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Què som, què fem 

L’Agència de Promoció d’Activitats i de Congressos UAB Campus està al 
servei de la comunitat universitària per a col·laborar en l’organització de 
les activitats (congressos, jornades, actes puntuals, reunions diverses, 
etc.) que vulgueu tirar endavant. Assessorem sobre la seu més adequada 
per a cada tipus d’activitat, fem les reserves i coordinem els serveis, 
proposem proveïdors de serveis externs si s’escau, elaborem el 
pressupost, supervisem l’operativa dels actes i en fem el control de 
qualitat. 

Podem ajudar-vos en les activitats que tinguin seu al campus de Bellaterra 
o a Barcelona: Serhs Hotel Campus, Vila Universitària (disponible els 
mesos de juliol i agost per allotjar-hi els assistents a qualsevol mena 
d’esdeveniment), Plaça Cívica, Casa Convalescència i tots els altres espais 
universitaris. 

Així mateix també us podem assessorar, si teniu interès en organitzar 
algun acte fora del Campus, sobre l’organització i les seus adequades, els 
hotels i els serveis, entre d’altres aspectes. 

........................................................ 

Segona Jornada de demostració Outdoor Training 

La formació vivencial o Outdoor Training és un mètode que té com a 
objectiu contribuir al desenvolupament de la intel·ligència emocional i de 
les habilitats gerencials i socials dels equips humans mitjançant activitats 
formatives dins i –principalment– fora de l’aula. 

L’Agència, en col·laboració amb la firma especialitzada For.outdoor, 
convoca la segona jornada de demostració, destinada a directius, membres 
d’equips de recursos humans d’empreses i institucions, i altres persones 
interessades, els dies 9 i 10 de juliol al Serhs Hotel Campus. 

Tots els interessats en participar en aquesta activitat podeu demanar més 
informació i fer la vostra inscripció a l'adreça de correu 
maria.clarella@uab.es, tel. 93 581 72 16 

........................................................ 

Nou material promocional UAB Campus 

L’Agència ha editat una carpeta que conté informació sobre els espais i els 
serveis que la UAB posa a disposició dels organitzadors d’activitats.  
Aquesta carpeta inclou cinc fulletons: el de Vila Universitària, el de Hotel 
Serhs Campus, el de Casa Convalescència, el d’Espais i Serveis 
Universitaris i una guia de síntesi. 

A més a més, hi trobareu un quadríptic que posa l'accent en l'oferta 
d'espais a l'aire lliure i els serveis més adients per a la formació per a 
empreses  

 

 

 



empreses. 

Poseu-vos en contacte amb nosaltres si desitgeu que us en trametem 
alguns exemplars. 

........................................................ 

Gaudiu de preus especials a hotels de Barcelona i 
rodalies, Madrid i altres ciutats espanyoles 

Les cadenes hoteleres Habitat, AC, Sunotel, Amrey i Medium ofereixen 
preus especials a la comunitat universitària de la UAB.  
A prop de Casa Convalescència, per exemple, podeu triar hotels de 
diferents categories, com l’Hotel Amrey Sant Pau, just davant de l’edifici. 

Per a més informació adreceu-vos a la nostra web i premeu el botó 
Ofertes, envieu-nos un correu electrònic o truqueu-nos. Les reserves 
només es poden fer a través de l’Agència. 

........................................................ 

Oferta exclusiva: Grup Roc Blanc 

El Grup Roc Blanc, que compta amb tres hotels que inclouen programes de 
termalisme i golf, ha preparat una oferta per al personal de la UAB: un 
10% de descompte en estades als seus hotels. 

Per reservar, contacteu l’hotel i mencioneu el codi Abonament Fidelitat 
2004/362 per gaudir del descompte. 

   · Hotel Roc Blanc, Escaldes (Andorra): tel. 00 376 871 400,  
     e-mail: hotelrocblanc@gruprocblanc.com 
 
   · Hotel Panorama, Escaldes (Andorra) : tel. 00 376 873 400,  
     e-mail: hotelpanorama@gruprocblanc.com 
 
   · Hotel Termes Montbrió, Tarragona: 977 814 000, 
     e-mail: hoteltermes@gruprocblanc 

Més informació a la web http://rocblanchotels.com, o podeu adreçar-vos a 
l’Agència. 
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