
 

Vintena edició del 
congrés estatal del 
voluntariat 
Un any més, membres de l’equip tècnic de la FAVIBC han 

assistit al Congrés Estatal de Voluntariat 2018. La seva 

vintena edició, celebrada a Ourense els dies 28 i 29 de 

novembre, ha servit per reflexionar sobre el futur del 

voluntariat i fer valdre la tasca del voluntariat, gràcies al 

treball del qual, es pot aconseguir una societat millor. 

 

L'acte inaugural va comptar amb la presència de la ministra de Sanitat, Consum 

i Benestar Social, la Sra. Maria Luisa Carcedo, el Sr. Alberto Nuñez Feijóo, 

president de la Xunta de Galícia i l'alcalde d'Ourense, el Sr. Jesús Vázquez 

Abad. Tots van destacar la importància del paper dels voluntaris i de les 

voluntàries, així com la necessitat de la participació ciutadana en el moviment 

associatiu i en la millora de les condicions de vida d'aquelles persones que 

necessiten ajuda. 

Per mitjà de taules rodones i tallers, dirigides per professionals i persones 

implicades en el moviment del voluntariat, es van posar en comú moltes de les 

experiències que s'estan duent a terme a l'estat, així com els aspectes que cal 

millorar en un futur, especialment aconseguir la implicació de la ciutadania i de 



les persones més joves. El Congrés també va reconèixer la feina d'aquelles 

entitats que aquest any han aconseguit el premi estatal de voluntariat, atorgat a 

aquelles entitats o persones que han destacat per la seva tasca i per la seva 

aportació al moviment del  voluntariat, gràcies al seu esforç i a la seva 

implicació. 

La FAVIBC va poder mostrar els projectes que realitza amb l'objectiu de 

millorar la situació d'aquelles persones que viuen en risc d'exclusió social. 

També va destacar la important tasca de les entitats veïnals i l’esforç i treball 

que fan als barris d'habitatge social de Catalunya, on són agents proactius en 

la recerca del benestar dels veïns i de les veïnes. 

El congrés va finalitzar amb els esments honorífics a entitats del voluntariat de 

Galícia i l’elecció de la ciutat de València com a seu del proper Congrés Estatal, 

on seguirem donant a conèixer la gran feina que fan els voluntaris i voluntàries 

de les entitats. 

 


