
Butlletí digital
OCTUBRE 2005

   

Universitat
Autònoma de

Barcelona

Acord amb CosmoCaixa

L'Agència de Promoció d'Activitats i de Congressos UAB Campus ha signat
un acord amb CosmoCaixa per facilitar l’ús de les instal·lacions d’aquesta
entitat a la comunitat universitària.
Així, l’Agència canalitzarà les peticions de les persones que vulguin
organitzar visites per a grups, utilitzar els serveis de restauració (còctels,
sopars, etc.) o les sales de reunió, demanarà disponibilitat i pressupost, i
vetllarà pel bon funcionament de les activitats programades.
Si hi esteu interessats, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.

·······················································

208 Apartaments renovats a Vila Universitària

Vila Universitària ha emprès un procés de renovació dels seus apartaments
i de millores en els espais comuns, que continuarà els propers mesos, per
tal de seguir oferint als usuaris unes instal·lacions i serveis del més alt
nivell.
Des d'aquest estiu, 208 dels 584 habitatges, els estudis de dues places,
compten amb una cuina nova, més electrodomèstics, i nou mobiliari i
il·luminació. Tota la remodelació ha seguit criteris d'estalvi energètic, per
tal de contribuir a la sostenibilitat del medi ambient, cosa prioritària per
Vila Universitària, que ha fet la preinstal·lació d'un sistema d'escalfament
d'aigua amb energia solar que es posarà en marxa properament.
També ha estat renovat el mobiliari urbà (papereres i bancs, etc.) i, abans
de cloure l’any, ho seran part dels ascensors, cosa que millorarà
l’accessibilitat als edificis.
Recordeu que Vila Universitària és a la vostra disposició per allotjar els
participants als congressos, reunions, cursos i activitats que vulgueu
organitzar, durant els mesos de juliol i agost.

·······················································

El restaurant Sírius canvia la seva proposta gastronòmica

L'Hotel Serhs Campus, amb la voluntat de donar millor servei, ha fet canvis
al restaurant Sírius, que ha passat d'oferir un menú a proposar un bufet
lliure. Per 9,50 euros, trobareu una oferta molt variada de primers plats
(amanides elaborades, crudités, taules d'embotits, formatges, patés i
terrines, entrants calents), i també de segons (dos plats cuinats i tres a la
planxa, a més de guarnicions) i postres (fruita, pastissos, làctics i postres
de la casa), a més de diverses varietats de pa. Les begudes i els cafès us
els serveixen a taula.

Confiem que aquesta nova oferta us agradi i s'adapti millor a les vostres
necessitats.

·······················································

Estiu 2005

Aquest estiu, tant a Bellaterra com a Casa Convalescència, la nostra
universitat ha acollit tota mena d'esdeveniments. Hem hostatjat congressos
importants, entre els que destaquem el Society for Experimental Biology
Congress-SEB 2005, en el que van participar més de 900 persones, i
d'altres organitzats per la comunitat universitària i institucions vinculades a
la UAB com l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial-IIIA-CSIC
(ECSQARU 2005), l'lnstitut de Ciències de l'Educació (Jornades de Francès
2005), el Departament de Química (Stereocat 2005), el Departament de
Ciència Animal i dels Aliments (Workshop on Mammary Gland and Cancer),
el Departament de Filologia Anglesa i Germanística (XI Culture and Power
Conference of the Iberian Association for Cultural Studies), i el
Departament de Matemàtiques en col·laboració amb el European
Consortium for Mathematics in Industry (European Student Workshop on
Mathematical Modelling in Industry).

Així mateix, diverses institucions de la nostra universitat han organitzat
reunions, seminaris i cursos com ara el Seminari "Avenços en el procés de
Bolonya" (Vicegerència d'Ordenació Acadèmica), Building the future of
health libraries (Fundació Biblioteca Josep Laporte) i Codesenvolupament:
de la teoria a la bona pràctica (Vicerectorat de Relacions Institucionals i
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Secretaria General).
La Fundació Institut Català de l'Envelliment ha organitzat el I Curso
Internacional de Geriatría-II Update Geriatría Barcelona 2005, a l'Hotel
Majestic de Barcelona.

D'altres institucions i empreses han triat els nostres espais per celebrar-hi
els seus actes, per exemple l'Institut Català de la Salut (Jornada amb els
equips directius dels equips d'atenció primària, Jornada d'Avenços en
l'organització de l'atenció en els equips d'atenció primària), Mutual Cyclops
(Sopar de la Junta General), i el Departament d'Economia i Finances de la
Universitat Pompeu Fabra (Sopar de Gala del Congrés ISNIE 2005).

Diverses organitzacions d'activitats per a joves han tornat a confiar en
nosaltres, com ara ASA Language i Mays Business School, dedicades a la
formació d'espanyol per a estrangers i als estudis empresarials,
respectivament. Així mateix, hem acollit la XII Trobada Internacional
d'Associacions d'Estudiants, impulsada pel Sindicat d'Estudiants.
El programa International Business Law (estudis de dret empresarial
internacional) d'UCLA Summer Sessions s'ha dut a terme per primera
vegada a les instal·lacions del campus i a Casa Convalescència.

Finalment, Vila Universitària ha acollit els participants a la Superworldcup i
a d'altres campionats esportius.

·······················································

Candidatures i actes confirmats a partir de 2005

En aquests moments estem treballant en la candidatura del VII Congreso
Español de Sociología, impulsat pel Departament de Sociologia de la UAB,
l'Associació Catalana de Sociologia (ACS-IEC) i la Federación Española de
Sociología (FES), previst per l'any 2007.

Continuem preparant, entre d'altres, la candidatura dels següents
esdeveniments:

- Trobada d'Investigadors 2006 - CREAF (UAB - Centre de Recerca
Ecològica i d'Aplicacions Forestals / Biologia Animal, Vegetal i Ecologia)

- Congrés de Psicologia de l'Educació de la Persona amb Dèficit Auditiu 2006
 (UAB - Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)

- Trobada d'Investigadors en Ciència i Tecnologia 2006 (UAB - Departament
de Psicologia Social)

- Enabling Grids for E-Science-EGEE 2006 (Port d'Informació Científica-PIC)

- Trobada de la American Fisheries Society 2008.

En la línia de donar vida al campus durant els mesos d'estiu amb la
presència d'estudiants i joves estrangers que fan activitats i programes
lúdicoformatius, estem treballant amb diverses organitzacions que s'hi
dediquen, com ara l'escola d'idiomes Sheffield Centre International
Courses, i Trinity College School (Ontario, Canadà), que ofereix cursos
preparatoris per a l'accés a universitats canadenques, amb l'objectiu que
facin de la nostra universitat la seu dels seus programes d'estiu.

Congressos confirmats darrerament:

- Bivalvia 2006 (UAB - Departament de Geologia; juliol 2006, Hotel Serhs
Campus, Vila Universitària i Facultat de Lletres)

- 18th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disability
(octubre 2006, Hotel Serhs Campus)

- VIII Congreso Nacional de Micología (UAB - Departament de Genètica i
Microbiologia, Facultat de Medicina, Unitat Docent de l'Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau; octubre 2006, Casa Convalescència)

- Sexta Reunión Científica sobre Atención - RECA 6 2007 (UAB -
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació; abril 2007,
Casa Convalescència)

- International Conference on Document Analysis and Recognition-ICDAR
2009 (juliol 2009)

·······················································
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Fins a final d'any la nostra universitat acollirà els següents congressos i
activitats, entre d'altres:

Octubre:

- Màster en Administració i Direcció de Centres Veterinaris (Asociación de
Veterinarios Españoles de Pequeños Animales - AVEPA, Casa
Convalescència)

- Jornada Fundación Global Humanitaria (Casa Convalescència)

- 1er Congreso Español de Pacientes (UAB - Fundació Biblioteca Josep
Laporte, Casa Convalescència)

- La projecció social de l'escriptor en la literatura catalana contemporània
(UAB - Grup d'Estudis de Literatura Catalana Contemporània, Facultat de
Filosofia i Lletres i Institut d'Estudis Catalans)

- Envelliment i ciutat: reptes i oportunitats per a la ciutadania de totes les
edats (Fundació Institut Català de l'Envelliment, Casa Convalescència)

- II Jornada Internacional del Biodiesel (Associació Catalana del Biodiesel,
Sala d'actes del Rectorat).

Novembre/Desembre:

- Jornadas "Literatura Sin Ficción" (UAB - Facultat de Ciències de la
Comunicació / Círculo Lateral, Casa Convalescència)

- "Lope y la tradición clásica" - V Congreso Internacional Lope de Vega (UAB
- Facultat de Filosofia i Lletres, Departament de Filologia Espanyola)

- Congrés Internacional de Professors de Ioga Barcelona 2005 (IYTA, Casa
Convalescència)

- CIIPAIS 2005 (UAB-Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social, Hotel
Serhs Campus)

- Lliurament de Premis i Sopar Amics de la UAB (Casa Convalescència)

- III Curs de Lipidologia Clínica (Fundación para la Investigación y
Prevención de las Enfermedades Cardiovasculares, Casa Convalescència)

- V Meeting of the European Forum on Antiphospholipid Antibodies (Casa
Convalescència)

- "Matrimoni Homosexual i Adopció"-Jornada del Departament de Dret
Privat (Casa Convalescència).

Recordeu: L'Agència és un servei de la UAB, que està a la vostra
disposició per ajudar-vos a organitzar totes les activitats que
vulgueu fer, tant als campus com a qualsevol altre lloc. No dubteu
a posar-vos en contacte amb nosaltres. Per fer-vos una idea de
quins són els espais i serveis, útils per a l'organització de tota
mena d'activitats, consulteu el nostre web:
http://www.uabcampus.com/.
I si voleu més informació sobre els actes que es celebren a les
nostres instal·lacions, cliqueu sobre la icona "Calendari
d'Activitats" a la pàgina inicial del nostre web.

·······················································

Tractaments de salut i de bellesa a Stel Groc Hotels

Els propers mesos podreu gaudir, amb descompte, dels beneficis de l'aigua
i de tota mena de tractaments en dos excel·lents hotels de quatre estrelles
de la cadena Stel Groc.

- L'Hotel Colon Thalasso-Termal a Caldes d'Estrac (Barcelona) i
- L'Hotel Curhotel Hipócrates a Sant Feliu de Guíxols (Girona)

ofereixen als membres de la comunitat universitària un 10% de descompte
en diversos forfets (tractaments i estada): Termal Respiratori,
Reumatològic, Esportiu, Anti-estrés, Benestar, Reducció de Pes, Bellesa,
Anti-tabac...

Trobareu tota la informació sobre els forfets a:
http://www.hotel-colon.net/, tel: 93 791 04 00
http://www.hipocratescurhotel.com/, tel: 972 32 06 62



Per fer la reserva, contacteu l'hotel que us interessi i identifiqueu-vos com a
membre de la nostra comunitat universitària. En arribar haureu de mostrar
el DNI i la vostra acreditació de la UAB.

Si teniu qualsevol pregunta, no dubteu a contactar-nos.

 

Agència de Promoció d'Activitats i de Congressos
UAB Campus

Tel. 93 581 74 01
Fax 93 581 73 92

E-mail: agencia.promocio@uab.es
URL: http://www.uabcampus.com/

 

   


