
 

XV FESTA DO VOLUNTARIADO 
“VILAGARCÍA: CIDADE DO/A VOLUNTARIO/A 2017” 

26 de agosto 

 

 A Festa do Voluntariado  é  un lugar para a promoción do voluntariado social, para o encontro, a 

reflexión, o intercambio de experiencias e a consolidación de propostas de voluntariado a través da posta 

en marcha dunha serie  de actividades dirixidas a esta finalidade: mostra de voluntariado, obradoiros,, 

paneis de experiencias, animación na rúa... 

Trátase, por un lado, de difundir e promover a labor das asociacións da nosa comunidade e, por outro, 

recoñecer e agradecer ese labor desinteresado que prestan as persoas voluntarias.  

O que se busca fundamentalmente, coincidindo co Día internacional da Solidariedade voluntariado (o 31 

de agosto) é crear un espazo para a sensibilización e a convivencia, para o intercambio de experiencias, 

todo elo a través dun traballo de base coas entidades de acción social que operan no noso contorno de 

xeito que se abre todo un mundo de posibilidades de converxencia multisectorial e se dá  visibilidade, á 

vez que se difunden,  as actividades de todas estas entidades e dos voluntarios/as que fan posible o 

desenvolvemento de numerosos proxectos solidarios co seu traballo do día a día.  

 

DESTINATARIO/AS 

 

 Técnicos/as, directores/as ou coordinadores/as de programas de voluntariado, organizacións 

xuvenís e de voluntariado, voluntarios/as, entidades non gubernamentais, investigadores, autoridades, 

institucións educativas e todas aquelas persoas interesadas.  

 

DESCRICIÓN 

 

A Festa do Voluntariado, desenvolverase fundamentalmente a través da seguinte acción: 

Mostra de Voluntariado o 26 de agosto na Praza de Galicia, cunha zona expositiva onde se 

ubicarán as carpas dos participantes e unha zona de actividades, onde se desenvolverán diversas accións 

a proposta e a cargo das entidades de acción social participantes: obradoiros: xogos, manualidades, 

música, animación infantil…. 

 



 

 

 

META 

 

• Crear un espazo de encontro para o estudio do fenómeno da solidariedade en xeral e da 

solidariedade xuvenil en particular a través do intercambio de experiencias, do contacto coas diversas 

ONGs, institucións e organizacións que traballan no eido solidario. 

 

OBXECTIVOS XERAIS 

 

• Mostrar os distintos modos de expresión da conciencia solidaria aproveitando o Día Internacional 

da Solidariedade  

• Promover o voluntariado das persoas maiores como opción persoal e acción transformadora, 

como expresión de solidaridade dentro dun marco de acción conxunta e organizada. 

• Crear espazos de reflexión, de debate acerca do presente e futuro da acción voluntaria, das 

iniciativas e propostas desenvolvidas, identificando e intercambiando experiencias e iniciativas sobre 

problemas, programas e proxectos de acción social,  clarificando conceptos e avaliando os resultados 

• Apoiar ós voluntarios e as súas organizacións na formación e capacitación para unha mellora na 

calidade dos servizos que prestan. 

• Sensibilizar e consolidar á sociedade nos valores de solidaridade e participación 

• Difundir, promover e protexer os dereitos humanos e os seus valores, defendendo a solidaridade 

como cauce de actuación. 

• Promover a interculturalidade a través do coñecemento das diversas manifestacións culturais 

• Facilitar a captación de fondos por parte das entidades participantes na Festa fundamentalmente 

a través da venda dos seus produtos. 

 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Facilitar a difusión por parte de aquelas entidades que traballan con voluntarios, dos seus 

programas, actividades e proxectos. 

• Facilitar ferramentas para axudar a captar os diferentes modos de expresión da solidariedade  

en distintos ámbitos e fundamentalmente a través das entidades de acción social do noso municipio. 

• Facilitar información material sobre os  proxectos sociais onde sexa viable a participación  

voluntaria  

• Facilitar a incorporación ás entidades sen ánimo de lucro das persoas que se ofrecen como 



 

voluntarias. 

• Facilitar a incorporación dos voluntarios ós programas e actividades organizadas polo Concello. 

• Levar as rúas de Vilagarcía, as distintas actividades de voluntariado levadas a cabo pola 

entidades de voluntariado de Vilagarcía de Arousa. 

• Achegar a nenos, nenas e persoas maiores  a  través de experiencias lúdicas o mundo da 

solidariedade en xeral e do voluntariado en particular 

 

CRONOGRAMA  FESTA DO VOLUNTARIADO 

Sábado 26 de agosto de 2017  

Ubicación: Praza de Galicia 

 

11.00 h Apertura da Cidade do Voluntariado. Mostra de Voluntariado a cargo das entidades de acción 

social de Vilagarcía 

11.30 h.  inauguración 

Actuación para público familiar: “Antía e Wamba o Regato Pequeno” de Tropa de Trapo (actividade 

subvencionada polo Fondo Galego de Cooperación) 

Obradoiros….  

14.00 h. Peche 

 

 

 

 

 

 

 

 


