Dia B – Movimente esta ideia!
Mega ação de voluntariado urbano
Desde 2012 que milhares de pessoas juntaram, já, o seu esforço ao Dia B
“Uma Cidade a Pulsar” de gente que se une em prol do bem comum é o mote para 2018

Um total de 31 700 participantes
Desde 2012, que mais de 63 000 mãos tornaram possível a realização de mais de 580
ações em escolas, coletividades, IPSS e vários espaços públicos de todo o Concelho com
o forte envolvimento das Uniões de Freguesias/Juntas, empresas locais e nacionais.
Previsto para 25 e 26 de maio de 2018, o Dia B está, há muito, em preparação. Tal como
em anos anteriores, será construído com a participação da comunidade, desde a entrega
de propostas, passando pela formação de grupos de trabalho até à concretização dos
projetos, prevendo-se, mais uma vez, a participação de milhares de pessoas – das mais
variadas idades.
O dia 25 será dedicado às escolas e zonas envolventes. A 26 de maio, as intervenções
terão uma forte incidência no espaço público e espaços coletivos, nomeadamente
através do movimento associativo local.
É o pulsar dos corações de cada um de nós na vida do Concelho.

Historial
2017
• 2 dias + de 8000 participantes + 32 escolas + 100 ações + 15 artistas
2016
• 2 dias + de 6500 participantes + 110 ações + 28 escolas + 20 coletividades,
associações e IPSS + 25 parceiros
2015
• 2 dias + de 6000 participantes + 100 ações. O Dia B recebeu o prémio EDP/Visão
“Todos Queremos um Bairro Melhor” entre 324 projetos nacionais
2014
• 2 dias + de 5500 participantes + 27 escolas + 80 projetos, para o espaço público
comum com projetos a desenvolver em parques, matas e vários muros da cidade
2013
• 2 dias + de 4500 participantes + 118 ações + 26 parceiros, distinguido com o
Prémio “Rosto Cidadania”
•

2012
1 dia + de 1200 participantes + 80 ações

Dias 25 e 26 de maio voltaremos a unir-nos por uma causa comum.
“Vista a camisola pelo ‘B’arreiro e participe na 7ª edição do Dia B”!
Inscreva-se até dia 30 de abril através do site diab.cm-barreiro.pt
Participe!

