4
16

Fundació

Una RESIDÈNCIA de primera
Des del passat mes de setembre, l’Àgora BCN ha
passat a ser el domicili habitual d’un grup d’estudiants que han triat la Residència Universitària Internacional per la seva particularitat
com a col·legi major. La Míriam Simarro ens
parla de la seva experiència.
Té 20 anys i estudia primer curs de psicologia a la Universitat
de Barcelona. Ho fa a la facultat situada al Campus Mundet,
pràcticament al costat de l’Àgora BCN, on resideix des del
setembre. La Míriam va triar l’Àgora per molts motius, entre
d’altres, la proximitat de la Residència amb la facultat. “Com
que sóc de Lleida i volia estudiar psicologia, ho havia de fer
a Barcelona. Vaig començar a buscar per internet les diferents opcions que tenia per residir a la ciutat. En el meu cas
-la Míriam té espina bífida, amb una discapacitat del 66,6%havia de ser molt exigent pel que fa a les característiques de
les instal·lacions. Per exemple, i com que tinc una sèrie de
dificultats motrius, aquest fet feia imprescindible viure en
una residència, per facilitar-me una sèrie de serveis. Quan
vaig informar-me de les diferents residències i col·legis
majors a Barcelona em vaig fixar en les condicions d’accessibilitat i mobilitat. La nova Àgora BCN era la millor opció.”
La Míriam es considera una persona molt lluitadora i emprenedora. Diu que “obre camí” allà on va, ja que no dubta en
donar a conèixer les necessitats i dificultats de les persones
amb discapacitats, tant de mobilitat com d’aprenentatge,
per sensibilitzar la gent*. A l’Àgora BCN, per exemple, li faci-

liten l’estada (disposa d’una habitació adaptada), tot i que
ella ha anat suggerint canvis, com ara modificar l’alçada del
llit, de les prestatgeries, més serveis, etc., que s’han anat realitzant. Recomana la Residència per l’amplitud de les zones
comunes, la proximitat amb el campus d’humanitats de la
UB i de l’EUHT CETT-UB, la comoditat, la higiene, la
tranquil·litat de l’entorn... i la gent. “Tinc molt bona relació
amb els companys, i em sento totalment integrada, part del
grup.” Precisament per la sensibilitat i capacitat de sociabilitzar de la Míriam explica que hagi triat estudiar psicologia:
“ja des de molt petita, volia dedicar-me professionalment a
ajudar i relacionar-me amb altres persones, perquè el fet de
necessitar-les implica que hi hagi una relació bidireccional.
A més volia treballar en alguna cosa que em permetés disfrutar. Per això m’agradaria treballar amb nens (per exemple
en un centre d’acollida de menors) o amb gent gran”. Amb la
seva iniciativa i actitud, estem segurs que aconseguirà tot el
que es proposi. n
*Cal destacar el treball de recerca de batxillerat de la Míriam, “Som tots iguals?”, un recull
sobre la seva experiència personal i alhora un estudi d’accessibilitat material i educativa
i de sensibilització a l’IES Guindàvols, de Lleida, el qual ha aconseguit diversos premis.

INSTITUCIONS I ENTITATS públiques i privades donen suport a L’ÀGORA BCN
En el procés d’obertura i posada en marxa d’Àgora BCN, s’ha rebut el suport de moltes institucions i entitats, que s’han materialitzat amb
la signatura d’un conveni o un acord, com ara el Conveni Marc de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i la Fundació Gaspar
Espuña–CETT, mitjançant el qual Àgora BCN passava a ser un col·legi major adscrit a la UB. A continuació s’ofereix una mostra d’altres
suports importants:
• Conveni amb la Universitat Pompeu Fabra. Signat per l’Excel·lentíssim i Magnífic Sr. Josep Joan Moreso, rector de la UPF i el Sr. Gaspar
Espuña, president de la Fund. Gaspar Espuña–CETT, estableix llaços de col·laboració entre ambdues institucions, en matèria d’allotjament
d’estudiants, professors i investigadors de la Pompeu Fabra.
• Conveni amb la Vila Universitària de la Universitat Autònoma de Barcelona. Fruit d’aquest conveni, Àgora BCN passa a ser la residència-col·legi major recomanat per la Vila Universitària de la UAB, per als estudiants de l’Autònoma que vulguin residir a Barcelona ciutat.
• Conveni amb la Fundació Ulls del Món. La Fundació, que presideix el Sr. Rafael Ribó (actual Síndic de Greuges de Catalunya), té com
a objectius sensibilitzar la societat i canalitzar recursos materials i humans amb la finalitat d’atendre necessitats sanitàries, molt especialment les relacionades amb l’oftalmologia dels països anomenats del tercer món. Per a tal fi, i entre d’altres actuacions, financia la formació a Barcelona en cirurgia oftalmològica a metges d’aquests països. De resultes d’aquest conveni, Àgora BCN col·labora amb Ulls del Món,
acollint aquests metges en formació durant la seva estada a Barcelona, tot subvencionant-ne una part del cost.
• Acord amb l’Escola Judicial de Barcelona. Àgora BCN facilita allotjament als alumnes estrangers de l’Escola Judicial. Aquests alumnes, jutges procedents de països iberoamericans i de l’Àfrica, vénen a rebre cursos de capacitació a l’Escola Judicial, de resultes dels projectes de col·laboració que el Govern Espanyol té amb alguns d’aquests països. n

