
BAN adreçat als infants i adolescents

Benvolguts noies i nois, nenes i nens,

Aquests dies tots estem aprenent a viure d’una manera diferent, des de casa, canviant d’hàbits, fent família més 

que mai.

Els dies són molt llargs i hem de trobar moments per a tot: per riure, jugar, llegir, estudiar, xerrar amb la gent de 

casa i, de manera virtual, amb els amics i altres familiars. També és important trobar els moments per ajudar a 

fer funcionar la casa.

Estic convençut que la gran majoria de vosaltres esteu afrontant aquests dies de confinament amb molta respon-

sabilitat.

Us voldria demanar que seguiu així, a casa, i que feu algunes coses que segur que ja teniu en compte:

•	MANTENIU	LA	HIGIENE, rentant-vos sovint les mans amb aigua i sabó.

•	ESCOLTEU	I	PARLEU cada dia amb la família per tal d’expressar els vostres sentiments, preocupacions, ale-

gries, emocions. No us oblideu de les amigues, els amics i la resta de familiars.

•	FEU	FAMÍLIA. Recordeu moments viscuts, mireu fotos i vídeos, observeu l’entorn des de la finestra, llegiu o 

escolteu contes, expliqueu acudits per riure junts, canteu cançons... 

•	COL·LABOREU	EN	EL	DIA	A	DIA. Les coses de casa són de tots els qui viviu junts (habitació, joguines, roba, 

etc). Aprofiteu per experimentar a la cuina o per fer neteja. Feu les feines que us demanen des del vostre centre 

educatiu (lectures, aprenentatges, experiències, etc).

•	JUGUEU	I	EXPERIMENTEU. No atureu la vostra imaginació; redescobriu jocs de taula o jocs tradicionals (les 

xapes, el veig-veig, les paraules encadenades, el telèfon, a amagar, etc.), jocs de construcció, pistes amagades 

per casa, joguines oblidades, manualitats...

•	SIGUEU	SOLIDARIS. Col·laboreu amb iniciatives socials. N’hi ha moltes, com ara: escriure cartes a persones 

malaltes o a gent gran, fer dibuixos per donar ànim, confeccionar pancartes per a les finestres o balcons, par-

ticipar a l’aplaudiment de les vuit del vespre, etc.

•	AVORRIU-VOS	UNA	ESTONA, que també és molt important tenir temps sense cap activitat planificada, per-

què us ajuda a pensar, i a desenvolupar la vostra creativitat i  la imaginació.

•	COMPARTIU	LES	VIVÈNCIES. Des de Granollers, com a Ciutat Amiga de la Infància, us proposem que envieu 

un vídeo a CLIPCLUBTV, un nou canal de YouTube d’UNICEF i Alcantara Family Foundation. Els protagonistes 

sou vosaltres conjuntament amb alguns personatges molt coneguts.

•	DONEU	LES	GRÀCIES a la família per la cura que tenen de vosaltres, i si aquests dies treballen fora de casa, 

agraïu-los la tasca que fan, perquè així contribueixen que la ciutat funcioni en moments difícils.

Heu de ser EXEMPLE, heu de ser els PROTAGONISTES de les noves fórmules de relacionar-nos, heu de seguir 

aportant la vostra MIRADA JOVE, el vostre somriure, amb ACTITUDS SOLIDÀRIES i positives, que ens ajuden 

a mantenir aquests VALORS essencials en moments com els que vivim.

Em queda agrair-vos, als infants i els adolescents de Granollers, que estigueu a casa participant a la campanya 

#joemquedoacasa.

Una abraçada ben forta per a totes i tots vosaltres.
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