
 

El consultori fester 

Tothom coneix algun cas de festers que conviden a la seua filà a homes 

d'altres llocs que, ignorants de les lleis no escrites, porten a les seues 

companyes i es troben amb la situació inexplicable en la què les dones no 

poden estar a la filà amb ells. Les dones acaben en un bar junt a altres dones 

que no coneixen i ells, mentre, gaudeixen de tot el fantàstic ambient fester de la 

filà. 

Habitualment a Fonèvol rebem consultes de dones que volen participar a la 

festa però no poden pel fet de:   

1. ser dona i no poder accedir a la filà per no tindre un home de 

referència,  

2. ser dona i que la filà de la teua parella no permeta dones,  

3. ser dona i tindre el trage oficial que no es pot utilitzar,  

4. ser dona menor d'edat i que el teu germà puga ser de la filà però 

tu no,  

5. ser dona, menor d'edat o no, i no poder entrar en la filà perquè els 

homes de la filà voten que no,  

6. ser dona, estar en llistat d'espera per a ser sòcia, que la filà 

tanque la porta, i saber que hi ha homes que estan entrant en la 

filà per la porta de darrere,  

7. ser dona, acomplir tots els deures de la filà però no tindre tots els 

drets a canvi,  

8. ser dona i tindre que deixar la filà perquè et separes de la teua 

parella,  



9. ser xiqueta o adolescent, que et rebutgen en la filà i ton pare es 

done de baixa,  

10. ser dona, que conviden al teu company a una filà i que tu no 

pugues entrar amb ell, 

entre d'altres. 

Estes coses estan passant ara o han passat fa poc i continuen sense solució. 

Nosaltres podem donar la informació que tenim, però la solució l'ha de donar 

l'Associació de Sant Jordi i l'ajuntament d'Alcoi. I si ens venen a preguntar és 

perquè el problema existeix encara que l'ajuntament diga que no és un clamor 

popular. 

La festa d'Alcoi discrimina. 

Fonèvol 


