja
estaven apuntant-se a les filaes.
Aquesta és la realitat de la integració de la dona en la festa i aquestes són les
feines que la festa té pendents.
Fonèvol

