LA DONA EN LA FESTA
Manuela Pascual Ruiz

Per a mi és difícil escriure un article sobre la Integració de la dona en les festes
de Moros i Cristians de la nostra ciutat, no perquè no tinga clar o dubte de la
participació activa de les dones en les mateixes. Em costa creure que encara
hui existisquen estos problemes de discriminació en l'àmbit de les nostres
festes. Quines coses!, podríem ser Presidentes de Govern, i no obstant no
podem participar amb igualtat de dret i tracte en les festes de moros i cristians.
No haurien de permetre's normes en les associacions i filaes que pogueren
contravindre drets constitucionals de reconeixement i participació, camuflant-ho
davall la Història i la Tradició, desenvolupant reglaments que pogueren impedir
la participació.
Com podem presumir d'unes festes i promocionar-les en molts llocs de la
nostra geografia com unes festes vistoses, que ho són, com unes festes amb
molta participació? Sí, però amb una discriminació tan important sobre una part
d'esta societat com som les dones en la participació i integració de ple dret en
elles. A mi no em val que ja participem en els boatos, per a mi açò té un altre
nom i que no vull dir per a no ofendre a ningú, perquè poden haver-hi dones
que es senten integrades així, qüestió que jo respecte moltíssim, però demane
el mateix respecte per a aquelles que vullguen formar part de ple dret.
Compartisc les reivindicacions de Fonèvol, perquè elles el que volen és
reivindicar hui en el segle XXI la Igualtat, per la integració amb els mateixos
drets i obligacions, no sols per al present sinó també per al futur, les nostres
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festes no sols són cosa d'HÒMENS. Clar que els nostres Governants haurien
de prendre bona nota d'açò, perquè finançar associacions, actes culturals o
lúdics on poden existir qüestions d'anticonstitucionalitat, açò a mi no m'agrada i
menys ho compartisc. Per això vull animar-vos i que sapigueu que hi ha molta
gent que compartix els vostres plantejaments, però ja sabeu, parlar d'açò
clarament en la nostra ciutat…… què vos he d'explicar jo.
M'agradaria com a persona que defenc qüestions laborals, socials, la pau, la
igualtat, que es produïra un canvi cultural en les nostres Festes de Moros i
Cristians, en l'associació, perquè realment existisca eixa vertadera participació
on aquella dona que vullga puga fer-ho com el primer, i quan em referisc a
participar no sols em referisc als dies del 22, 23, 24 sempre, perdó açò sí que
canvia, açò de sempre ja no és així.
Hauria de produir-se un debat seriós en l'associació, i en la nostra administració
local, perquè des del consens, sense acritud, amb normalitat, es corregisquen
estes actituds, per bé de tots i totes i, sobretot, de les nostres festes.
Manuela Pascual Ruiz
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