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El parlament de Roser Soler, Presidenta de DEIM a la solemne 
concelebració Eucarística a l’església del Carme. 

 

Pare Abad. Sr. Alcalde, president de l’Associació de la Misteriosa Llum, regidores, regidors, companyes 
de la Junta de DEIM, autoritats, manresanes i manresans 

Les Dones Emprenedores Innovadores de Manresa, les dones DEIM, hem estat les encarregades 
d’administrar la Festa de la Llum.  

Inicialment vam assumir el repte amb molta responsabilitat. Ens vam plantejar el repte de ser les 
administradores, que no és tasca fàcil. Manresa té la riquesa que fa participar a les entitats a la Festa de 
la Llum. Això fa que la Festa pugui seguir un camí cada any, però també serveix perquè cada entitat 
pugui aportar el seu gra de sorra.  

Aquest fet, per a DEIM, era una gran responsabilitat, perquè suposa agafar el relleu de l’anterior entitat 
que va ser la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa i, com a mínim, fer-ho igual de bé. 

Un cop vam assumir la RESPONSABILITAT, vam tenir clar que havíem de posar-hi el COMPROMÍS. Diria 
que un doble compromís. Per una banda, amb la ciutat de Manresa que ens havia donat aquesta 
oportunitat. Per altre banda, amb les dones, perquè nosaltres som una associació només de dones, i 
teníem, tenim, tindrem, aquest compromís amb elles, amb nosaltres mateixes. 

Això va comportar que demanéssim a les entitats que col·laboren cada any amb la Festa de la Llum, que 
fessin actes on la dona pogués estar present. Nosaltres vam assumir aquest compromís donant exemple. 
Per això, el cartell ha estat fet per una dissenyadora. Per això, aquest any hem tingut pregonera. Per 
això, vam decidir que l’acte propi que faríem havia de dir-se “LLUM, NOM DE DONA”. Volíem recordar 
que la Llum és de gènere femení. 

I del compromís, vam passar a la IL·LUSIÓ. Com a dones emprenedores, els projectes te’ls planteges 
amb il·lusió. No pots fer un encàrrec a desgrat. L’has de fer amb optimisme, amb ganes, amb empenta. 
Això, ho teníem molt clar. 

Hem dit responsabilitat, compromís i il·lusió. Però ens falta un altre nom que també havia d’estar present 
en el nostre encàrrec:  REIVINDICACIÓ  

En efecte. Les dones ens hem de reivindicar. Nosaltres volem estar presents a la societat. Ho demanem. 
Ho exigim. No volem estar apartades. Volem caminar amb els homes per fer una societat més justa. 
Més igual. Volem. Volem moltes coses. Hi tenim dret. Però sobretot, ens volem vives. Sí, ens volem vives. 
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Una societat que no permet que les dones tinguin els mateixos drets que els homes, és una societat 
malalta. No podem viure en societats malaltes, on les dones no estan lliures, no poden caminar amb 
tranquil·litat. Les societats han de ser integradores, han de ser de les persones que hi viuen. De totes. 

Que Manresa hagi escollit DEIM per administrar la Festa de la Llum suposa que nosaltres tinguem el 
dret a reivindicar el paper de la dona a la societat. Així ho vam fer el passat dilluns en l’acte que vam 
aportar. Llum, nom de dona. 5 dones diferents les unes de les altres. Totes, dones d’èxit. Mirall tant per 
les dones com pels homes. Aquest és el camí a seguir. Però no quedarem quietes. Ni callades. 

En aquell mateix acte, la Pilar Goñi va llegir un manifest que havíem preparat des de DEIM. Un manifest 
que té un preàmbul i 7 punts. Demanarem a les manresanes i manresans que el subscriguin. També ho 
demanarem a les empreses i entitats. 

Poso final a la meva intervenció. Ho vull fer de la mateixa manera que acaba el Manifest, que diu: La 
Declaració Universal dels Drets Humans diu en el seu article primer: “Tots els éssers humans neixen 
lliures i iguals en dignitat i en drets”. La dona hi està inclosa en aquest article primer. No demanem res 
més que es respecti aquest principi. 

Gràcies a tothom i que acabeu de passar una bona Festa de la Llum 


