
Llum al final del túnel

Comunicat referent al Programa Trenta Minuts “Un de cada Quatre”, emès el passat dia 
1 de març de 2015

Les membres de la comunitat educativa de l’Escola Baró de Viver, volem expressar el 
nostre desacord davant la visió del barri de Baró de Viver, mostrada en el passat 
programa 30 minuts, centrat en el fenomen de la Pobresa Infantil.

Entenem que la intenció de fons del programa no passava per donar una visió 
esperançadora davant d’un fenomen social tan aterridor. En aquest sentit, estem 
plenament d’acord amb el fet que es tracta d’un fenomen d’alarma social i que cal 
treballar per a crear consciència social i denunciar el problema a les administracions 
competents, les quals haurien de respondre de forma conseqüent.
No obstant, la nostra vivència d’escola i de barri, no passa per la visió depriment que 
es mostrava en el documental “Un de cada quatre” i sentim que el que s’ha mostrat 
no reflecteix el component de potencialitat educativa, creativitat social i capacitat de 
lluita per a oferir una educació de qualitat i un barri digne als nostres infants, malgrat 
les dificultats.

Certament, ens trobem davant d’un barri, caracteritzat per una gran xarxa d’aspectes 
històrics, geogràfics, culturals i econòmics que, de forma interdependent, fan del barri 
de Baró de Viver, un barri amb una realitat social complexa immersa, però, en un 
procés de transformació i millora molt interessant.
Tot i que convivim amb tot un seguit de dificultats, la nostra realitat de barri està vivint 
un progressiu procés d’obertura i enriquiment de les persones que hi viuen, així com 
d’empoderament a l’hora de fer front a les dificultats anteriorment exposades (famílies 
joves del barri, estan liderant processos de creació d’un nou teixit associatiu; la 
construcció d’un nou centre cívic, esdevé un reclam d’obertura del barri; els equips de 
professionals del’àmbit sòcio-educatiu, treballem en xarxa per a transformar dificultats 
en oportunitats, etc.).
És des d’aquesta mirada dinàmica, que des de l’escola Baró de Viver, famílies i 
mestres, hem cregut en el llenguatge de la possibilitat, davant del desig de reinventar 
una escola diferent, una escola on la relació entre les persones i el coneixement del 
món, en són els eixos principals. Una escola on anem construint plegades maneres de 
fer i de ser.
En el nostre dia a dia, compartim doncs, el desig de construir una escola digne i de 
qualitat, oberta a la participació de les famílies en tot moment, així com a la 
informació i a la cultura. Una escola com a motor de transformació, per a fer front a les 
dificultats i oferir tot allò que necessiten els nens i nenes del S.XXI per aprendre més i 
millor.
En aquest sentit, les persones que formen part d’aquest somni fet realitat, varem oferir 
al programa 30 minuts, la possibilitat de gravar moments de la vida de l’escola en la 
que es reflectia aquesta mirada optimista, vital i empoderada davant del fenomen de 
la pobresa infantil. D’aquesta manera es mostrava com els infants de 6è de primària, 
compartien les seves reflexions al voltant de la pregunta “Què és la pobresa”, la qual 
dona lloc al seu projecte de treball de vida d’aula; com les mares del taller de cuina i 
les mares de l’AMPA realitzen l’activitat dels “Berenars solidaris”, per abaratir el preu de 
les colònies; com des de la reunió de l’AMPA es compartia el missatge d’unir esforços, 
per a fer front als problemes derivats de la pobresa econòmica, o explicant com des 
del nostre projecte d’escola, treballem per a que els infants, ciutadans del futur, 
desenvolupin valors com l’empatia i la consciència crítica i solidària.

Perquè la productora del programa no treu profit, ara, del material desat al calaix i fa 
un pas endavant formant part activa d’aquest necessari motor de transformació?
És un repte televisiu que pocs programes semblen atrevisr-se a escometre; Mostrar 
aqeusta mirada optimista, vital i empoderada davant del fenomen de la pobresa 
infantil.

Una vegada vist el túnel, perquè no ensenyar la llum?
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