
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Benvolgudes famílies i infants de la Ciutat de Barcelona, 

 

Ens adrecem a vosaltres i els vostres fills i filles, per a donar-vos a conèixer la web 

estimatdiari.Barcelona, creat per l’Ajuntament de Barcelona,  i convidar-vos  a participar-hi. 

 

És un espai web obert per acollir i fer visible tot allò que els vostres fills i filles vulguin compartir 

respecte  com estan, com es senten i com viuen el confinament.  

 

Ens dirigim també a vosaltres nens i nenes de la ciutat, i us animem a compartir les vostres 

creacions (dibuixos, pintures, relats...) amb l’objectiu de crear un diari que reculli el punt de vista 

de tots i totes vosaltres durant la crisi provocada per la Covid-19. 

 

Barcelona us necessita per saber què penseu i què apreneu d’aquesta experiència. Teniu una 

gran llibreta digital plena de fulls blancs a punt per a vosaltres! 

 

L’Estimat Diari BCN vol afavorir la vostra participació  i la de les vostres famílies. Vol ser la suma 

de petites creacions per fer-ne una de gran de tots i totes vosaltres, de la infància de la ciutat. 

Petits grans relats del confinament des de i amb la vostra mirada, amb ulls d’infants. 

 

Per formar part d’aquesta iniciativa,  caldrà que els vostres pares, mares o tutors/res es puguin 

registrar i que ens envieu les vostres creacions a la web: estimatdiari.barcelona  

 

Us expliquem una mica més de la WEB: 

 

Com funciona?  

Per recollir les vostres creacions i reflexions al voltant del confinament, caldrà, en primer lloc, 

pensar sobre el que esteu vivint i triar alguna emoció, vivència, pensament per aprofundir-hi... 

Potser us pot ajudar si llegiu i penseu sobre les preguntes que aniran apareixent al web sobre el 

dia a dia amb la família, les emocions, com ens cuidem, els amics i amigues i el veïnat, el que 

aprenc, els avis i àvies, la mort i la malaltia, la ciutat, el barri i el carrer, o com veig el futur.  

 



 
 
 
 

 
 
 

 

 

En segon lloc, caldrà que decidiu si us ve més de gust expressar-ho en paraules, dibuixos o 

imatges. Si voleu escriure un text, un conte, un poema, una carta a algú real o imaginari, una 

història, un còmic... Si voleu dibuixar, pintar, fer una escultura, un collage, una fotografia creativa... 

Podeu provar nous formats dies diferents. 

 

IMPORTANT! Per entendre millor la vostra creació és imprescindible que li poseu un títol que 

expliqui què voleu expressar, què representa i de què tracta la vostra obra.   

 

En tercer lloc, hi ha diverses maneres per compartir les creacions:  

 

 Pujar la imatge que ja tinguis feta de la teva creació (text, pintura, foto, etc.)   

 Escriure directament al web clicant on diu “Escriu” 

 Dibuixar directament al web clicant on diu “Fes un dibuix” 

 Veure què fan altres infants i inspirar-vos per a noves creacions. 

 

 

També us donem resposta a algunes preguntes en relació al WEB: 

 

Els infants es podem registrar sols?  

No, alguna persona adulta que us cuidi haurà de registrar-se per poder compartir les vostres 

obres. També els hi demanarem el vostre nom (sense cognom), edat, districte de la ciutat.  

Tot el que es pengi quedarà publicat a Estimat diari?  

No necessàriament. Heu de saber que els continguts que no siguin apropiats es trauran del web: si 

no són respectuosos, no tenen res a veure amb el confinament, són gargots, són fotografies on es 

veuen cares  i es reconeixen persones... Hi ha un equip de persones vetllant perquè Estimat diari 

reculli expressions del confinament, com més elaborades i creatives millor. 

Què en farem?  

Amb aquest diari, Barcelona tindrà un record, un tresor per comprendre el confinament a través de 

les vostres paraules i creacions. Més endavant, quan tornem una mica a la normalitat, el material 

recollit es treballarà com a testimonis de memòria, per seguir-hi pensant i recordant plegats. 

L’Arxiu Municipal de la Ciutat analitzarà el material i l’Ajuntament es compromet a tirar endavant 

diverses maneres per mostrar Estimat diari. De moment hem pensat fer-ne un llibre, una exposició 

i un mural a algun lloc a l’aire lliure de la ciutat.   



 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Moltes gràcies famílies i infants per la vostra col·laboració, entre totes i tots aconseguirem un Diari 
de ciutat. 
 
 
Ben cordialment, 
 
Equip #EstimatDiari 
 

 

 

 
 
 


