
Convite para 
degustación de café 

ou cacao de comercio 
xusto moi saboroso!

Sorteamos 
entre as persoas asistentes 20 

entradas para espectáculos 
escénicos e musicais! Acada 5 
cuños de distintas entidades e 
poderás participar no sorteo de 

2 entradas para desfrutar dalgún 
dos espectáculos que terán lugar 

na cidade da Coruña durante o ano 
2011. Deixa a túa pegada!

Ciclo Formativo sobre Voluntariado
Horario de 19:00 a 21:00 h. Na aula da Casa Museo Casares Quiroga. Rúa Panadeiras, 12. A Coruña

Luns 14 de febreiro: VOLUNTARIADO EUROPEO. 
Dinamizado por Lara Rives Busto; licenciada en Publicidade e Relacións Públicas, cun mestrado en Creatividade para 
Publicidade. É a responsábel do Servizo de Voluntariado Europeo da Escola de Tempo Libre Don Bosco de Santiago de 
Compostela.

CONTIDOS: trazos breves sobre o programa Xuventude en Acción (é onde se encadra o SVE). Que é un proxecto de 
Servizo Voluntario Europeo? Promotores dun proxecto de SVE. Xestións necesarias para solicitar un proxecto de SVE: 
manifestación de interese, formulario de solicitude, modelo de acordo de actividades. Convocatorias e prazos. Criterios 
para avaliar un proxecto de SVE.

Martes 15 de febreiro: CAPTACIÓN DE VOLUNTARIADO. 
Dinamizado por Enrique Castro Sanjurjo, licenciado en Pedagoxía Social. Experto en planificación e xestión de ONG, xestión 
da excelencia nas organizacións e xestor de formación, en programas e proxectos do ámbito da intervención social e 
comunitaria. Profesor de postgrao na Universidade Oberta de Catalunya e na UNED. Traballou como delegado internacional 
en proxectos de cooperación ao desenvolvemento en Sudamérica e Centroamérica. Na actualidade, é responsábel de 
Formación na empresa Análise e Desenvolvemento Social Consultores.

CONTIDOS: O ciclo da xestión do voluntariado. O plan do voluntariado. Preparación e captación de persoas voluntarias. 
Tipos e medios de captación.

Mércores 16 de febreiro: 
PROMOVER E MANTER O VOLUNTARIADO. MÉTODOS E PROPOSTAS. 
Dinamizado por Enrique Castro Sanjurjo

CONTIDOS: O desenvolvemento e a participación da acción voluntaria nas entidades. Acompañamento das persoas 
voluntarias: o seguimento e a avaliación participativos. Promover o emprendemento xuvenil na escola: o voluntariado 
que virá.

Xoves 17 de febreiro: CONSUMO RESPONSÁBEL E VOLUNTARIADO. 
Dinamizado por Fernanda Couñago Otero, directora de AMARANTE Setem e coordinadora da Rede Roupa Limpa en Galicia. 
Realizou un mestrado en Axuda Humanitaria Internacional e posúe unha ampla experiencia derivada do traballo en dis-
tintas organizacións sociais.

CONTIDOS: Construímos conceptos: consumo responsábel. Que podemos traballar nós desde o noso ámbito. Que inicia-
tivas e recursos existen desde alimentancion, roupa, finanzas éticas, artesanías...

Venres 18 de febreiro: VISIBILIDADE E COMUNICACIÓN SOCIAL
Dinamizado por Cristina Corujo Cimadevilla, diplomada en Administración e Dirección de Empresas. Traballou en di-
ferentes empresas como responsábel de Mercadotecnia e Estratexia Comercial. É presidenta da Asociación Marco de 
Mercadotecnia e Comunicación do Principado de Asturias e fundadora de EVADES, Escola de Verán de Administración e 
Dirección de Empresas de Sieiro. É membro do Claustro de Profesores da Escola Internacional de Protocolo ESNE e da 
Universidade Miguel Hernández de Elxe. Na actualidade, compaxina estas actividades co seu traballo na empresa C3C 
Otsourcing Comercial.

CONTIDOS: A importancia de comunicar o que facemos: temos un plan? Internet e comunicación alternativa en ONG. Os 
medios de comunicación e a nosa relación con eles. Debilidades e fortalezas.

Inscricións en: http://espazosolidario11.wordpress.com/
N.º de prazas por obradoiro: 20 (asignaranse por rigorosa orde de inscrición)

Comercio
xusto



Alerta vermella! Alerta vermella! 
O próximo 19 de febreiro tes oportunidade de coñeceres de primeira man quen son e que fan os que tecen de 
solidariedade a nosa cidade. A cita é no Palexco (sala de exposicións do 1.º andar), das 11:00 ás 14:00 h e das 
17:00 ás 21:00 h. 

Achégate e atoparás boa xente, espectáculos en vivo, obradoiros, degustacións de comercio xusto... un 
espazo onde enredarte e gozar en compañía.

Programa de animación
10:00 h: Asociacións de cidadáns e 
cidadás en movemento: valores éticos para a vida. 
Conferencia-coloquio de Toni Puig. Quiosco Afonso (90’ aprox.). “Unha 
cidade é activa, inclusiva, esperta cando unha rede plural de asocia-
cións civís de todo tipo a vertebran e fano con atrevemento, xenerosi-
dade, implicando unha multitude de cidadáns voluntarios, asociados e 
colaboradores. Hoxe son máis indispensables que nunca”. Considerado 
por moitos o gran gurú das cidades, un mito do urbanismo, un xenio da 
animación sociocultural e da comunicación creativa, este pequeno gran 
home é, sen dúbida, todo un referente internacional cando se trata de falar de transformación social. Tremen-
damente ameno, provocador, creativo, intelixente, retrata os seus pensamentos cun estilo sorprendente que a 
ninguén deixa indiferente. Inscrición previa en: http://espazosolidario11.wordpress.com/

11:00 h: Apertura do Espazo Solidario. 
“Arte co refugallo” obradoiros lúdicos para a infancia. 
Palexco 1.º andar (Sala Municipal de Exposicións)

12:00 h: En febreiro, sete mantas e un sombreiro. 
Inauguración do evento a cargo de Nelson Quinteiro e artistas convidados. 
Concerto-performance en que, por medio da voz e de elementos 
escénicos, se fará un percorrido polos “ninguén”: “Os que non 
son, aínda que sexan” (E. Galeano). Nelson Quinteiro destaca como 
dinamizador cultural, con experiencias formativas como a Asociación 3.º Pé, iniciativas 
artísticas como o Festival Galego de Cabaré ou a Compañía Femme Fatale, coa que dá unha 
volta de torca e revoluciona o mundo do cabaré e do teatro de rúa. Artista multidisciplinar que 
o mesmo deixa unha pegada no mundo do canto tradicional, imparte obradoiros de voz e teatro ao 
longo de todo o Estado ou enche as prazas de abastos e as rúas con intervención urbana, música en 
directo ou outras linguaxes escénicas.

13:00 h: El camello cojito, representación 
escénica para toda a familia baseada na obra de Gloria Fuertes 
a cargo do grupo de teatro voluntario Mondo Lirondo e ofrecida pola Fundación Meniños. 

14:00 h: Peche da xornada de mañá

17:00 h: Entre o individual e o colectivo:
 os infinitos espazos para a transformación social. 
Conferencia-coloquio de Teresa Moure. Quiosco Afonso (90’ aprox.). Esta 
recoñecida filóloga e escritora galega acompáñanos hoxe para nos facer 
reflexionar: “poñer o mundo patas arriba. Para que os tópicos non boten 
raíces”. Doutora en Lingüística Xeral, exerce a docencia nas facultades 
de Filosofía e Filoloxía da USC. Na súa especialidade, ten publicados máis 
dunha ducia de traballos onde salienta a responsabilidade ética da persoa 
investigadora, o temor ao colonialismo e á homoxeneización cultural den-
tro dunha decidida vocación anti-globalización. Inscrición previa en: http://
espazosolidario11.wordpress.com/

17:30 h: O tenderete da Cachifallada, 
Palexco, 1.º andar (Sala Municipal de Exposicións). A compañía teatral 
A Loca Motora representa este espectáculo de implicación para toda a 
familia. Carlota e Marieta revolven no faiado da súa casa na busca 
de cachifallos que van converter en novos obxectos transformados 
con imaxinación e creatividade. Aparecen roupas, latas, regadeiras e 
outros trastes que se converten en seres fantásticos con historia propia e 
que mesturan o mundo real co imaxinario. Co seu labor, van xurdir dous 
contos que falan da convivencia e da tolerancia.

19:00 h: O paraíso de ferralla: 
Abdul é un mozo senegalés que un día decide lanzarse ao mar en busca dunha 
vida mellor, dun paraíso (Europa) que se acaba convertendo no seu inferno. 
Esta peza de Teatro Fórum pertencente ao programa da ONG ACSUR “Trocando 
Peles”, en colaboración coa Asociación Cultural Manicómicos. O Teatro Fórum 
é unha das técnicas de teatro do oprimido onde a barreira entre o escenario e 
a platea é destruída polo diálogo. A audiencia tamén participa.

20:30 h: Clownsura do Espazo Solidario 2011. 
O artista Pedro Brandariz compartirá connosco as súas divertidas apre-
ciacións sobre o que aconteceu ao longo da xornada do Espazo Solidario 
2011. Actor, clown, monologuista, contacontos, cabareteiro … Branda-
riz aborda o humor desde unha orixinal e sorprendente visión do mundo 
e a súa moi particular maneira de ser.

Participantes:
A.C.X. Abeiro
ACCEM Galicia
Acoes Galicia
Acofifa
Acopros
ACSUR Galiza
Adaceco
ADCOR
Adega
AECC 
AGADHEMO
ALCER
Amnistía Internacional
APEM
Artefíos (A.P.J.L.)
Arquitectos sen Fronteiras
ASDE- Scouts de Galicia
Aseser Teranga
Aspace
ASPANAES
Aspronaga
AVAN
Axuda en Acción
Banco de Alimentos
Casa da Diáspora
Cáritas
Casco
Cogami
Colectivo Moucho
Cruz Vermella
Down Coruña
Ecodesarrollo Gaia
Entreculturas
Enxeñería sen Fronteiras
Equus Zebra
Farmacéuticos Mundi
FAXPG
Grumico
Intermón Oxfam
Juan Soñador
Manos Unidas
Meniños
Oficina de Cooperación e Voluntariado 
OJE Coruña
ONCE
RONSEL
Solidariedade Galega
Solidariedade Internacional
Tierra de Hombres
UDP Coruña
UNICEF
Viraventos
Voluntariado Social Fonseca

Punto de encontro coa solidariedade !

Achégate !


