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Renovació de l'Aula Magna

Hem millorat l'Aula Magna de Casa Convalescència tot augmentant la seva
polivalència i embellint el paviment.

El nou mobiliari movible, dissenyat per Òscar Tusquets, facilita
l'adaptabilitat de la sala a tota mena d'actes, sobretot a aquells que
necessiten un espai versàtil, a mida, com ara presentacions i banquets.
Casa Convalescència és, com sempre, a la vostra disposició per acollir tots
els vostres actes i, ara més que mai, els que demanin una especial
flexibilitat.
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Calendari de congressos 2004-05

A tots els membres de la comunitat universitària que esteu pensant en
organitzar algun congrés o reunió a Barcelona us pot interessar saber
quines són les dates més difícils pel que fa a disponibilitat i preus dels hotels
de la ciutat.

Per aquest motiu posem a la vostra disposició els següents enllaços amb les
webs que presenten els calendaris dels esdeveniments que tindran lloc a
Fira de Barcelona i els que són del coneixement del Barcelona Convention
Bureau.

Si desitgeu més informació, no dubteu a posar-vos en contacte amb
nosaltres.

Fira de Barcelona: http://www.firabarcelona.com/ (Calendari)
BCB: http://www.barcelonaturisme.com/ (Barcelona Convention
Bureau/Calendari de Congressos/Cercador)
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Nadal al Serhs Hotel Campus

Aquest Nadal el Serhs Hotel Campus convida els membres de la comunitat
universitària a gaudir de la seva hospitalitat i gastronomia a un preu molt
especial.

Si hi voleu fer la vostra celebració de departament, l'hotel us ofereix un
10% de descompte sobre el preu de venda al públic en els menús i els
aperitius, durant tot el mes de desembre. Els podeu veure al web de
l'hotel: http://www.serhscampushotel.com/

Així mateix, l'hotel ha preparat uns menús especials per passar ben servits
els dies més assenyalats de desembre amb la família i els amics, i amb un
10% de descompte sobre el preu de venda al públic. Per fer les vostres
reserves i conèixer el contingut dels menús dirigiu-vos a l'hotel, tel. 93 580
83 53.
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EIBTM: El Saló internacional de Viatges de Negoci,
Congressos i Incentius, per primer cop a Barcelona

L'esdeveniment més important a nivell mundial del sector de Viatges de
Negoci, Congressos i Incentius, el saló EIBTM, es celebra a Fira de
Barcelona, recinte Gran Via Montjuïc 2, del 30 de novembre al 2 de
desembre, ambdós inclosos.

Els propers cinc anys, aquest saló farà de la capital catalana el centre de
l'activitat internacional de congressos. L'Agència de Promoció d'Activitats i
de Congressos UAB Campus hi serà present en l'estand del Barcelona
Convention Bureau. Us convidem a visitar-lo i a informar-vos de
l'amplíssima oferta d'arreu del món que es presentarà a la nostra ciutat.

Si desitgeu assistir-hi, poseu-vos en contacte amb l'Agència i us
n'informarem.
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Oferta exclusiva: Vilars Rurals i hotels de muntanya

Cuina Serhs, empresa que gestiona el Serhs Hotel Campus i diversos
restaurants de la UAB, ha preparat una oferta per als membres de la
comunitat universitària que vulguin fer estades als seus hotels de muntanya
i als Vilars Rurals:

   · 10% de descompte
   · o bé 3 talons equivalents a 3 nits, amb allotjament i esmorzar, per a
     dues persones, al preu de 46,50€ per nit, IVA no inclòs.

Els Vilars Rurals són establiments hotelers dedicats al gaudir del turisme
d'interior. Un tracte amable i casolà, la proximitat amb indrets o viles
d'interès i la integració en el paisatge són els trets característics d'aquest
nou concepte turístic. Hi ha un Vilar a Cardona (El Bages) i un a Sant Hilari
Sacalm (La Selva). Més informació: http://www.vilarsrurals.com/

A la muntanya, l'Hotel Serhs Pirineus a Maçanet de Cabrenys i l'Hotel Serhs
Ski Port del Comte us ofereixen comoditat i encant en un entorn natural.
Més informació: http://www.hotelserhspirineus.com/ i
http://www.hotelserhsskiportdelcomte.com/

Per reservar, contacteu l'hotel o vilar i mencioneu que sou membres de la
comunitat universitària UAB (professors i PAS) per gaudir del descompte.

   · Vilar Rural de Sant Hilari: tel. 972 87 28 20
   · Vilar Rural de Cardona: tel. 93 869 00 44
   · Hotel SERHS Pirineus: tel. 972 54 40 00
   · Hotel SERHS Ski Port del Comte: tel. 973 49 23 33

En el cas que vulgueu comprar els talons, truqueu al telèfon Servei de
Reserves 93 795 10 30.

En arribar a l'hotel o vilar reservat, se us demanarà el vostre DNI i la
targeta que us acredita com a membre de la comunitat universitària.
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UAB Campus acull...

El Serhs Hotel Campus i Casa Convalescència acullen aquest curs diversos
congressos científics organitzats per departaments de la nostra universitat,
com ara l'Annual Meeting of Eurothymaide, de l'Institut de Biotecnologia i
Biomedicina, i el FIMH (Functional Imaging Modelling of the Heart), del
Centre de Visió per Computador, entre d'altres. Així mateix, institucions no
pertanyents a la UAB han triat la nostra universitat per a realitzar actes
com el 6th Workshop of the European Working Group on Gaucher Disease
(Hospital Clínic/UB) o el SEB Annual Main Meeting (Society of Experimental
Biology).

El Departament de Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat
de Catalunya ha escollit Casa Convalescència com a seu dels Fòrums de
Participació, una sèrie de quatre fòrums temàtics que formen part del
procés de participació que vol instar als ciutadans a implicar-se en la
redacció del nou text.

El primer es va celebrar el passat mes de juliol amb el tema "Immigració i
el Nou Estatut" i els tres fòrums restants, centrats en el Nou Estatut i la
seva relació amb l'Empresa, la Societat del Coneixement i el Medi Ambient,
es duen a terme aquest mes d'octubre.

Si desitgeu conèixer els actes que es celebren a les instal·lacions de la UAB,
consulteu: http://www.uabcampus.com/cat/calendari/calendari.asp
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