
 

 

 

Programació d’activitats
10 – 10.30 h Benvinguda, inauguració i 
berenar de comerç just.
Començament de la gimcana participativa 
sobre l’Agenda 2030. Pots guanyar una 
Polaroid!  
10.30 – 10.45 h «Voluntariat, per a qui? 
Desenvolupament, per a què?», a càrrec 
d’Enginyeria sense Fronteres
10.45 – 11 h «On viure?» Presentació del 
projecte Refugees Welcome
11 – 11.15 h «El meu compromís amb els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible»,  
a càrrec d’ASDE Scouts de les Illes Balears
11.15 – 11.30 h «A AFS Intercultura, fins on 
vols arribar? », a càrrec d’AFS Intercultura
11.30 – 12 h Risoteràpia a càrrec de la 
Plataforma Representativa Estatal de 
Persones amb Discapacitat Física (PREDIF)

12– 13 h Espai de trobada «Viu la teva 
experiència internacional en el marc de la 
cooperació» 
13 – 13.30 h Zumba adaptada, a càrrec de la 
Fundació Sant Joan de Déu
13.30 – 13.45 h ODS Star, a càrrec d’ASDE 
Scouts de les Illes Balears
13.45 – 14 h Vakantiebos, a càrrec del Centre 
d’Estudis de l’Esplai
14 – 14.15 h «Coneix els protocols de mostreig 
de platges, a càrrec de Noctiluca
14.15 – 14.30 h Exposició amb testimonis, a 
càrrec de Metges del Món
14.30 h Dinar vegetarià 
15 h Concert de La Gran Orquestra 
Republicana Sound Sistem
16 h Lliurament del premi de la gimcana sobre 
l’Agenda 2030 i cloenda de la festa

Activitats obertes, lliures i gratuïtes.  
Vine i participa-hi!

Festa del  
Voluntariat UIB
Vine a celebrar amb nosaltres el començament
del curs. Participa-hi!

Data: 26 de setembre  
de les 10  a les 16 hores
Lloc: Propileu i zona de vianants  
del campus universitari de la UIB

Espai d’entitats.  
Som moltes! Acosta’t a conèixer-nos! 

Consulta a la nostra web totes les  
entitats que hi participen!



 

 

 

Disseny: Vicerectorat de Campus Digital i Transmèdia.
Secció de Comunicació Interna, Promoció i Imatge. Servei de Comunicació, Promoció i Imatge. http://dircom.uib.cat/20
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#FestaVoluntariatUIB

Hi ha moltes maneres d’implicar-t’hi.  
Dona’t d’alta al PORTAL DE VOLUNTARIAT  
i troba-hi la teva! I si ets una entitat,  
registra-t’hi, fes visible la teva tasca i troba  
el suport que cerques!

cooperacio.uib.cat
Més informació a: 

@cooperacioUIB

  Koluté, el taller ambulant de confecció 
amb roba africana. Un projecte de Cáritas  
Diocesana de Mallorca

  Bus de la Fundació Banc de Sang i 
Teixits de les Illes Balears (FBSTIB)

  La UIB compromesa amb el 
Voluntariat, al propileu

  La UIB compromesa amb l’Agenda 
2030, a l’espai del metro

  Defensam Dones Defensores de 
Drets, al propileu

  Sàhara, un poble sense terra, a 
l’edifici Guillem Cifre de Colonya. 
Una exposició del Fons Mallorquí de 
Solidaritat i Cooperació.

Visita les Exposicions També ens visitarà 

voluntariat.uib.es


