Arriba a Formentera l'exposició 'El voluntariat: una mirada transformadora'
divendres, 9 de març de 2018 09:55

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Benestar Social, informa que des del passat
dimecres 7 de març i fins al proper dimecres 14 de març, la plaça de la Constitució, a la zona
del costat de la capella de l’església, acull l'exposició fotogràfica El voluntariat: una mirada
transformadora
, de Yago
Soria, premi Art Jove en el darrer certamen de fotografia.

La mostra, que consta de 12 panells d’1.2 metres d'amplada amb diverses fotografies i textos
que cerquen donar visibilitat al món del voluntariat de les Illes Balears, és organitzada per la
conselleria balear de Cultura, Participació i Esports i és itinerant. De fet, ja s'ha pogut veure a
Palma i al campus de la Universitat de les Illes Balears i es preveu que segueixi el seu
recorregut per Eivissa i Menorca.

Fer-se voluntari a Formentera
A Formentera està vigent el Pla Municipal de voluntariat. Els interessats en formar part del
borsí de voluntaris del Consell es poden inscriure a la pàgina web del Consell Insular,
concretament a l'agenda de Formentera on trobaran la borsa del voluntari amb l'explicació, el
link per accedir a la publicació del BOIB, al tríptic informatiu i a la sol·licitud d'inscripció.
L’enllaç és el següent: https://goo.gl/nwCpw2

Voluntaris per a la Festa Intercultural del 8 d’abril
Des del Consell de Formentera es fa una crida a tots aquells que vulguin ajudar com a
voluntaris a la XVI Festa Intercultural que es celebrarà el proper diumenge 8 d’abril al CP
Mestre Lluís Andreu. Els interessats s’hi poden apuntar clickant a l’enllaç anteriorment exposat
o adreçant-se directament a l'àrea de Benestar Social, on es pot tramitar la inscripció per a fer
de voluntari a la Festa Intercultural i a d’altres esdeveniments.
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