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IJORNADES. CONFERÈNCIES, XERRADES, COL·LOQUIS ... I

• TERTÚLIA LITERÀRIA AMB LUISA FORTES
Tertúlia per a compartir i aprendre, amb una lectura prèviament proposada i

escollida entre les assistents. Aquesta sessió gira al voltant del llibre El cuento

de la criada de Margaret Atwood.
Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dissabte 8 de gener (segon dissabte de cada mes)
Horari: 18 h.
Lloc: Llibreria Pròleg

Dagueria, 13
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 319 24 25

• CARTA EUROPEA DE SALVAGUARDA DELS DRETS HUMANS A LA

CIUTAT
Sessió informativa a càrrec de Maria Morón, assessora de la Regidoria de Drets

Civils i membre del Consell assessor de la Carla Europea de Salvaguarda dels

Drets Humans a la Ciutat. Es donarà a conèixer el contingut d'aquesta Carla i la

forma en que la ciutadania pot participar en l'elaboració del document.

Organitza: Ca la Dona
Data: dimecres 26 de gener
Horari: 19 h.
Lloc: Ca la Dona

Casp, 38, pral.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 412 71 61 o bé caladona@pangea.org

• MARXA MUNDIAL DE DONES
Per a l'any 2000 està convocada una Marxa Mundial de Dones contra la violència

i la pobresa. Desprès de la trobada a Ca la Dona amb les impulsores de la

marxa a Barcelona el passat dissabte 18 de desembre, ara es convoca a totes

les interessades a una altre reunió per intentar establir una plataforma que
s'adeqüi a les necessitats de Catalunya i pensar una mica en tot el procés
organ itzati u.

Organitza: Impulsores de la Marxa Mundial de Dones del 2000
Data: dissabte 29 de gener
Horari: 11 h.
Lloc: Ca la Dona

Casp, 38, pral.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 412 71 61 o bé caladona@pangea.org
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• TERTÚLIA DE CINEMA
Discussió i anàlisi d'un parell de pellícules que estiguin en cartellera i que
s'escolliran en cada trobada. A càrrec de Marta Selva de Drac Màgic. Les

pelllcules d'aquesta sessió seran: Rosetta i Wonderland.

Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: dissabte 29 de gener (últim dissabte de cada mes)
Horari: 18 h.
Lloc: Llibreria Pròleg

Dagueria, 13
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 319 24 25
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I CURSOS, SEMINARiS, .... I

• LA RESOLUCIÓ DEL CONFLICTE
Taller de reflexió a càrrec de M. Jesús Soriana. La resolució del conflicte com

afrontar-lo, a traves del pròpi enfortiment, la reafirmació de si mateixa i el

reconeixement de les altres persones.
Organitza: Llibreria Pròleg
Data inici: dilluns 10 de gener (12 sessions quinzenals)
Horari: de 19 a 20.30 h.
Lloc: Llibreria Pròleg

Dagueria, 13
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 319 24 25

• TALLER D'ESCRIPTURA IITESTIMONIS"
A càrrec de Mercè Marti Aroles. Inici del taller d'escriptura: "Testimonis",
l'escriptura com a territori de la memòria, la selecció de records, el "jo" fictici,
maneres de refer el passat.
Organitza: Llibreria Pròleg
Data inici: dimecres 12 de gener (8 sessions)
Horari: de 19 a 20.30 h.
Lloc: Llibreria Pròleg

Dagueria, 13
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 319 24 25

• TALLER D'ESCRIPTURA CREATIVA
A càrrec de Maite Hernàndez, periodista i publicista. Inici del taller que tindrà dos

mesos i mig de durada.

Organitza: Llibreria Pròleg
Data inici: dimarts 18 de gener
Horari: de 18 a 20 h.
Lloc: Llibreria Pròleg

Dagueria, 13
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 319 24 25
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• MIRADES DE DONES

Taller de lectura crítica i d'escriptura, coordinat per Nora Almada i Miriam Ballesi

de "Las Peras del Olmo", per apropar-se a diverses autores a partir d'una lectura

mensual que s'analitzarà entre les persones assistents, i que serà la base per
escriure en el taller de manera grupal i creativa. En aquesta sessió es treballarà

a partir del llibre Frankie y la boda, de Carson McCullers.

Organitza: Llibreria Pròleg
Data: dissabte 22 de gener (tercer dissabte de cada mes)
Horari: de 17 a 20 h.

Preu: 2.500 ptes.
Lloc: Llibreria Pròleg

Dagueria, 13
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 319 24 25

• LES DONES ARTISTES: UNA AL TRA HISTÒRIA DE L'ART

Breu recorregut a través de la Història de l'Art segons la vida i l'obra d'algunes
artistes de cada període, prèviament seleccionades, des de l'Edat Mitjana fins

els nostres dies. A càrrec d'Elina Norandi i Núria Rius Vernet.

Organitza: ICE de la Universitat de Barcelona

Dates: els dijous a partir del 3 de febrer (durada 30 hores)
Horari: de 17.45 a 19.45 h.
Lloc: Antiga Escola Normal de Barcelona

Melcior de Palau
Inici matrícula: dilluns 10 de gener
Lloc matriculació: ICE Universitat de Barcelona

Passeig de la Vall d'Hebron, Edifici Migdia
Tel. 93 403 51 75
Fax. 93402 10 16

http://www.ub.es/div.5/ice/ice

• SER DONES, SER HOMES. NOVES FORMES DE SER I DE CONVIURE

Seminari que té com a objectiu aprofundir en la construcció de la feminitat i de la

masculinitat en un món canviant. Amb la participació de professionals de

diverses disciplines. Consta de 3 mòduls independents de 12 hores cada un.

Organitza: Colleçt Oficial de Psicòlegs de Catalunya
Dates: mòdul 1-+ 11, 18, 25 de novembre; 2 i 9 de desembre del 1999

mòdul 2-+ 20 i 27 de gener; 3, 10, 17 i 24 de febrer del 2000

mòdul 3-+ 9, 16, 23 i 30 de març; 6 i 13 abril del 2000

Horari: de 19.30 a 21.30 h.
Lloc: COPC

Gran Via de les Corts Catalanes, 751 A, 2n 1 a
* Per a més informació i tarifes dels mòduls, adreceu-vos al tel. 93 247 14 94
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• CURS DE POSTGRAU ItNOVES APROXIMACIONS PER A L'ENSENYAMENT

DE LES HUMANITATS A L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA"
Es pretén proporcionar línies metodològiques a les persones llicenciades, així

com al professorat d'ensenyament secundari en l'àmbit de les humanitats.

Organitza: Centre Dona i Literatura - Facultat de Filologia
Dates: del 31 de gener al 2 de juny
Horari: dilluns, dimecres i divendres de 18 a 21 h.

Tutories: divendres de 17 a 18 h.

Lloc: Centre Dona i Literatura - Facultat de Filologia
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
Tel i Fax 93 402 90 35

e-mail:cdona@lingua.fil.ub.es
Matrícula: fins el dilluns 31 de gener
Preu: 125.000 ptes.

• SEMINARI DE FORMACIÓ PER DINAMITZADORES DE GRUPS DE

TERTÚLIA
L'objectiu d'aquest seminari és potenciar les relacions humanes per ajudar a

viure en positiu a partir dels propis problemes de soledat, viduïtat... o per

compartir el temps lliure amb persones de la mateixa edat.

Organitza: Xarxa de Dones de 50 i més
Data inici: dijous 3 de febrer
Horari: de 17 a 19 h. (12 sessions un dia a la setmana)
Preu: 1.000 pessetes
Lloc informació: Casal Joan Casanellas

Plaça Joan Casanelles, s/n
Tel. 93 485 03 24
Fax. 93 314 51 60
e-mail: xarxa.50mes.informail.lacaixa.es

• FILOSOFIA I ESCRIPTURA FEMENINA

Curs impartit per professores de la UB i de la UAB. Girarà en torn de l'escriptura
femenina, tot atenent prioritàriament a les seves aportacions a la Història del

Pensament. Les sessions s'articularan al voltant de dos tipus d'activitats: lliçons i

seminaris de lectura o discussió.

Organitza: Universitat de Barcelona
Crèdits: 2 crèdits (30 h.), reconeguts com a crèdits de lliure elecció per a totes

les persones estudiants de la UB, per acord de la Comissió Acadèmica

de la Junta de Govern.
Dates: del dilluns 20 al dissabte 25 de març
Lloc: Sala de Juntes de la Facultat de Filosofia

Baldiri Reixac, s/n (metro: Palau Reial)
Lloc matriculació: Secretaria del Departament d'Història de la Filosofia, Estètica i

Filosofia de la Cultura
Baldiri Reixac, s/n

Informació: Departament d'Història de la Filosofia
Tel. 93 440 92 00 ext. 3260/3262

birules@trivium.gh.ub.es
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• ACCIONS FORMA TIVES PER A TREBALLADORES I TREBALLADORS
La Fundació Maria Aurèlia Capmany i el Departament de la Dona d'UGT han

dissenyat unes accions formatives adreçades a treballadores i treballadors en

actiu dins d'un pla Intersectorial de Forcem. Els cursos previstos són:
- Agents per a la igualtat en la negociació col·lectiva
� Normativa i legislació: treball i responsabilitats familiars
- Normativa i legislació: classificació, valoració i remuneració no sexista
- Relacions laborals i no discriminació: salut laboral i gènere
- Recursos Humans i diversitat per a ONG's
- Tècniques de comunicació oral i escrita amb llenguatge igualitari
� Tècniques de negociació i resolució de conflictes
- lnternet per a associacions
- Lideratge
- Gestió econòmica i recursos
Si estiguéssiu interessades, les entitats organitzadores tenen a la vostra

disposició el programa d'aquests cursos, així com tota la informació adient.

Organitza: Fundació Maria Aurèlia Capmany i Departament de la Dona d'UGT
Dates i lloc: a convenir amb les persones inscrites
* Per a més informació i inscripcions adreceu-vos a la Fundació Maria Aurèlia

Capmany al tel. 93 301 11 95
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I ALTRES ACTES I

• CHAO, RODRíGUEZ
Obra de teatre a càrrec de la Companyia La Troca, que presenta una visió

divertida, irònica, sarcàstica i emocionant sobre el món de la dona.

Organitza: Companyia La Troca
Dates: fins el diumenge 9 de gener
Lloc: Teatre Malic

Fussina,3
* Per a més informació i confirmació d'assistència adreceu-vos al tel. 607 49 65 12 a

bé al 639 70 08 76 (preu especial per a grups i entrades a dos per una).

• VISITA AL CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA
Visita a l'exposició Tiempo de radio.

Organitza: Grup de Dones en Forma
Data: dijous 13 de gener
Horari: 17 h.
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta

Santa Fe, 2, bis
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 358 36 14

• INTERFERÈNCIES
Vídeo Fòrum.

Organitza: Grup de Dones en Forma
Data: dijous 27 de gener
Horari: 17 h.
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta

Santa Fe, 2, bis
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 358 36 14
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I EXPOSICIONS I

• EXPOSICIÓ IIMIRANT-ME DINTRE TEU"
Nova Mostra de pintures i tintes d'Elisa Caro.

Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: del dijous 2 de desembre de 1999 fins el dilluns 31 de gener del 2000

Data inauguració: dijous 2 a les 19.30 h.
Lloc: Llibreria Pròleg

Dagueria, 13
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 319 24 25

• DONES GRANS, DONES SANES, DONES SÀVIES: FER-NOS GRANS AMB

BONA QUALITATDE VIDA
Maleta pedagògica per "viatjar" a partir dels cinquanta anys i gaudir amb altres

dones d'una manera activa i apassionada, en relació amb el nostre cos i la

nostra salut. Presentació de la maleta i inici del treball en grup per desenvolupar
activitats sobre el seu contingut, dintre de l'espai "Els dimarts del Casal".

Organitza: Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Col-labora: Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones (CIRD)
Data: dimarts 11 de gener
Horari: 18 h.
Lloc: Centre Cívic Casal de Sarrià

Pça. Cirici i Pellicer, 2
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 205 41 04

• DONES GRANS, DONES SANES, DONES SÀVIES: FER-NOS GRANS AMB

BONA QUALITAT DE VIDA
Maleta pedagògica per "viatjar" a partir dels cinquanta anys i gaudir amb altres

dones d'una manera activa i apassionada, en relació amb el nostre cos i la

nostra salut. Presentació de la maleta i inici del treball en grup per desenvolupar
activitats sobre el seu contingut, dintre de l'espai "Els dimarts del Casal".

Organitza: Grup de Dona de Can Castelló
Col-labora: Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones (CIRD)
Data: dimecres 19 de gener
Horari: 17 h.
Lloc: Casal de Gent Gran de Can Castelló

Castelló,1-7
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 414 28 57
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• UN VALOR AFEGIT: LES DONES A LA PUBLICITAT

Presentació de la maleta pedagògica Un valor afegit: les dones a la publicitat,
que s'ofereix com un conjunt de recursos, ampli i divers, per abordar l'anàlisi de
la publicitat des de l'observació d'un dels seus aspectes més rellevants: la

representació de les dones.

Organitza: Grup de Dones en Forma
Col·labora: Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones

Dates: del dijous 20 de gener al 10 de febrer
Horari: 17 h.
Lloc: Centre Cívic Torre t.lobeta

Santa Fe, 2, bis
* Per a més informació adreceu-vos al tel. 93 358 36 14
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I PREMIS I CONCURSOS I

• CONCURS CARTELL ANUNCIADOR 200 - DIA INTERNACIONAL DE LA
DONA
• El concurs es obert a totes les persones. Cada persona concursant podrà
presentar un màxim de dues obres pictòriques, originals i inèdites.
• Els cartells hauran de fer 60x40 cm. en sentit vertical, i hauran de ser

concebuts per ser reproduïts (fins a quatre tintes). Les obres es presentaran
muntades sobre un suport rígid, per tal de facilitar-ne el trasllat i l'exposició. La

persona autora del cartell guanyador haurà de fer-hi, si s'escau, les
modificacions necessàries per facilitar-ne la impressió.
• Hi figurarà el text següent: 8 de març

Dia Internacional de la Dona
El Prat de Llobregat

i s'haurà de preveure l'espai per al logotip de la Regidoria de Promoció de la
Dona de l'Ajuntament del Prat.
• La persona que guanyi rebrà un premi de 75.000 pessetes. El jurat tindrà en

compte la qualitat artística de les obres i els missatges d'igualtat que continguin.
Organitza: Ajuntament del Prat de Llobregat - Regidoria de Promoció de la Dona
Termini d'admissió: fins el divendres 21 de gener del 2000
Lloc: OIAC (Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana) de l'Ajuntament del Prat

del Llobregat
Major, 2-4 (de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h. i de dilluns a dijous de 16.30 a 19 h.)

* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 379 00 50

oiac@aj-elprat.es
www.aj-elprat.es
bases.doc

• CONCURS DE CARTELLS 8 DE MARÇ 2000 - DIA INTERNACIONAL DE LA
DONA

L'objecte del present concurs és la realització del Cartell Oficial del Dia
Internacional de la Dona a Terrassa.
• El concurs és obert a totes les dones. Cada participant podrà presentar un sol
treball original i inèdit, amb la tècnica que consideri més adequada (il·lustració,
fotografia, collage, pintura, etc.)
• Els treballs s'hauran de presentar muntats sobre cartró ploma i en sentit
vertical. Les dimensions dels treballs seran de 35x70 cm. preveient un espai pel
text "Dia Internacional de la Dona, 8 de març del 2000" i el logotip de

l'Ajuntament que hi ha de figurar. AI dors del suport hi constarà un lema i/o un

pseudònim.
• Premis:

- Primer premi: edició del cartell guanyador, que anunciarà els actes del Dia
Internacional de la Dona 2000, més 75.000 ptes. i un diploma acreditatiu.
- Segon i tercer premi: diploma acreditatiu.

10



Organitza: Ajuntament de Terrassa - Promoció de la Dona
Termini d'admissió: abans del divendres 28 de gener del 2000

Lloc: Casa Galèria
Nou de Sant Pere, 36
08221 Terrassa

* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 785 01 39 / 02 29

• 4T CONCURS LITERARI DE NARRA T/VA PER A DONES 2000

L'objectiu del present concurs és fomentar i promoure l'escriptura i la literatura en

general entre el col·lectiu femení.
• El concurs és obert a totes les dones. Es pot utilitzar la llengua catalana a

castellana.
• El concurs és de narrativa (tipus novel·la, conte a relat curt). No s'acceptarà,
per tant, poesia, assaig, ni cap treball que no s'adeqüi a aquestes bases.
• Es presentarà, únicament, 1 treball per autora. S'hauran de lliurar 5 còpies de

cada obra, mecanografiades a doble espai i en una sola cara, en paper DIN A-4 i

amb extensió mínima de 4 fulls i màxima de 20 fulls.
• Premis:

1 r premi: 50.000 ptes.
2n premi: 25.000 ptes.
3r premi: 15.000 ptes.

Organitza: Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Terrassa
Col·labora: Regidoria de Promoció de la Dona
Termini d'admissió: divendres 28 de gener del 2000 a les 20 h.
Lloc: Biblioteca Central de Terrassa

Passeig de les Lletres, 1
08221 Terrassa

* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 789 45 89

• VII PREMI CARMEN DE BURGOS DE DIVULGACIÓ FEMINISTA
• Hi poden participar tots els articles que hagin estat publicats en diaris i

revistes durant el 1999, amb una extensió no superior a les 5.000 paraules.
• Els autors i autores que presentin els seus articles en llengua gallega,
catalana a euskera tindran que incloure la versió castellana d'aquest.
• Es presentaran 5 còpies de l'article publicat.
• El termini de presentació finalitzarà el 31 de gener de 1998.
• Premi de 400.000 ptes.
Organitza: Associació d'Estudis Històrics Sobre la Dona de la
Universitat de Màlaga
Termini d'admissió: abans del dilluns 31 de gener del 2000
Lloc: Asociación de Estudios Históricos sobre la Mujer

Facultat de Filosofía y Letras. Campus de Teatinos
29071 Málaga
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• XIV EDICiÓ DEL PREMI8 DE MARÇ MARIA AURÈLIA CAPMANY 2000
La XIV Edició del Premi 8 de març, es convoca amb la intenció d'estimular la

participació i la iniciativa de les dones en els diversos àmbits de treball social,
cultural i cívic, com també la difusió d'una imatge més d'acord amb la realitat

actual,
Les Nacions Unides han declarat el 2000 "Any Internacional de la Cultura de
Pau". La Declaració i Programa d'Acció sobre una Cultura de Pau aprovada per
l'ONU el 13 de setembre de 1999 defineix aquest concepte com "un conjunt de
valors, actituds, tradicions, comportaments i estils de vida basats en el respecte
a la vida, la fi de la violència i la promoció i la pràctica de la no violència per
mitjà de l'educació, el diàleg i la cooperació".
• Els projectes que es presentin han de tenir com a objectiu, impulsar
iniciatives de dones que afavoreixin un canvi de mentalitats en la nostra societat

que permetin transformar la cultura de la violència en cultura de pau.
• Els projectes hauran de reunir els següents requisits:

- Que la seva finalitat exclusiva no sigui una investigació o recerca sobre el
tema proposat

- Que es puguin concretar en: una acció a activitat determinada, una

publicació, un vídeo, un muntatge audiovisual, una exposició, una maleta

pedagògica, etc.
• Les dones que es presentin al concurs hauran de ser residents a la ciutat de
Barcelona i, en el cas de grups, associacions o entitats, hauran de tenir la seu a

la ciutat de Barcelona.
• Dotació del premi:

� 1.500.000 ptes. al millor projecte, segons decisió del jurat oficial.
� 250.000 ptes. al millor projecte, segons decisió del públic assistent a
l'acte de lliurament del premi.

• L'acte de concessió del premi tindrà lloc el dia 8 de març del 2000.
Termini de presentació: divendres 4 de febrer a les 14 h.
Convoca: Ajuntament de Barcelona
Lloc de presentació: Registre General de l'Ajuntament (PI. St. Miquel, 4 i 5,
planta baixa. De dilluns a divendres de 8.30 a 18 h i dissabtes de 9 a 14 h.) a als

Registres dels Districtes.
* Per a més informació: Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les
Dones (CIRD), Llacuna, 161, 2a. planta, 08018-Barcelona, de dilluns a divendres
de 12 a 14 h. i dimarts i dijous de 16 a 19 h., tels. 93 291 84 92/93.
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• CONCURS DE CALENDARIS: MARÇ DEL 2000 FEBRER 2001

L'objecte d'aquest concurs és dissenyar el calendari en motiu del dia
Internacional de la Dona. El lema a partir del qual s'ha de dissenyar és:

CONVIURE ÉS COMPARTIR. Imatges per la igualtat entre les dones i els

homes.
• El concurs es obert a totes les persones. Cada participant presentarà un sol

treball originals i inèdites, amb la tècnica que consideri més adequada
(ülustracló, fotografia, collage, pintura, etc.).
• Els treballs han d'incorporar el disseny de vinyetes lltustratíves i la

numeració del calendari, i han de reservar un espai per al text CONVIURE ÉS
COMPARTIR. Imatges per la igualtat entres les dones i els homes i ellogotip del

Pla per la Igualtat.
• Els treballs s'han de presentar muntats sobre cartró ploma i en sentit vertical.

Les dimensions del treball han de ser de 30x60 cm. AI dors del suport hi constarà
el lema i/o el pseudònim.
• La persona que guanyi rebrà un premi de 50.000 pessetes i un diploma
acreditatiu.

Organitza: Pla per la Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Termini d'admissió: abans del divendres 4 de febrer del 2000
Lloc: Àrea de Benestar Social de l'Ajuntament de Vilafranca

Santa Maria, 2, 1a planta (de 10 a 12 h.)
Casal de la Dona

plaça del Penedès, 3, 2a planta (de 9 a 13 h.)
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 890 32 18

• 7È CONCURS DE NARRATIVA FEDERICA MONTSENY
El tema de les obres tindrà com a base el món de la dona en la nostra societat,
pres des de l'enfocament que es desitgi.
• Podrà presentar-s'hi qualsevol persona, major de 16 anys i que no hagi
publicat mai els seus escrits en els circuits normals d'edició comercial.
• Els originals han de ser totalment inèdits. La seva extensió estarà entre un

mínim de 10 fulls i un màxim de 25 fulls (Din A-4), tant si es tracta d'una sola

narració com d'un conjunt de narracions breus. Es presentaran per quintuplicat,
escrits a màquina, a doble espai i per una sola cara.

• Dotació del premi: 150.000 ptes.
A criteri del jurat el premi es podrà declarar desert a bé es podrà repartir el

seu import en diversos accèssits.

Organitza: Associació Cultural Dones de Manlleu
Col·labora: Ajuntament de Manlleu
Termini d'admissió: es tancarà el dimecres 9 de febrer

Lloc: Grup de Dones de Manlleu
C. Pintor Guàrdia, s/n, baixos
08560 Manlleu

* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 93 850 65 00
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Si voleu que les vostres activitats apareguin a l' AGENDA DONA mensual, us demanem que
ens les feu arribar abans del dia 20 del mes anterior a la realització de l'activitat, al Centre

Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones, CIRD:
el Llacuna, 161, 2a., 08018 Barcelona.

Telèfons 291 84 91/92/93
Fax. 291 84 99

E-mail: CIRD@mail.bcn.es
Web: http://www.cird.bcn.es
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