
Exposición

Los Objetivos de la Agenda 

2030 en la India Rural con la

Fundación Vicente Ferrer

En una sociedad global, todos estamos conectados. 

Nuestra fuerza es la suma de millones de pequeñas 

acciones. Te necesitamos. Súmate a los #globalgoals

Del 26 de noviembre al 7 de diciembre 
Lugar: Hall de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación Avenida Blasco Ibáñez, 30. 

(Universidad de Valencia)  

Conferencia: 26 de noviembre a las 10.30. Lugar: Aula Magna de la Facultad de Filosofía y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia.

Viaja a la India y descubre que el cambio es posible: Te explicamos cómo participar en el sorteo de una 

experiencia en la India donde podrás conocer de cerca el trabajo desarrollado en Anantapur 

¡Te esperamos! 

Organiza: Con el apoyo de:

Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Generalitat Valenciana. El contenido de esta 

publicación es responsabilidad exclusiva de la Fundación Vicente Ferrer y no refleja necesariamente la opinión de 

la Generalitat Valenciana. 

Colabora:



Exposició

Els Objetius de l’Agenda 2030

a l'Índia rural amb la

Fundació Vicente Ferrer 

En una societat global, tots estem connectats. La nostra

força és la suma de milions de xicotetes accions. Et 

necessitem. Suma't als #globalgoals

Organitza: Col·labora:

Aquesta publicació ha estat realitzada amb el suport financer de la Generalitat Valenciana. El contingut d'aquesta

publicació és responsabilitat exclusiva de la Fundació Vicente Ferrer i no reflecteix necessàriament l'opinió de la 

Generalitat Valenciana

Amb el suport:

Del 26 de novembre al 7 de desembre 
Lloc: Hall de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’ Educació. Avinguda Blasco Ibáñez, 30. 

(Universitat de València)  

Conferència: 26 de novembre a les 10.30. Lloc: Aula Magna de la Facultat de Filosofia i 

Ciències de l’ Educació de la Universitat de València.

Viatja a l’Índia y descobreix que el canvi és possible: T’expliquem com participar en el sorteig d’una

experiència a l’India on podràs coneixer de prop el treball desenvolupat a Anantapur 

T'esperem!


