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Us desitgem 

Nova aula d'informàtica a Casa Convalescència

Casa Convalescència disposa, des del mes d'octubre, d'una nova aula 
d'informàtica amb 25 ordinadors d'última tecnologia.  
L'aula està preparada per hostatjar cursos diversos, amb un ordinador 
connectat a un projector, i per ser utilitzada com sala d'internet pels 
assistents a reunions, congressos i d'altres actes que es celebrin a l'edifici.  
Amb la incorporació d'aquesta aula, Casa Convalescència amplia les seves 
prestacions, sempre amb la voluntat de millorar el servei que ofereix als seus 
usuaris.

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

Directors i membres dels grups de recerca es troben a 
l'Hotel Serhs Campus

L'Hotel Serhs Campus i l'Agència de Promoció d'Activitats i de Congressos 
van oferir un aperitiu, el passat 25 de novembre, als directors i membres 
dels grups de recerca de la nostra universitat, per agrair-los la confiança que 
els atorguen i que es demostra en l'ús continuat dels seus serveis. 
 
L'Agència va aprofitar l'avinentesa per explicar tot allò que pot fer per tal de 
donar suport en l'organització de congressos, reunions i d'altres activitats 
que la comunitat universitària impulsi. 
 
Des d'aquí volem agrair de nou la seva presència a les més de 60 persones 
que van respondre a la convocatòria.

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

Participació a les fires WYSTC i EIBTM

La UAB, a través de l’Agència de Promoció d’Activitats i de Congressos UAB 
Campus, ha participat darrerament en dues fires internacionals de turisme.

Del 10 al 16 d’octubre va ser present a la WYSTC (World Youth and Student 
Travel Conference), la fira més important del món sobre turisme juvenil, que 
es va celebrar a Toronto, Canadà, amb prop de 1000 expositors, agències i 
altres organitzacions especialitzades en aquest tipus d'usuari.  
L'Agència va presentar-hi els University Residential Camps, un nou concepte 
d'estades per a grups, a l'estiu o a qualsevol època de l'any, que consisteix 
en un paquet que inclou l'allotjament, la restauració i les activitats 
esportives, educatives o lúdiques, adreçat a estudiants i grups de joves per a 
que coneguin la nostra universitat. 
L'estiu que ve confiem poder-ne acollir els primers grups. 

Del 29 de novembre a l’1 de desembre va tenir lloc a Fira de Barcelona 
l'EIBTM (European Incentive, Business Travel & Meetings Exhibition), 
l’esdeveniment internacional més multitudinari del sector de congressos, 
reunions i convencions, tant pel que fa a nombre d'expositors com de 
visitants. 
Amb més de 95 països representats a la fira, la UAB ha estat una de les dues 
úniques universitats amb representació pròpia, i va compartir estand amb 
altres membres del Barcelona Meeting Total-Convention Bureau, de la 
Diputació de Barcelona. 
L'oferta de la nostra universitat va despertar un gran interès entre els 
organitzadors d'activitats d'aquest tipus.

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

Calendari de congressos 2005-06

 

    WYSTC

 

    EIBTM
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A tots els membres de la comunitat universitària que esteu pensant en 
organitzar algun congrés o reunió a Barcelona us pot interessar saber quines 
són les dates més difícils pel que fa a disponibilitat i preus dels hotels de la 
ciutat. 
Per aquest motiu posem a la vostra disposició els següents enllaços amb els 
webs que presenten els calendaris dels esdeveniments que tindran lloc a Fira 
de Barcelona i els que són del coneixement del Barcelona Convention Bureau. 
Si desitgeu més informació, no dubteu a posar-vos en contacte amb 
nosaltres. 
Fira de Barcelona: www.firabarcelona.com (Salons-Calendaris)  
BCB: www.barcelonaturisme.com (Barcelona Convention Bureau/Calendari 
de Congressos/Cercador).

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

UAB Campus acull...

Fins a la data, tenim confirmats per l'any 2006 els següents congressos i 
activitats, entre d'altres:  
 
Gener-Febrer-Març  
- Jornada de Mercats Municipals de Barcelona (Institut Municipal de Mercats 
de Barcelona; Casa Convalescència)  
 
- Surviving Sepsis Campaign Meeting (Society of Critical Care Medicine; Casa 
Convalescència)  
 
- Jornada d'Intercanvi d'Infermeria (Institut Català de la Salut-Àmbit 
d'Atenció Primària Barcelona Ciutat; Casa Convalescència) 
 
- Sopar Enterprise Ireland - 3GSM (Enterprise Ireland-Madrid Office; Casa 
Convalescència)

- Investigando el Mediterráneo (British Council; Casa Convalescència)  
 
- V Jornada del Fòrum Català d'Informació i Salut (Fundació Parc Taulí; Hotel 
Serhs Campus) 
 
- Avances en Bioquímica Clínica 2006 (Fundació per la Bioquímica Clínica; 
Casa Convalescència)

Abril-Maig-Juny  
- Generative Linguistics in the Old World - GLOW 2006 (GLOW; Casa 
Convalescència)

- ISPP Annual Meeting (International Society of Political Psychology; Casa 
Convalescència)  
 
- Trobada Dermatològica Catalana (Almirall Prodesfarma; Casa 
Convalescència) 
 
- Jornada Germiap 2006 (Fundació d'Atenció Primària; Casa Convalescència) 
 
- Jornadas Netter de Ginecología (Torres Pardo, SL; Casa Convalescència) 

Juliol-Agost-Setembre  
- Cursos d'Estiu Sheffield Centre (Sheffield Centre - International Courses; 
Hotel Serhs Campus, Vila Universitària, SAF, EUTDH, EPSI) 
 
- UHPH (Ultra Alta Pressió i Homogeneització) 2006 (UAB- Dep. de Ciència 
Animal i dels Aliments, Casa Convalescència)

- Police & Fire World Cup 2006 (Valldor Sala; Hotel Serhs Campus, Vila 
Universitària)  
 
- Bivalvia 2006 (UAB - Dep. de Geologia; Hotel Serhs Campus, Vila 
Universitària) 
 
- XIII Trobada Internacional d'Associacions d'Estudiants (Sindicat 
d'Estudiants; Hotel Serhs Campus i Vila Universitària)
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- Reunión Española de Criptología y Seguridad de la Información (UAB - 
Departament d'Informàtica i Universitat Oberta de Catalunya; Casa 
Convalescència) 
 
- European Iron Club (Acción Médica, SA; Casa Convalescència) 
 
- Congreso del Grupo de Química Inorgánica de la Real Sociedad Española de 
Química - QIES 2006 (UAB - Departament de Química i ICMAB-CSIC; Casa 
Convalescència)

- III Congrés Nacional de Fisioteràpia, Salut i Activitat Física 2006 (Col·legi 
de Fisioterapeutes de Catalunya; Hotel Serhs Campus, EUTDH, SAF, Plaça 
Cívica) 
 
- Recombinant Protein Production Meeting 2006 (UAB - Institut de 
Biotecnologia i de Biomedicina; Casa Convalescència) 
 
Octubre-Novembre-Desembre 
- International Mediterranean Modelling Multiconference 2006  
(UAB - Dep. d'Enginyeria de Sistemes; Casa Convalescència)  
 
- Jornada Respiratori 2006 (SCMFIC-Societat Catalana de Medicina Familiar i 
Comunitària; Casa Convalescència)  
 
- 18th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disability 
(European Academy of Childhood Disability; Hotel Serhs Campus) 
 
- VIII Congreso Nacional de Micología (UAB - Dep. de Genètica i 
Microbiologia, Facultat de Medicina, Unitat Docent de l'Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau) 
 
A partir de 2007: 
 
- RECA 6 2007 - Sexta reunión Científica sobre Atención (UAB-Dep. de 
Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) 
 
- Trobada de la American Fisheries Society 2008 
 
- International Conference on Document Analysis and Recognition-ICDAR 
2009 (UAB-Centre de Visió per Computador)

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: 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. 

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

Les nostres ofertes

Si us ve de gust fer una escapada 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 urbans a Barcelona i rodalies, Madrid i altres ciutats 
espanyoles  
 
- Centres termals (Grup Roc Blanc i Stel Groc Hotels)  
 
- Vilars Rurals i hotels de muntanya del Grup Serhs.  
 
Tota la informació sobre aquestes ofertes la podeu trobar prement al botó 
"Ofertes" de la pàgina inicial del nostre web: http://www.uabcampus.com 
 
Si ens voleu fer alguna consulta, no dubteu a contactar-nos.
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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.es 
URL: www.uabcampus.com

 

   

file:///X|/APAC/HTML/APAC_Butlleti06.html (5 of 5)13/06/2006 11:32:06

mailto:agencia.promocio@uab.es
http://www.uabcampus.com/

	Local Disk
	Butlletí digital UABCAMPUS


