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L’exposició “Viatge a la ciutat de l’infinit” 
de la Fundació Vicente Ferrer ens convida a 
fer un recorregut fotogràfic i històric que 
s’inicia l’any 1952 amb l’arribada d’en 
Vicenç a l’Índia. 

La mostra ens explica les principals fites 
assolides durant aquests anys i coneixem 
de prop els principals projectes de 
desenvolupament es duen a terme als 
estats d’Andhra Pradesh i Telangana, on 
treballa la Fundació, des de l’any 1969.

Així mateix, descobrim la figura de Vicenç Ferrer l’home que va liderar la transformació 
social més important del sud de l’Índia a favor de les castes més discriminades, 
juntament amb l’Anna Ferrer, dona incansable, entusiasta i lluitadora i actual presidenta 
de la Fundació. 
Un viatge en el temps i a una realitat llunyana que de ben segur deixarà empremta. 

Viatge a la ciutat de l'infinit
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Mesures de l’exposició
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Suports expositius

Exposició completa
8 suports regulables per a fons d’estudi 
fotogràfic; peus amb obertura regulable; 
bossa de transport

Mesures: 
5 suports de 2,5m (alçada) x 3m (amplada)
3 suports de 2,5m (alçada) x 1,5m (amplada)
Pes unitat: 2,1Kg
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Blocs de continguts

1. Timeline: “50 anys de transformació”
2. Biografies del Vicenç i l’Anna
3. Lluitem contra la pobresa…
4. Photocall: Comparteix la teva solidaritat
5. Col·labora
6. Bloc temàtic: 

• Vèncer la sequera per lluitar contra la 
pobresa

• Educació inclusiva per combatre els 
prejudicis

• Apoderament de las dones per a la 
transformació

• Esport per a la cohesió social
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1. Timeline: “50 anys de transformació”
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2. Biografies del Vicenç i l’Anna
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3. Lluitem contra la pobresa extrema…
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4. Photocall: Comparteix la teva solidaritat
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5. Col·labora
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6. Bloc temàtic

1. Vèncer la sequera per lluitar contra la 
pobresa

2. Educació inclusiva per a combatre els 
prejudicis

3. Apoderament de les dones per a la 
transformació

4. Esport per a la cohesió social











La Fundación Vicente Ferrer

La Fundació Vicente Ferrer (FVF) és una 
organització no governamental de 
desenvolupament compromesa des de 
1969 amb el procés de transformació de 
les zones rurals a Andhra Pradesh i 
Telangana, al sud-est de l’Índia.

Treballem amb comunitats empobrides i 
amb col·lectius especialment vulnerables: 
dones i persones amb discapacitat.

Estem presents a més de 3.600 pobles i 
donem suport a gairebé 3 milions de 
persones.

El model de desenvolupament de la FVF a 
l’Índia coincideix amb el conjunt de 
propostes globals de l’ONU per assolir els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible 
l’any 2030.
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