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Els mesos de juliol, agost i setembre la UAB, en els seus campus de
Bellaterra i de Barcelona,  acollirà diversos congressos i d’altres activitats
organitzats per membres de la comunitat universitària o per altres
promotors.

Pel que fa a congressos, actes i cursos científics podem esmentar, en
l’àmbit de les ciències  experimentals i les tecnologies, International
Workshop on Statistical Modelling-IWSM 2007 (Dep. de Matemàtiques) i
Forum on Specification & Design Languages-FDL 2007 (CNM, Centre
Nacional de Microelectrònica-CSIC).
Les ciències humanes estaran representades per les XXXIV Jornades
Pedagògiques de l’ensenyament del Francès a Espanya 2007 (Dep. de
Ciències de l’Educació), que es tornen a celebrar, un any més, a Casa
Convalescència, on també es farà el congrés Generative Approaches to
Language Acquisition-GALA 2007 (Dep. de Filologia Catalana) i el
Simposium Internacional sobre el Album Infantil (Dep. de Didàctica de la
Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials).
Finalment, en l’àrea de les ciències socials, el II Congrés Internacional
d’Etnografia i Educació (Dep. de Sociologia) reunirà experts internacionals
en aquesta branca de la sociologia.

En el camp de les activitats de i per a joves, destaquem la celebració de
tres congressos: rebrem un estiu més la Trobada Internacional
d’Associacions d’Estudiants, que celebrarà la XIV edició, i tornarem a
hostatjar un acte organitzat per l’Associació de Biotecnòlegs de Catalunya-
ASBTEC, Young European Biotechnology Network Annual Meeting 2007, a
més del 57 International IVSA Summer Congress (IVSA-International
Veterinarian Students Association).
Els dos grups que ja ens visiten des de fa uns anys en el marc del programa
Study Abroad, el d’ASA Language (E.U.A.) i el de la Universidad de Celaya
(Mèxic), no faltaran a la seva cita formativa estiuenca a la nostra
universitat, com tampoc ho faran els grups de joves pre-universitaris que
vénen amb el seu propi programa d’activitats (University Residential
Camps): Sheffield Centre (estudiants italians) i Trinity College (estudiants
canadencs), i que ja van conèixer el campus l’estiu passat. El grup de Texas
State University també hi passarà unes setmanes fent activitats formatives.

Així mateix, el campus acollirà grups d’activitats esportives. Torna el
Barcelona World Police & Fire Football Tournament, aquest cop amb 500
participants, i es celebraran els campionats 36 Horas Non-Stop i 9º Campus
Mariano Guerrero, ambdós organitzats per Valldor Sala.
Des de França rebrem un grup de joves esportistes que faran pràctiques de
tenis (Séjour Stage de Tennis Été 2007).

Fora del campus, l’Institut de l’Envelliment de la UAB celebra la tercera
edició del Curs Internacional de Geriatria, del 28 al 30 de juny, a l’Hotel
Catalonia Ramblas de Barcelona.

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

Participació a la fira ITB Berlín i assistència a la reunió
ICCA Iberian Chapter a Madeira

La UAB, a través de l’Agència de Promoció d’Activitats i de Congressos UAB
Campus, ha participat darrerament en dos esdeveniments internacionals de
turisme.
El passat mes de març va ser present a ITB Berlín (Alemanya), per tal de
contactar amb empreses de turisme juvenil i interessar-les per triar la
nostra universitat com a seu d’estades per a grups d’estudiants i de joves
en general, a l’estiu o a qualsevol època de l’any, per fer activitats
esportives, educatives o lúdiques.
L’estiu de 2006 el campus va començar a hostatjar grups en el marc
d’aquest nou concepte d’estades - University Residential Camps- , un
d’estudiants italians que van venir a aprendre espanyol i un d’estudiants
canadencs amb un programa de formació pre-universitària. Aquest estiu
ambdós grups tornen al campus i se’n rebrà un de nou, d’estudiants
francesos, que faran activitats esportives. Amb l’assistència a aquesta fira
es vol ampliar la presència de grups d’altres països que encara no coneguin
la UAB i diversificar el tipus d’activitats que fan.



D’altra banda, l’Agència va assistir a la reunió de l’ICCA Iberian Chapter,
una divisió territorial de l’ICCA –l’associació internacional més important de
la industria de congressos i convencions- que comprèn Espanya i Portugal,
amb l’objectiu de fomentar les relacions del sector del turisme de reunions
d’ambdós països. 

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

Vila Universitària creix i millora

Vila Universitària inaugurarà properament Vila 2, un edifici amb 216
apartaments nous (432 places), amb més serveis, per atendre l’increment
de la demanda d’allotjament al campus i per millorar l’atenció als diferents
col·lectius que integren la comunitat universitària.
A més, Vila Universitària continua duent a terme accions de millora de la
qualitat i del confort dels habitatges i dels espais comuns per tal que els
seus usuaris s’hi trobin com a casa.
Així, enguany ha inaugurat un camp de vòlei platja, reglamentari, que
complementa el conjunt d’instal·lacions esportives, piscina i camp de futbol,
de què ja gaudien els vilatans, continuarà la renovació d’instal·lacions i
mobiliari dels apartaments antics (48 unitats) i començarà el procés
d’instal·lació d’aire condicionat i nova calefacció en aquests apartaments
(41 unitats).

Totes aquestes intervencions d’ampliació i de millora consoliden l’oferta de
Vila Universitària com la més completa de tot Catalunya pel que fa a
habitatges universitaris.

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

Candidatures en preparació i guanyades

Estem treballant en la candidatura dels següents esdeveniments:

- 3rd International Congress on Odour and VOCS (2008)
- 22nd European Economic Association & 62nd Econometric Society
European Meetings (2009)

Pel que fa a candidatures que hem guanyat, destaquem 2010 Fish Biology
Congress, organitzat per la Physiological Section of the AFS i el
Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia de la nostra
universitat, que aplegarà prop de 500 experts internacionals el mes de
juliol de 2010. Vila Universitària els allotjarà, i l’Hotel serà la seu dels
diversos actes del programa.
També hem guanyat l’International Congress of ECEIM and AEVEE, amb
300 assistents,  organitzat pel Departament de Medicina i Cirurgia Animals-
Unitat de Reproducció de la UAB, que es farà a l’Hotel Serhs Campus, el
mes de febrer de 2009.

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

UAB Campus acull...

Fins a finals d’any, les instal·lacions del campus i de Barcelona acolliran els
següents actes, entre d’altres: 

Juliol-Agost-Setembre

- International Workshop on Statistical Modelling – IWSM 2007
(UAB-Departament de Matemàtiques; Casa Convalescència).
Web: http://mat.uab.es/~iwsm2007/

- Barcelona World Police & Fire Football Tournament 2007 (Valldor Sala;
Hotel Serhs Campus i Vila Universitària).
Web: http://www.barcelonapolice.org/

- Séjour Stage de Tennis Été 2007 (Séjour Elite Sport; Vila Universitària,
Servei d’Activitat Física). 

-II Congrés Internacional d’Etnografia i Educació (UAB-Dep. de Sociologia;
Hotel Serhs Campus, Vila Universitària, Espais Universitaris).
Web: www.selene.uab.es/dep-sociologia 

-57th International IVSA Summer Congress (International Veterinarian
Students Association; Espais Universitaris, Vila Universitària i Hotel Serhs



Campus).
Web: http://www.ivsa.org/ 

-XIV Trobada Internacional d’Associacions d’Estudiants (Sindicato de
Estudiantes; Hotel Serhs Campus i Vila Universitària).
Web: http://www.sindicatodeestudiantes.org/

-XXXIV Jornades Pedagògiques de l’Ensenyament del Francès a Espanya
2007 (UAB-Institut de Ciències de l’Educació; Casa Convalescència).
Web: http://www.uab.es/ice/ 

-Generative Approaches to Language Acquisition-GALA 2007 (UAB-Dep. de
Filologia Catalana; Casa Convalescència).
Web: http://www.gala2007.uab.es/

-Simposium Internacional sobre el Álbum Infantil (UAB-Dep. de Didàctica
de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials; Casa
Convalescència).
Web: http://dewey.uab.es/didllengua-socials/ 

-Young European Biotechnology Network Annual Meeting 2007 (ASBTEC;
Casa Convalescència).
Web: http://www.asbtec.org/ 

-Cursos de Verano 2007 Sheffield Centre (Sheffield Centre; Vila
Universitària, Hotel Serhs Campus, Servei d’Activitat Física, EUTDH, EPSI,
ESAGED).
Web: http://www.sheffield-centre.com/ 

-Forum on Specification & Design Languages-FDL 2007 (UAB-Centre
Nacional de Microelectrónica-CNM-CSIC; Casa Convalescència).
Web: http://www.cnm.es/ 

-Trinity College School Summer Courses 2007 (Trinity College School; Hotel
Serhs Campus i Vila Universitària).
Web: http://www.tcs.on.ca/

-ASA Language and Culture Program 2007 (ASA-Academic Study
Associates; Casa Convalescència).
Web: http://www.asaprograms.com/ 

-36 horas Non-Stop (Valldor Sala; Vila Universitària).
Web: http://www.valldorsala.com/ 

-9º Campus Mariano Guerrero (Valldor Sala; Vila Universitària).
Web: http://www.valldorsala.com/ 

-Universidad de Celaya 2007 (Fundació UAB; Escola de Postgrau i Vila
Universitària).
Web: http://www.udec.edu.mx/ 

-Texas State University (Fundació UAB; Escola de Postgrau i Vila
Universitària).
Web: http://www.txstate.edu/

Octubre-Novembre-Desembre

- 5º Curso nacional de Lipidología Clínica y Factores de Riesgo
Cardiovascular 2007 (Reunions i Ciència; Casa Convalescència).

- Meeting Conventions (Conventions; Casa Convalescència).

- I Congrés Internacional Gènere i Modernitat a la Catalunya
Contemporània: Escriptores Republicanes (UAB-Grup d’Estudis de Literatura
Catalana Contemporània, Dep. de Filologia Catalana; Facultat de Filosofia i
Lletres).
Web: http://seneca.uab.es/filologiacatalana/

- Reunión Anual del Ciber de Enfermedades Raras (CSIC-Centro de
Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras ISCIII; Casa
Convalescència).
Web: http://www.isciii.es/

- II Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Fisioteràpia en Pediatria
(Sociedad Española de Fisioterapia en Pediatría-SEFIP; Hotel Serhs Campus
i Espais Universitaris).
Web: http://www.sefip.org/

- Explotant recursos, poblacions en moviment i conflictes socials en els



imperis antics (UAB-Dep. de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana;
Hotel Serhs Campus).
Web: http://www.uab.es/dep-ciencies-antiguitat-edat-mitjana/

- Jornades de la Societat Catalana de Medicina Nuclear (Societat Catalana
de Medicina Nuclear, Servei de Medicina Nuclear de l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau; Casa Convalescència).
Web: http://www.academia.cat/societats/nuclear/index.htm

- Simposi “Implicació de la nanotecnologia en la salut i el medi ambient”
(UAB-Centre Nacional de Microelectrònica (CNM-CSIC); Casa
Convalescència).
Web: http://www.cnm.es/

- II Curs de Terapèutica Biològica (Unicongress/Atlanta Viajes; Casa
Convalescència).
Web: http://www.unicongress.com/

- Eurofootball Five 2007 (Ultramar Express-TUI España Turismo SA; Hotel
Serhs Campus i SAF).
Web: http://www.ultramarexpressevents.com/

- Gerontonet 2007-Xarxa Europea de Recerca en Geriatria (Institut de
l’Envelliment UAB; Casa Convalescència).
Web: http://www.envelliment.org/

- Reunió Dipna (UAB-Institut Català de Nanotecnologia; Casa
Convalescència).
Web: http://www.nanocat.org/

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

De 2008 en endavant, tenim confirmats els següents
actes:

- PhD School on Metamaterials and Young Scientist Meeting on
Metamaterials (UAB-CIMITEC-Departament d’Enginyeria Electrònica; Casa
Convalescència, febrer 2008)
Web: http://www.cidem.com/cidem/binaris/CIMITEC_tcm48-62525.pdf,
http://einstein.uab.es/suab72w/

- 13th International Conference on Retinal Proteins (UAB-Dep. de
Bioquímica i Biologia Molecular; Casa Convalescència, juny 2008).

- Sopar 3GSM Enterprise Ireland (Ultramar Express-TUI España Turismo
SA; Casa Convalescència).
Web: http://www.ultramarexpressevents.com/

- Tallers d’Asma Infantil (Reunions i Ciència; Casa Convalescència).

- Eurogames 2008 (Club Esportiu Panteres Grogues; Servei d’Activitat
Física, Vila Universitària i Hotel Serhs Campus, juliol 2008).
Web: http://www.eurogames.info/2008/

- 2nd ECPR Graduate Conference (UAB-Dep. de Ciència Política i Dret Públic
i ECPR-European Consortium for Political Research; Hotel Serhs Campus i
Escoles Universitàries FUAB, agost 2008).
Web: http://www.essex.ac.uk/ecpr/index1.aspx

- 2010 Fish Biology Congress (Physiological Section of the AFS,
UAB-Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia; Hotel
Serhs Campus, Vila Universitària. Juliol 2010) 

- International Congress of ECEIM and AEVEE (UAB-Dep. de Medicina i
Cirurgia Animals-Unitat de Reproducció; Hotel Serhs Campus, febrer 2009).

- International Conference on Document Analysis and Recognition-ICDAR
2009 (UAB-Centre de Visió per Computador; Casa Convalescència).
Web: http://www.cvc.uab.es/

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

Fora del Campus

- III Curs Internacional de Geriatria (Institut de l’Envelliment de la UAB;



Hotel Catalonia Ramblas, Barcelona. Juny 2007).
Web: http://www.envelliment.org/

- European Communication Conference 2008 (UAB-Facultat de Ciències de
la Comunicació; CCIB).
Web: http://www.ecrea.eu/

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 nostres 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/

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.

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

Un nou Vilar Rural i una oferta exclusiva

El passat mes d’abril Cuina Serhs, empresa que gestiona l’Hotel Serhs
Campus i diversos restaurants de la UAB, va inaugurar en terres
tarragonines el seu tercer Vilar Rural: el Vilar Rural d’Arnes. Situat a la
comarca de la Terra Alta i envoltat de camps d’oliveres, el Vilar es troba
molt a prop de la mateixa vila d’Arnes i a tocar del Parc Natural dels Ports.
Altres indrets de la zona que val la pena visitar inclouen Gandesa, Horta de
Sant Joan –amb el “Centre Picasso”- i el Pinell de Brai, localitat que compta
amb una gran cooperativa agrícola, el Celler Cooperatiu, coneguda com “la
catedral del vi”.

Els Vilars Rurals són establiments hotelers dedicats al gaudir del turisme
d'interior. Un tracte amable i casolà, la proximitat amb llocs o viles
d'interès i la integració en el paisatge són els trets característics d'aquest
nou concepte turístic. Els altres dos Vilars són:

- el de Cardona (El Bages), ubicat en un turó sobre la Vall del Cardener i
a prop del nucli urbà i del Castell de Cardona,

- i el de Sant Hilari Sacalm (La Selva), situat en un paratge natural de
gran bellesa, envoltat de boscos i amb vistes al Montseny.

Més informació: http://www.vilarsrurals.com/

Per celebrar aquesta inauguració, Cuina Serhs ha renovat la seva oferta per
als membres de la comunitat universitària que vulguin fer estades a
qualsevol dels tres Vilars Rurals: un 10% de descompte.

Per reservar, contacteu el Vilar que us interessi 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

· Vilar Rural d’Arnes: tel. 977 43 57 37

En arribar al Vilar reservat, se us demanarà el vostre DNI i la targeta que
us acredita com a membre de la comunitat universitària.

 

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/

 

   


