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FONÈVOL 

 

Xavi Mira Cortell 

 

ALCOI, 12 d'abril de 2011 

No hi ha dubte que tenim una assignatura pendent amb la integració de la dona 

a la festa. No podem continuar embenant-nos els ulls, no és bo per la nostra 

festa ni per al nostre poble. No m'agradaria que els meus fills tingueren 

assumida com a “normal” una realitat tan endarrerida en aquest aspecte. Hem 

d'intentar que la nostra societat siga cada vegada mes avançada, sobre tot a 

nivell de convivència. Aquest és un tema que ens afecta molt negativament a 

tots sense adonar-nos. Entrem en una contradicció enorme quan a l'educar als 

nostres fills hem d'intentar treure'ns de damunt una realitat de desigualtat que 

tenim heretada. Però ara som nosaltres els que hem d'evitar que aquest pes 

ens impedisca avançar. 

Quan hem d'assumir qualsevol canvi a la vida, hi ha un sentiment de por que 

de vegades paralitza i no ens deixa anar endavant. Por, que les condicions 

aconseguides en l'actual realitat, be siga de felicitat o de benestar o 

tranquil·litat , es veja afectada per aquest canvi. Si s'aconsegueix traspassar 

aquesta barrera, ens adonem que moltes de les pors que teníem eren només 

fruit del pànic al canvi. I que fins i tot, no només no és tan dolent com 

pensàvem, sinó que a mes a mes hi ha coses en les que podem haver eixit 

guanyant. 
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Si vam començar, fa segles, fent una festa que tenia fira i concursos, i ara 

tenim el que tenim, que és tant distint, és gràcies a l'evolució i les reformes que 

s'han anat fent al llarg de tots aquestos anys. Ara ens toca a nosaltres fer un 

pas importantíssim, necessari. Dialogant amb l'ànim d'aclarir-se segur que 

trobem una forma de gaudir amb igualtat de la Nostra Festa. Que és de TOTS, 

d'homes i dones, de xiquetes i xiquets, en definitiva, de ciutadans d'aquest 

nostre estimat poble. 

Xavi Mira Cortell 

 


