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Contexto
Os valores que rodean ao fito Xacobeo en particular, así como ao Camiño de
Santiago en xeral, son os mesmos que encarna a acción voluntaria: respecto,
solidariedade e colaboración. Por tanto, semella lóxico que a celebración do
Xacobeo 2021 teña tamén aparellada unha necesaria e ampla programación e
compromiso no ámbito do voluntariado, co fin de facer partícipe á sociedade
galega, e con máis énfase ao colectivo de persoas mozas e maiores, ao redor desta
conmemoración.

O Plan de Voluntariado para o Xacobeo 2021, en proceso final de elaboración,
engloba unha batería de medidas orientadas á posta en valor do Xacobeo 2021
e ao recoñecemento da importancia das persoas voluntarias como elemento
estrutural de apoio na súa sólida organización e proxección.
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Co dito Plan, a Consellería de Política Social, en colaboración coa
Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e
Turismo e outros departamentos da Xunta de Galicia, facilita que as
persoas voluntarias interesadas en participar nas liñas de actuación
planificadas leven a cabo diversas actividades de acompañamento e
información nos diferentes programas relacionados co Xacobeo 2021.

Son dous os colectivos prioritarios nas
diferentes actuacións de voluntariado: as
persoas maiores e amocidade, cuxa
participación se canalizará a través dos
diferentes proxectos, programas e accións
que a Xunta de Galicia poñerá en marcha
desde diferentes ámbitos, e sempre baixo
as necesarias medidas de prevención
fronte á Covid-19.

Contexto



Un plan para fomentar a participación da poboación
moza e maior

Este Plan de Voluntariado para o Xacobeo 2021 engloba fundamentalmente medidas orientadas a
promover o Xacobeo 2021 entre a mocidade e as persoas maiores, dous ámbitos claves que
garanten o dinamismo social e a transferencia de coñecemento xeracional.

No caso das accións destinadas á poboación xuvenil, traballarase de xeito coordinado coas tres
universidades galegas para que, no caso dos estudantes universitarios que participen nelas, a súa
actuación poida verse recoñecida de xeito oficial no expediente.

Un plan para axudar a preservar e difundir o Camiño

Así mesmo, e na liña dos retos estratéxicos marcados polo Plan Estratéxico do Xacobeo 2021,
pretendemos a preservación do Camiño e dos seus valores desde unha óptica de sostibilidade do
medio e das oportunidades que nos ofrece o medio rural a través do voluntariado local.

Ao mesmo tempo de asegurar esta conservación, as persoas voluntarias tamén axudarán a
continuar difundindo, tanto no ámbito nacional como internacional, todo o rico patrimonio
cultural e patrimonial co que conta Galicia.

Un plan para canalizar a solidariedade de Galicia

Cómpre lembrar que Galicia é unha das Comunidades Autónomas cun nivel de participación e
solidariedade elevado e consolidado no tempo, e así o corroboran os datos: 1.053 entidades de
acción voluntaria inscritas no Rexistro, nas que participan un total 44.648 de persoas
voluntarias, que día a día aportan o seu tempo e dedicación á mellora da sociedade.

Obxectivos

1.053 44.648entidades persoas voluntarias



Medidas



Programa de voluntariado sénior

Esta convocatoria de axudas, que se puxo en marcha por primeira vez en 2019 e
busca que os maiores de 55 anos participen activamente en accións de
voluntariado, contempla unha liña de apoio específica para actuacións
relacionadas coa promoción do Xacobeo21.

En 2020 presentáronse unha decena de solicitudes orientadas á promoción do
Xacobeo 2021. O importe concedido a estes 10 proxectos é de 21.835 €, un 22,93%
do total concedido.

En 2021 seguirase promovendo este programa co fin de implicar á poboación
maior en accións de voluntariado en xeral, e especificamente naquelas vinculadas
ao fito Xacobeo.
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Programa de voluntariado xuvenil

Esta orde de axudas pretende promover a participación de persoas mozas (16 a 30
anos) en proxectos de voluntariado mediante accións de voluntariado xuvenil en
diferentes ámbitos de actuación tales como medioambiental, social, patrimonial,
cultural... Contempla tamén, ao igual que o voluntariado sénior, unha liña de apoio
específica para accións relacionadas coa promoción do Xacobeo 2021.

No ano 2020 houbo 64 concesións, das que un total de 14 (21,88%) foron
orientadas á promoción do Xacobeo 2021. O importe concedido aos 14 proxectos
que é de 68.420 €, un 27,88% do orzamento total concedido.

En 2021 seguirase promovendo este programa co fin de implicar á poboación moza
en accións de voluntariado en xeral, e especificamente naquelas vinculadas ao fito
Xacobeo.
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Voluntariado educativo

É vital traballar a solidariedade e o respecto desde idades temperás, e introducir a
acción voluntaria nos centros educativos é unha boa maneira de facelo. Por iso, e
de cara a favorecer a promoción, difusión e coñecemento dos valores do Camiño
de Santiago e do Xacobeo 2021 entre os máis novos, empregaranse as diferentes
iniciativas que forman parte do programa Voluntariado educativo, enmarcado no
Plan Proxecta.

Voluntariado educativo aglutina diferentes idades escolares e canalízase a través
de tres proxectos -Rede de Centros Escolares Solidarios, Voluntariado Miúdo e
Pasaporte solidario-, contemplando este último un itinerario educativo en valores
a través do Camiño de Santiago cun nivel de intervención singularizado que ten
que ver con propostas de actividades relacionadas exclusivamente co Camiño.

3.



Premios Galicia deAcciónVoluntaria

Por primeira vez este 2020, a Consellería de Política Social convocou os Premios
Galicia de Acción Voluntaria coa finalidade de recoñecer e visibilizar o labor
daquelas persoas físicas e xurídicas que, de xeito cotián, desenvolven programas,
accións ou proxectos de voluntariado en Galicia. En definitiva, preténdese recoñecer
o exercicio da acción voluntaria a nivel individual e colectivo e os beneficios que esta
achega ao conxunto da sociedade.

De cara a 2021, a convocatoria dos premios incluirá como elemento de reforzo a
importancia do Xacobeo e a realización de actividades vinculadas á promoción e
recoñecemento do seu significado e influencia na mellora da estrutura social e
comunitaria.

4.



Voluntariado no Camiño

Este programa, que nace da colaboración entre a Consellería de Política Social e a Vicepresidencia primeira e Consellería de
Presidencia, Xustiza e Turismo, busca promover a apertura de igrexas e monumentos, que reflicten a riqueza do legado
histórico e relixioso do Camiño de Santiago, durante a época de maior afluencia de peregrinos e ao longo dos diferentes
Camiños de Santiago. Tamén tenta dar a coñecer entre os peregrinos e peregrinas o patrimonio cultural, patrimonial e
lingüístico existente na zona e impulsar, ao mesmo tempo, a sensibilización medioambiental e uso sostible do
Camiño.

Deste xeito, as persoas voluntarias realizarán as seguintes actividades:

Voluntariado cultural: Acompañamento aos peregrinos nas visitas as igrexas e outros monumentos da zona.

Voluntariado informativo: Información aos peregrinos e visitantes sobre aspectos culturais e de servizos
(albergues, oficinas de información, centros de saúde...) que existan no ámbito territorial de actuación.

Voluntariado ambiental: Apoio nas labores de sensibilización, coñecemento do patrimonio ambiental, plantación
de especies autóctonas e recollida de lixo ao longo do Camiño, como itinerario formativo no seu uso sostible.

Voluntariado lingüístico: Colaboración na promoción, difusión e aprendizaxe das linguas cooficiais como
patrimonio cultural, e de xeito especial, da lingua galega como lingua propia de Galicia, cunha acción voluntaria
dirixida aos peregrinos nacionais estranxeiros que así o soliciten.

5.



Campos de voluntariado
vinculados ao Camiño
Os campos de voluntariado son un programa internacional que fomenta a mobilidade da
xente moza de diferentes latitudes durante a época estival, maioritariamente, e forman parte
da programación da Campaña de Verán da Xunta de Galicia. Por mor da situación sanitaria
derivada da Covid-19, estas accións non se puideron realizar coa compoñente internacional neste
2020.

Por tanto, o obxectivo en 2021, e se a situación sanitaria o permite, é promover accións de
voluntariado entre mozos e mozas de Galicia e doutras comunidades autónomas (en dúbida os
do estranxeiro), relacionada coa interculturalidade do Camiño, de divulgación do seu patrimonio
cultural, etnográfico e natural; de dinamización cultural e turística e mesmo conservación e
sensibilización ambiental. Estes campos de voluntariado, se finalmente poden incluír prazas
internacionais, tamén ofrecerán un recurso lingüístico de primeira orde que pode servir de apoio
aos puntos de información turística municipal, sobre todo en vilas rurais.

Tras as experiencias previas recentes do campo de voluntariado entre Vedra e Boqueixón en 2019
na Vía da Prata; e o do Camiño Francés en Triacastela este 2020, o obxectivo para 2021 é facer,
dentro da Campaña de Verán da Xunta de Galicia, un campo de voluntariado por ruta en
zonas estratéxicas dos propios camiños, en colaboración cos concellos de cada zona.
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Proxecto deVoluntariado Europeo no
Xacobeo 2021:XacobeAndo
A Consellería de Política Social vén de presentar o proxecto XacobeAndo á última convocatoria do programa europeo Corpo
Europeo de Solidariedade (CES), unha iniciativa da Comisión Europea cuxo obxectivo é crear oportunidades para que as
persoas mozas traballen como voluntarios e colaboren en proxectos que beneficien a comunidades e cidadáns de toda
Europa.

Esta iniciativa será unha oportunidade para que este grupo de mozos e mozas (arredor de 80), procedentes de toda Europa,
vivan unha experiencia intercultural e de promoción do Camiño de Santiago e do Corpo Europeo de Solidariedade.

Os mozos e mozas participantes colaborarán co servizo de acollida de peregrinos nos puntos máis habituais de tránsito,
crearán un servizo de información que permita un maior acercamento do proxecto á poboación local e aos visitantes,
realizarán labores de sensibilización sobre a conservación do noso patrimonio común a través de accións de
concienciación ambiental e recuperación de espazos en diferentes tramos dos camiños. Tamén porán ao día os recursos
informativos sobre o Camiño co fin de aportar unha información actualizada e acorde coas necesidades dos camiñantes. O
seu labor, en definitiva, contribuirá a potenciar a imaxe internacional do Camiño como vía de intercambio de culturas.

As rutas que contarán coa colaboración dos voluntarios e voluntarias serán o Camiño Francés, o Camiño do Norte, o Camiño
Primitivo, o Camiño Inglés, o Camiño Portugués, a Vía da Prata, o Camiño de Santiago a Fisterra e Muxía e o Camiño de Inverno.

O proxecto constará de catro bloques de actividades de dous meses de duración cada un e coa participación de grupos de
entre 15 e 30 voluntarios e voluntarias en cada bloque. Abarcará a segunda metade do ano 2021 e o comezo do 2022.
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Formación do voluntariado

As actuacións contempladas no Plan de Voluntariado para o Xacobeo 2021 levarán aparelladas
sesións de formación previa, co obxecto de que todas as persoas participantes nelas saiban cales
son os seus cometidos e, así mesmo, o que significa ser unha persoa voluntaria. Neste sentido, o
plan de formación anual da Consellería de Política Social en materia de voluntariado constitúese
nunha ferramenta imprescindible para a capacitación e a actualización de coñecementos das
persoas voluntarias nos diferentes ámbitos de actuación, así como para obter os coñecementos
precisos en materia de prevención, protección e adopción de protocolos ante a COVID-19.

O Plan de formación no ámbito do voluntariado da Xunta de Galicia deste 2020 puxo a disposición
das persoas voluntarias un total de 960 prazas en 20 cursos de formación, maioritariamente en
formato online.

En 2021 prestarase especial atención ás formacións relativas ao ámbito do voluntariado cultural e
patrimonial, en consonancia coas actuacións que está previsto desenvolver.
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Conclusións



Conclusións
En definitiva, o Plan de Voluntariado para o Xacobeo
2021 que se está ultimando desde a Consellería de
Política Social permitirá unha participación activa por
parte da sociedade mediante actuacións de apoio,
reforzo, protección e difusión do propito fito, así como
dos Camiños de Santiago. Os principais retos a lograr
son os seguintes:

Implicación da xente maior e da mocidade, fomentando tamén o intercambio interxeracional

Apoio na información aos peregrinos e no control dos fluxos do Camiño

Difusión do patrimonio cultural galego entre os visitantes

Reforzar o uso sostible e o traballo de coidado medioambiental nas rutas

Xerar espazos de intercambio cultural entre mozos/as europeos

Reforzar a formación para ampliar a capacitación das persoas voluntarias

Recoñecemento social da acción voluntaria vinculada ao Xacobeo 2021

Consolidar a Galicia como a CCAA máis solidaria de toda España

Obxectivo do Plan
implicar a máis de 1.000

persoas voluntarias
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