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El futur comença avui / Retrats de Ramon
Serrano
Del 13 al 30 d'abril de 2015 / Vestíbul del
Rectorat
Organitzada per la Fundació Vicente Ferrer, amb el suport de l'Oficina de Desenvolupament i Cooperació de la
UdL, aquesta exposició mostra la situació d’exclusió i vulnerabilitat en la què viuen milers de persones a l’Índia
per formar part d’unes determinades castes o pel simple fet de ser dona.

Tot i que la Llei índia garanteix que totes les persones són iguals i posseeixen els mateixos drets, les què
pertanyen a les castes més desafavorides, encara pateixen exclusió social. Dones i nenes també són
discriminades, en una societat amb un sistema patriarcal molt arrelat.

Amb aquesta exposició, que presenta 15 testimonis de tres generacions diferents, coneixerem com era la
situació de l’Índia rural d'ahir, com és la situació avui i quins són els reptes de futur del demà. Els retrats han
estat realitzats, desinteressadament, pel fotògraf Ramón Serrano, amb més de 30 anys de trajectòria
professional. Entre altres guardons compta el premi El sol, del festival iberoamericà de la comunicació
publicitària 2011 i el premi Lleó de plata al Cannes lion international festival of creativity
 
[+]  www.ramonstudio.com  [  h t tp : / /www. ramonstud io .com/  ]

[+] www.fundacionvicenteferrer.org [ http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/ ]
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