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FIDEM
La Fundació Internacional de la Dona Emprenedora

és una institució privada sense ànim de lucre,
independent políticament i econòmicament.

Es va fundar el 8 de març de 1997 i representa un col·lectiu 
important d’empresàries.

Els seus objectius principals són:
Donar visibilitat i reconeixement a la dona empresària com a 

propulsora de l’economia i posicionar-la
en llocs de presa de decisió econòmica i financera

com Cambres de Comerç, patronals, etc. 
Promoure la creació i el finançament d’empreses

mitjançant microcrèdits.
Fomentar i reconèixer l’estil femení

de direcció i gestió empresarial.

L’HOMENATGE
Tenim l’honor de comptar entre les nostres membres i fundadores 

amb la pintora i membre de la Real Acadèmia
de Belles Arts de Sant Jordi,

l’Il·lustríssima Sra. Montserrat Gudiol. 
Voldríem, d’una manera especial, dedicar-li un homenatge per la 

seva obra i per la seva dedicació a la família, i que el seu esperit i la 
seva perseverància en defensar  la seva vocació serveixi de 

testimoni i d’exemple per altres dones. 
Fidem vol reconèixer en la persona de la pintora Montserrat Gudiol 

totes aquelles dones que, com ella, han hagut de lluitar per 
aconseguir els seus ideals i la seva llibertat.
Aquest homenatge serà el punt de partida

per la creació d’un Premi de Pintura de caràcter anual
que portarà el seu nom,

en reconeixement a la seva tasca com a pintora
i pionera en l’àmbit de l’art català,

essent la primera Dona Acadèmica d’Espanya
i la primera a l’Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi.
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planxes de coure
Estampat en 4 colors.
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Amb la col·laboració de::

COMPANYIA DE DANSA PEPE HEVIA
ASTROLABIUS

Per més informació sobre la participació
a l’acte d’homenatge trucar a la FIDEM:

933103166
Plaça Ramon Berenguer el Gran nº 1 Entl. 2ª

Barcelona 08002


