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Art i ajut humanitari
Trobada amb l’art actual
El passat 27 d'abril es va inaugurar, al Museu

La Fundación Vicente Ferrer és una ONGD (or-

dre l'activitat empresarial que cada vegada té

Diocesà de Barcelona, Trobada amb l'art

ganització no governamental de desenvolupa-

més importància i que estableix nous plans de

actual, una exposició col·lectiva de pintura i

ment) compromesa amb el procés de transfor-

relació entre les empreses i els seu entorn. La

escultura que més enllà d'exaltar les obres

mació d'una de les zones més pobres i neces-

Fundación Vicente Ferrer ofereix a les empre-

pretén contribuir a divulgar i promoure la

sitades de l'Índia, Anantapur, i d'una de les

ses la possibilitat de participar en un projecte

tasca de la Fundación Vicente Ferrer. El 50 %

comunitats mes pobres i excloses, els dàlits

seriós i eficaç amb la finalitat d'eradicar la

dels beneficis obtinguts amb les vendes de

(intocables) i els grups tribals.

pobresa i contribuir a la millora de les condicions de vida dels més desfavorits.

les obres de més de setanta artistes de reconegut prestigi seran destinats a l'esmentada
fundació.

La Fundación Vicente Ferrer és una organització humanista fonamentada en la filosofia de

Les empreses poden col·laborar amb la

l'acció. El seu fundador, Vicenç Ferrer, porta

Fundación Vicente Ferrer a través de diferents

Des de la Unió Empresarial, col·laboradors

més de 50 anys treballant a l'Índia al costat dels

vies:

d'aquesta iniciativa, volem agrair a totes les

més desfavorits. La seva manera d'entendre el

• Apadrinant nens o nenes de les comunitats

persones i entitats que han participat i con-

desenvolupament ha donat lloc a un model

rurals d'Anantapur.

tribuït que aquesta exposició hagi estat un

exemplar en el marc de la cooperació interna-

• Finançant un projecte de desenvolupament a

èxit.

cional. Amb la seva manera de pensar i actuar,

l'Índia: des de la construcció d'escoles fins a la

Vicenç Ferrer ha estat capaç de mobilitzar les

contribució per la implantació del Fons d'Esta-

consciències de milers de persones en la lluita

bilitat Social, l'últim impuls definitiu al desen-

per eradicar les desigualtats entre els homes

volupament comunitari.

transmetent el seu compromís i l'entusiasme a

• Patrocinant activitats de sensibilització i

milers de persones que, dia a dia, treballen i

divulgació de la Fundació a Espanya.

col·laboren per la mateixa causa a l'Índia i a

• Amb aportacions econòmiques com a soci

Espanya.

col·laborador.
• Prestant serveis gratuïts propis de l'empresa.
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gren la responsabilitat social com una part

Si esteu interessats de col·laborar-hi podeu

més de la seva estructura. La responsabilitat

trucar al 902 22 29 29 o consultar la web

social es perfila com una nova forma d'enten-

www.fundacionvicenteferrer.org.

© Foto: Rubio-Rodés

Cada vegada són més les empreses que inte-
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