
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Projecte Estimat Diari 
 
Què és? 
 
Estimat diari és un espai web obert per acollir i fer visible tot allò que els infants de 
la ciutat vulguin compartir sobre com estan, com es senten i com viuen el 
confinament.  
 
A qui s’adreça? 
 
La iniciativa està adreçada als nens i nenes de la ciutat en edat escolar. De totes 
maneres, qualsevol noi i noia més gran que tingui ganes de compartir les seves 
vivències a Estimat diari, també està convidada. Volem que l’edat no freni la 
creativitat i ganes d’expressar-se. 
Què pretén? 
 
Aquesta iniciativa vol visibilitzar la infància, ciutadans i ciutadanes de ple dret, i 
que tal i com recull la Convenció de les Nacions Unides de 1989 sobre els Drets 
de l’Infant, tenen dret a opinar i a expressar-se lliurament  i que aquesta opinió 
sigui tinguda en compte (article 12 i 13). 
 
L’Ajuntament posa així el focus en l’etapa vital de la infància, en les seves 
experiències i creant una eina per conèixer i canalitzar-les seves expressions, 
reflexions,  i els seus punts de vista en aquests temps difícils. 
 
A Barcelona, 245.000 ciutadans són infants o adolescents ( i 380.000 persones 
adultes hi conviuen habitualment a casa. Això suposa que 4 de cada 10 veïns i 
veïnes de la ciutat viuen el confinament al costat o amb ulls d’infants. . A més, 
com a “Ciutat amiga de la infància” reconeguda per Unicef, Barcelona ha explicitat 
el compromís municipal per seguir desenvolupant polítiques avançades d'infància 
i per continuar situant els drets dels infants com un dels eixos bàsics de les seves 
polítiques. 
 
Per totes aquestes raons, Barcelona necessita recollir la mirada i veu dels infants,  
per saber què pensen i què aprenen d’aquesta experiència. Des del WEB, se´l 
facilita una gran llibreta digital plena de fulls blancs per  a  què puguin transmetre 
les seves vivències i emocions. 
 
 
Com és  el Diari? 



 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
Normalment els diaris són personals, però aquest és col·lectiu. La voluntat del 
diari és que es construeixi, mica en mica, a partir dels  textos, contes, poemes, 
dibuixos o imatges dels infants durant el temps de confinament a casa. Estimat 
diari serà la suma de petites creacions per fer-ne una de gran de la infància de la 
ciutat. Petits grans relats del confinament amb ulls d’infants. 
 
Amb les seves reflexions i creacions i a partir de diferents preguntes i reptes, 
l’equip de treball de #EstimarDiari, anirà fent una selecció diària de les més 
treballades perquè es coneguin i tothom les pugui veure a través de  diferents 
mitjans de comunicació:  Beteve, Diari de l’Educació, altres diaris de la ciutat i de 
xarxes socials de l’Ajuntament.  
 
Què es farà amb el material recollit? 
 
Més endavant, 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. Una de les propostes 
és fer-ne un llibre, una exposició i un mural a algun lloc a l’aire lliure de la ciutat.   
 
Què més ofereix la WEB? 
 
Per altra banda, aquesta WEB, si els infants tenen dubtes sobre la ciutat i el 
confinament, ha obert un canal on adreçar preguntes a l’Alcaldessa que 
respondrà un cop per setmana via Betevé. 
https://twitter.com/i/status/1247925997002985472 
 
Tanmateix,  si tenen dubtes sobre Estimat diari podran  escriure a 
estimatdiari@bcn.cat 
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