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2004: Un any ple d'activitats 

Un cop acabat l'any 2004, podem fer un balanç de les activitats que s'han 
dut a terme en els diferents campus de la nostra universitat. 
 
La comunitat universitària, com usuari principal de les instal·lacions i dels 
serveis UAB Campus, hi ha organitzat diversos congressos, d'entre els 
quals destaquem la International Conference on Nuclear Tracks in Solids i 
el European Congress of Veterinarian Internal Medicine, amb seu a l'Hotel 
Serhs Campus i l'allotjament compartit amb la Vila Universitària. Casa 
Convalescència ha acollit el Congrés Català d'Intel·ligència Artificial (Centre 
de Visió per Computador) i el First Statistical Conference of Catalonia and 
Languedoc (Servei d'Estadística). 
 
Altres universitats i institucions han triat també Casa Convalescència com 
a seu dels seus congressos. En destaquem el 6th Workshop of the 
European Working Group on Gaucher Disease, organitzat per l'Institut de 
Bioquímica Clínica de l'Hospital Clínic, de la UB, diverses activitats 
presencials de la UOC, el Simposi Iberoamericà de Gestió i Economia 
Forestal, del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, la Conference for Art 
and Design University Teachers, organitzat per The Centre for Learning 
and Teaching Art and Design, de Londres, i els Fòrums de Participació 
sobre el Nou Estatut, de la Generalitat de Catalunya. 
 
Casa Convalescència, en la seva qualitat de centre de Formació Continuada 
de la UAB a Barcelona, ha acollit tota mena de cursos, reunions i 
conferències organitzats per l'Escola de Postgrau i d'altres de l'àmbit de les 
Ciències de la Salut i de la Vida, impulsats per membres de la comunitat 
de l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau, la Fundació Doctor Robert, la 
Fundació Biblioteca Josep Laporte, la Fundació Institut Català de 
l'Envelliment i altres empreses i laboratoris farmacèutics. 
 
A Vila Universitària, durant l'estiu 2004, s'hi han hostatjat els participants 
en alguns esdeveniments relacionats amb el Fòrum 2004, els assistents a 
la Trobada Internacional d'Associacions d'Estudiants, i diversos grups 
d'activitats esportives juvenils, com ara l'Academies Worldcup Barcelona 
2004, amb prop de 500 participants. 

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

Wi-Fi a l'Hotel Serhs Campus 

L'Hotel Serhs Campus, amb la voluntat de continuar millorant i ampliant 
els seus serveis, ha instal·lat recentment la tecnologia Wi-Fi (Wireless 
Fidelity) que permet l'accés a internet sense necessitat de cables. 
 
Per ara, el servei és operatiu a tota la planta baixa i a les sales petites de 
la segona i tercera plantes. Aviat ho serà a les habitacions i a les sales 
grans, Arnau de Vilanova i Lluís Vives I i II. L'hotel ofereix connexions 
d'una, 6 o 24 hores, de tres dies i d'un mes. 
 
Esperem que aquest nou servei sigui d'utilitat pel desenvolupament dels 
vostres congressos i altres activitats a l'hotel  

 

 

 



vostres congressos i altres activitats a l'hotel. 

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

Study Abroad: formació per a estudiants estrangers 

La UAB ha posat en marxa el programa Study Abroad per donar resposta a 
la creixent demanda d'estudiants estrangers, individuals o grups, 
interessats en programes curts, a mida, per ampliar els seus estudis a la 
nostra universitat. Aquests programes poden ser de matèries relacionades 
amb, per exemple, idiomes, economia, turisme, o qualsevol altra àrea de 
coneixement. 
 
Study Abroad està coordinat pel Sr. Santiago Alias, des de la Fundació 
UAB, en col·laboració amb l'Escola de Postgrau, el Vicerectorat de 
Relacions Exteriors i l'Oficina de Relacions Internacionals. Els estudis es 
poden complementar amb allotjament, activitats, visites i excursions, amb 
el suport de l'Agència. 
 
En el cas que algun membre de la comunitat universitària estigui 
interessat en aquest programa pot adreçar-se a: 
santiago.alias@fundacio.uab.es 

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

UAB Campus acull... 

Al llarg de 2005 la nostra universitat, al campus de Bellaterra o a Casa 
Convalescència, acollirà els següents congressos i activitats,  
entre d'altres: 

Març/Abril: 

- Taller d'Asma (Merck Sharp & Dohme) 
- 11th International Symposium on Olfaction and Electronic Nose (Multi 
Organoleptic Systems) 
- International Society for Pharmaceutical Engineering Workshop 2005 
- European Symposium for Competitive Intelligence professionals 
(Competia) 
- Seminar on Metamaterial and Circuit Design based on SRRS (UAB-CEIT-
Enginyeria Electrònica) 

Maig/Juny: 

- Aula de Dansa (UAB-Cultura en Viu) 
- World Federation of Neuroscience Nurses Congress 2005  
- CIMAR 2005 (UAB-Economia de l'Empresa) 
- Congress of Functional Imaging Modelling of the Heart FIMH 2005 (UAB-
Centre de Visió per Computador) 
- Argonauts Conference (Argonauts for Europe-Comissió Europea) 

Juliol/Agost: 

- SEB 2005 Annual Main Meeting (Society for Experimental Biology) 
- XXV Jornadas de Economía de la Salud (Associació Econòmica de la 
Salut) 
- 8th ECSQARU 2005 (UAB-Institut d'Investigació en Intel·ligència 
Artificial)  
- Trobada Internacional d'Associacions d'Estudiants 

 

 
 



- Trobada Internacional d'Associacions d'Estudiants 
- International Business Law - UCLA Summer Sessions 

Setembre/Octubre/Novembre/Desembre: 

- Modelling Week (UAB-CEIT-Matemàtiques) 
- Congrés Internacional de Professors de Ioga Barcelona 2005 (IYTA) 
- Sopar Amics de la UAB 
- CIIPAIS 2005 (UAB-Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social) 

També el 2006, la UAB serà seu de diversos esdeveniments, dels que 
destaquem els següents: 

- Generative Linguistics in the Old World - GLOW 2006 
- ISSP Annual Meeting (International Society of Political Psychology) 
- Recombinant Protein Production Meeting 2006 (UAB-Institut de 
Biotecnologia i Biomedicina) 

L'Agència us pot ajudar a organitzar totes les activitats que 
vulgueu fer, tant als campus de la UAB 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: 
www.uabcampus.com 

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

Us recordem les nostres ofertes 

Si voleu fer una escapada de cap de setmana, o necessiteu allotjament per 
a un viatge, no oblideu que podeu gaudir de les ofertes que us hem anat 
comunicant a través del nostre butlletí, com ara: 
 
    - estades en hotels de les cadenes Habitat i AC, a l'estat espanyol 
    - Grup Roc Blanc (programes de termalisme i golf) 
    - Vilars Rurals i hotels de muntanya del Grup Serhs 
 
Tota la informació sobre aquestes ofertes la podeu trobar prement a: 
http://www.uabcampus.com/cat/index_altres2004.html 
 
I si teniu alguna pregunta o voleu fer una reserva, no dubteu a contactar-
nos. 
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