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16 2008: Els resultats de UAB Campus superen les previsions

L’any 2008, tant l’ocupació com el rendiment dels espais i serveis de la 
nostra universitat que apleguem sota el nom UAB Campus han superat les 
expectatives creades pels bons resultats de 2007. Aquesta és una dada 
esperançadora que ens permet d’encarar el 2009 amb la confiança que la 
conjuntura de crisi no afectarà negativament la intensa activitat que es duu a 
terme en els nostres campus. 

Casa Convalescència ha batut el seu propi rècord d'ocupació i ha tancat el 
2008 havent hostatjat, entre d'altres actes, 29 congressos, dels quals 16 
relacionats amb Ciències de la Salut i de la Vida, àrea a la qual pertanyen els 
organitzadors del 51% de les activitats celebrades a la seu de la UAB a 
Barcelona. 
La comunitat universitària en continua essent l’usuari principal (51%), tot i 
que el 2008 ha augmentat considerablement el nombre d’empreses, 
laboratoris farmacèutics i institucions que l’han triada per dur-hi a terme les 
seves activitats, com l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, la 
Fundació Puigvert, la Diputació de Barcelona i l’Oficina de Promoció de la Pau 
i els Drets Humans, entre d’altres.  
Així mateix, ha estat important el nombre d’actes socials i esdeveniments 
especials que s’hi han celebrat, que han passat de 17 (2007) a 46 (2008), 
d'entre els que podem citar el rodatge del llargmetratge The Magic Tale, el 
sopar d’Enterprise Ireland en el context del congrés 3GSM, el Workshop del 
Convention Bureau de Gijón i l’acte de Lliurament d’Ajuts a la Recerca de la 
Marató de TV3.

També l’Hotel Serhs Campus ha obtingut uns grans resultats, tot superant 
els ja molt satisfactoris de 2007. Ha mantingut l’ocupació (79’1%) i ha acollit 
en total 448 actes entre congressos, reunions, convencions i actes socials, 
dels quals 11 han estat congressos, majoritàriament impulsats per la 
comunitat universitària. Destaquem també l’activitat de nombroses empreses 
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del Vallès i dels diversos instituts i centres de recerca situats al campus i al 
Parc Científic del Vallès, en particular la del sincrotró Alba.  
La renovació de les sales grans, Arnau de Vilanova i Lluís Vives, i de part del 
material audiovisual, així com la instal·lació de la xarxa wi-fi amb connexió 
gratuïta a tot l’hotel, han estat les accions de millora que s’han dut a terme 
l’any 2008. Durant el 2009 hi haurà d’altres intervencions destinades a 
satisfer les exigències de confort dels usuaris.

Els mesos de juliol i agost, en els que els residents habituals de  
Vila Universitària no ocupen els apartaments, el complex  
residencial del campus ha estat ple d’activitat, fet que demostren  
les excel·lents xifres d’ocupació obtingudes el 2008, sobretot pel  
que fa a l’allotjament de grups de joves: hem acollit cinc grups  
del programa University Residential Camps, dels quals quatre  
repetien l’experiència, i nombrosos estudiants dels programes  
Tailor Made de Study Abroad. Així mateix, s’han allotjat a la Vila  
els participants en diverses activitats esportives i bona part  
dels assistents als congressos que s’han celebrat al campus durant  
els mesos d’estiu.  
Aquests usuaris estiuencs han utilitzat per primera vegada els apartaments 
del nou edifici Vila 2, que han tingut molt bona acceptació.

Els aularis i sales d’actes de les facultats també han acollit  
tres congressos i les activitats presencials de la UOC, entre  
d’altres esdeveniments, i les instal·lacions esportives del SAF  
algunes proves del campionat Eurogames 2008.

En total, aquest conjunt d’activitats ha suposat per als nostres espais i 
serveis una facturació global al voltant de 5.300.000 €.

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

La Torre Vila-Puig, un nou espai per a reunions al campus

La Torre Vila-Puig, seu de l’Associació d’Amics de la UAB i situada al camí de 
la Vila Universitària cap a l’estació de FGC de Bellaterra, ha estat habilitada 
recentment per tal que la comunitat universitària pugui fer-ne ús. 
Una de les opcions que ofereix aquest edifici singular és la celebració 
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d’activitats, com ara reunions, presentacions, conferències, aperitius, dinars, 
etc. en els seus espais. La Torre disposa de 2 sales de reunions, cadascuna 
amb una capacitat màxima de 30 persones, un seminari, on hi caben 12 
persones i, a l’exterior, un preciós jardí que pot acollir fins a 150 persones. 
Les dues sales, climatitzades i amb llum natural, estan equipades amb el 
material audiovisual necessari, canó i pantalla de projecció, ordinador portàtil 
amb connexió wi-fi i pissarra de paper.

Aquests nous espais, que s’incorporen a l’oferta UAB Campus, estan oberts 
als socis de l’Associació d’Amics de la UAB, a tot el personal acadèmic i 
d’administració i serveis de la UAB, i al de les fundacions de la UAB i les 
entitats de l’Esfera UAB, en les condicions generals que es poden consultar al 
web de l’Associació. 

La utilització de les instal·lacions de la Torre Vila-Puig també és oberta a 
entitats i persones externes a la UAB, amb unes condicions especials.

Per més informació i reserves: www.amicsuab.es, tel. 93 581 38 20 o amics.
reserves@uab.cat. 
També us podeu adreçar a l’Agència de Promoció d’Activitats i de Congressos 
UAB Campus.
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·······················································

Assistència a fires i reunions: Assemblea Anual de l’ICCA 
Iberian Chapter

Els passats 19 i 20 de març es va celebrar a Porto, Portugal, l’Assemblea 
Anual de l’Iberian Chapter de l’ICCA, la secció que agrupa els associats de 
l’International Congress and Convention Association (ICCA) a Espanya i 
Portugal. ICCA és l’associació internacional de congressos i reunions que 
aglutina les institucions i empreses més importants d’aquest sector, i que 
compta amb més de 850 membres a 85 països, entre els quals la nostra 
universitat, a través de l’Agència de Promoció d’Activitats i de Congressos 
UAB Campus.

El programa va oferir, a més, una jornada formativa a càrrec d’experts de 
diversos àmbits, com Francis Hayes, director de conferències de la World 
Meteorological Organization, que va explicar en la seva ponència 
Government Meetings-Is there a market? com funcionen els esdeveniments 
governamentals, sector que representa el 23% de les reunions internacionals.

Així mateix Assumpta Cros, directora de l’Agència de Promoció d’Activitats i 
de Congressos UAB Campus, va presentar la ponència The role of the 
University within the MICE market: the model of the Universitat Autònoma 
de Barcelona, en la qual va analitzar quin és i quin hauria de ser el paper de 
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la universitat en el mercat de reunions, tot explicant el model de la UAB en 
comparació amb el de les universitats espanyoles i anglosaxones. 

Segons l’experiència de la UAB, el rol de les oficines de congressos de les 
universitats ha de consistir en donar suport als membres de la comunitat 
universitària per organitzar els seus actes, facilitar l’ús de les instal·lacions 
universitàries als no universitaris i contribuir a generar un retorn econòmic 
amb la rendibilització del patrimoni i dels serveis de la universitat.

A l’Assemblea hi van assistir representants de 64 empreses i institucions 
membres d’ICCA a Espanya i Portugal: convention bureaux de diverses 
ciutats, fires, palaus de congressos, hotels, centres de convencions i OPC 
(Organitzadors Professionals de Congressos).

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

UAB Campus acull...

Fins a l’any 2010 acollirem els següents actes, entre d’altres:

Abril-Setembre 2009

●     Nanotech Insight Conference 2009 (Institut de Ciència de Materials de 
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Barcelona (ICMAB-CSIC); Hotel Serhs Campus, març-abril 2009). 
Web: http://www.nanoinsight.sabrycorp.com. 

●     Simposium Fresenius-Nestlé (Agència Trílope; UAB Casa 
Convalescència, abril 2009).  

●     IV Congress Lambada-Zouk (Dansa Brasil BCN; Hotel Serhs Campus, 
Vila Universitària, abril-maig 2009).  
Web: http://www.dansabrasil.com/ 

●     XV Jornadas Asociación de Colegios Mayores y Residencias 
Universitarias de Titularidad Pública (Vila Universitària, UAB Casa 
Convalescència, Hotel Serhs Campus; maig 2009). Web:http://www.
aecmru.com/index.php?seccion=xvjornadas 

●     XXIV Trobada Internacional de l'Associació de Joves Lingüistes 
(Associació Joves Lingüistes; Espais Universitaris, maig 2009). Web:  
http://seneca.uab.es/ggt/XXIVAJL/XXIVAJL/Inici___.html  

●     Col·loqui Europeu Verbo-Tonal (Asociación Española Verbotonal; 
Espais Universitaris, maig 2009). Web: www.cevt.eu 

●     II Jornades Llera: Joves Investigadors (Dep. de Didàctica de la 
Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials de la UAB; Hotel 
Serhs Campus, juny 2009).  
Web: http://www.llera.cat/programa.asp?no=52 

●     Advanced Life Support Workshop (Dep. d’Enginyeria Química de la 
UAB; Hotel Serhs Campus, UAB Casa Convalescència, juny 2009). 
Web: http://www.congrex.nl/09C13/ 

●     V Congrés de Mercats Municipals (Institut Municipal de Mercats de 
Barcelona; UAB Casa Convalescència, juny 2009).   

●     International Conference on Artificial Intelligence and Law-ICAIL 2009 
(Institut de Dret i Tecnologia (IDT) de la UAB - International 
Association for Artificial Intelligence and Law; UAB Casa 
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Convalescència, juny 2009). Web: http://idt.uab.cat/icail2009/ 

●     European Computing and Philosophy Conference 2009-ECAP’09 
(International Association for Computing and Philosophy - Dept. de 
Filosofia de la UAB; Espais Universitaris; juliol 2009).  
Web: http://ia-cap.org/e-cap09 /   

●     2nd International Conference on Geographies Of Children, Youth and 
Families (Childwatch International Research Network - Dep. de 
Geografia de la UAB; Espais Universitaris, Vila Universitària, Hotel 
Serhs Campus, juliol 2009).  
Web: http://www.gcyf.org.uk/conference09.html 

●     International Conference on Document Analysis and Recognition-
ICDAR 2009 (Centre de Visió per Computador; Hotel Serhs Campus, 
juliol 2009). Web: http://www.cvc.uab.es/icdar2009/    

●     XVI Trobada Internacional d’Associacions d’Estudiants (Sindicato de 
Estudiantes; Hotel Serhs Campus, Vila Universitària, juliol 2009).   

●     24th European Economic Association & 64th Econometric Society 
European Meetings (European Economic Association, European 
Econometric Society; Vila Universitària, Hotel Serhs Campus, Espais 
Universitaris, agost 2009).  
Web: http://eea-esem2009.barcelonagse.eu/home.php  

●     V Congreso Internacional de Latín Medieval Hispánico (Dep. de 
Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana de la UAB; Hotel Serhs 
Campus, Espais Universitaris, setembre 2009).  
Web: http://hipatia.uab.cat/vcongresolatinm/publiques/entrada.asp 

●     3rd Universenet School (Institut de Física d’Altes Energies (IFAE); 
Hotel Serhs Campus, setembre-octubre 2009).  
Web: http://www.physics.ox.ac.uk/univnet/ 

 Octubre-Desembre 2009:
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●     A  Conference on Next Generation Sequencing: Challenges and 
Opportunities (Dep. de Ciència Animal i dels Aliments de la UAB - 
Centre de Recerca Agrigenòmica - Institut de Biologia Evolutiva- 
Barcelona Supercomputing Center; UAB Casa Convalescència, octubre 
2009). Web: http://ngs2009.uab.es/  

●     Atlas Overview Week (Institut de Física d’Altes Energies-IFAE; Hotel 
Serhs Campus, Vila Universitària, octubre 2009).   

●     III Eurípides Fòrum 2009 (Centre Nacional de Microelectrònica (CNM – 
CSIC) - Parc de Recerca de la UAB; UAB Casa Convalescència, octubre 
2009). Web:  http://www.euripides-eureka.eu/  

●     Lipidologia 2009 (Reunions i Ciència; UAB Casa Convalescència, 
novembre 2009).   

●     ICREA Workshop on Nanotechnology in Society: From Risks to Hopes 
and Fears (Institut Català de Nanotecnologia; UAB Casa 
Convalescència; novembre 2009).   

●     Jornades de Creativitat i Talent (Ajuntament de Barcelona; UAB Casa 
Convalescència, novembre 2009). 

A partir de 2010

●     Parameters Conference 2010 (Dep. de Filologia Catalana i Dep. de 
Filologia Espanyola de la UAB; UAB Casa Convalescència, gener 
2010).  

●     X International Workshop On Non Crystalline Solids (Dep. de Física de 
la UAB; UAB Casa Convalescència, abril 2010).   

●     40Th International Symposium on Multiple-Valued Logic 2010 (Institut 
d’Investigació en Intel·ligència Artificial; UAB Casa Convalescència, 
maig 2010). 

●     Annual Conference on Children’s Identity & Citizenship in Europe 
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(Children’s Identity & Citizenship Association – CiCea; seu per 
determinar, maig 2010). Web: http://www.cicea.eu/Meetings.html  

●     2n Congrés Internacional sobre Sordesa. Comunicació i aprenentatge. 
Avenços en la modalitat oral (Dept. de Psicologia Evolutiva i de 
l’Educació-CER GISTAL, Centre experimental de recerca, Grup 
d’investigació en sordeses i trastorns del llenguatge; seu per 
determinar, juny 2010).  

●     Physiological Section of the AFS Meeting 2010 (AFS American Fisheries 
Society - Dep. de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia de la 
UAB; Hotel Serhs Campus i Vila Universitària, juliol 2010).  

●     III World Congress for Middle Eastern Studies-WOCMES 2010 (IEMED-
Institut Europeu de la Mediterrània; Vila Universitària, Hotel Serhs 
Campus, Espais Universitaris; juliol 2010).  
Web: http://www.wocmes.org/wocmes/  

●     Barcelona Media Foundation Congress FBM (Barcelona Media-Centre 
d’Innovació; UAB Casa Convalescència; setembre 2010).   

●     Congrés EFORTT (Dep. de Psicologia Social de la UAB; UAB Casa 
Convalescència, setembre 2010).   

●     12th Annual Conference and General Assembly-ENAS (European 
Network of Academic Sports Services - Servei d’Activitat Física de la 
UAB (SAF); Espais Universitaris, Hotel Serhs Campus, Vila 
Universitària; novembre 2010)

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

Fora del Campus

●     Workshop on Prosody and Meaning (Dep. de Filologia Catalana de la 
UAB, Grup d’Estudis de Prosòdia; Institut d’Estudis Catalans, setembre 
2009).  
Web: http://prosodia.uab.cat/prosodyandmeaning/home/index.php  
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●     EGEE 2009 (Port d’Informació Científica-PIC; Hotel Barceló Sants; 
setembre 2009). Web: http://events.eu-egee.org/index.php?id=520  

●     Tribunales y Mediación: Nuevos Caminos Para La Justicia (Institut de 
Dret i Tecnologia (IDT) de la UAB - Direcció General de Dret i Entitats 
Jurídiques - Llibre blanc de la mediació a Catalunya - Groupe Européen 
des Magistrats pour la Médiation (GEMME); CosmoCaixa, juny 2009). 
Web: http://idt.uab.es/simposio_mediacion/  

●     Trends in Nanotechnology. TNT Conference (Phantoms Foundation; 
Auditori Once, setembre 2009).  
Web: http://www.tntconf.org/2009/index.php?conf=09  

●     International Consortium for Educational Development-ICED 
Conference 2010 (International Consortium for Educational 
Development; Universitat Pompeu Fabra, juny 2010).  
Web: http://www.osds.uwa.edu.au/iced/conferences 

 

 
 

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

Candidatures
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Estem treballant en la candidatura dels següents esdeveniments:

●     Urban Investment Summit 2009- UIN Summit Barcelona 2009 (Urban 
Land Institute; UAB Casa Convalescència). 

●     Congrés de Veterinaris Acupuntors (Asociación Española de 
Veterinarios Acupuntores;  agost-setembre 2010).  

●     SIDHA. Congrés mundial de dret romà. “Comunicació i publicitat en el 
món romà”.(Dept. de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques de la 
UAB; setembre 2010)  

●     Annual Meeting IBNS 2010 (International Behavioral Neuroscience 
Society; Hotel Serhs Campus).  

●     Conferència ESDAR 2011-2012 (Dep. de Medicina i Cirurgia Animals 
de la UAB; Hotel Serhs Campus).  

●     XXXV Congreso de la Asociación Española de Estudios Anglo-
Norteamericanos - AEDEAN Conference 2011 (Dept. de Filologia 
Anglesa de la UAB; novembre 2011). 

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

Oferta especial: “AquaRelax” a l’Hotel Termes Montbrió

Un cop més, Roc Blanc Hotels ha preparat una oferta interessant per aquells 
qui vulguin gaudir de l’aigua i dels seus beneficis: AquaRelax, un paquet que 
consta de 2 nits d’hotel i una entrada a l’Aquatònic i, de regal, una ampolla 
de cava a l’habitació.

Situat a la Costa Daurada, prop de Cambrils i Port Aventura, l’Hotel Termes 
Montbrió****  ha estat recentment guardonat a la Gran Bretanya com el 
millor Hotel Resort & Spa d’Europa. L’Aquatònic és un espai lúdic amb 1000 
m2 d’aigua termal i més de 60 formes d’experimentar-la a través de dolls 
d’aigua, bombolles, cascades, sortidors, massatges a pressió i d’altres 
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sensacions aquàtiques. 

L’oferta, vàlida de diumenge a dijous, inclou 2 nits en règim d’allotjament i 
esmorzar en habitació doble estàndard i l’entrada a l’Aquatònic, per tan sols 
198 € per persona.  
Si preferiu anar-hi en cap de setmana (nits de divendres i dissabte), heu 
d’afegir al preu indicat un suplement per persona i nit de 25 €. Per més 
informació sobre altres suplements podeu contactar directament l’hotel.

Els membres de la comunitat universitària tindran, sobre aquest preu, un 
descompte especial del 20% de diumenge a dijous i del 10% les nits de 
divendres i dissabte. Per formalitzar-lo haureu de mencionar el codi BONUS 
FIDELITAT COL·LECTIU AC602, el nom de l’oferta (“AquaRelax”) i 
presentar el carnet universitari a l’hora de reservar i en arribar a l’Hotel.

L’oferta AquaRelax és vàlida fins el 31 de desembre de 2009, excepte en els 
períodes del 4 al 8 maig del 2009 i del 9 al 25 de desembre del 2009.

Més informació i reserves:  
Hotel Termes Montbrió, Montbrió del Camp (Tarragona)

●     telèfon 977 814 000 
●     E-mail: hoteltermes@rocblanchotels.com 
●     www.rocblanchotels.com 

 

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: 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.
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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.cat 
URL: www.uabcampus.com
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