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07 Vila Universitària amplia la seva oferta residencial

L'estiu de 2007, Vila Universitària comptarà amb 432 noves places 
d'allotjament, distribuïdes en 216 habitatges. 
Els pisos, de 45m2, estan pensats per a dues persones, i disposaran d'aire 
condicionat i calefacció. 
 
Aquesta ampliació vol donar resposta a l'augment de la demanda i a les 
noves necessitats dels usuaris, que exigeixen més privacitat i tranquil·litat, i 
ofereix més opcions per allotjar totes les persones que, durant juliol i agost, 
participin en esdeveniments organitzats per la comunitat universitària. 
Així, els assistents a congressos, seminaris, jornades i reunions al campus, 
entre d'altres activitats, disposaran de més places d'allotjament residencial 
també a l'estiu. 
 
D'altra banda, a partir d'ara, les persones que vulguin estar-se a Vila 
Universitària a l'estiu poden fer les seves reserves individuals a través del 
web d'una manera més fàcil. Un nou sistema incorporat recentment permet 
reservar les places sol·licitades d'una forma més ràpida i segura, i l'usuari 
rep la confirmació immediatament per internet.

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

University Residential Camps

El proper estiu la nostra universitat acollirà al campus els primers grups 
d'estudiants i joves que vindran a conèixer-la a través del programa de 
vacances University Residential Camps: tres grups del Sheffield Centre 
International Courses i un del Trinity College School. 
Aquest nou concepte d'estades per a grups, a l'estiu o a qualsevol època de 
l'any, pot incloure l'allotjament, la restauració i les activitats educatives, 
esportives i lúdiques. Els grups interessats poden optar per sol·licitar un 
programa complet, fet a mida, o per fer programes propis tot utilitzant les 
instal·lacions i els serveis del campus. 
 
El Sheffield Centre International Courses és una escola d'idiomes que rep, a 
Madrid, grups d'estudiants estrangers interessats en fer vacances amb 
activitats educatives. Enguany ha inclòs Barcelona com a seu i ha triat la 
nostra universitat per acollir-hi diversos grups. Aquest estiu, els formen joves 
italians que faran classes d'espanyol i activitats lúdiques dins i fora del 
campus. 
 
El Trinity College School (Ontario, Canadà), una escola amb 140 anys 
d'història, oferirà cursos preparatoris per a l'accés a universitats 
canadenques i nordamericanes al grup de joves de diverses nacionalitats que 
portarà al campus aquest estiu.

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

Candidatures

Estem treballant en la candidatura dels següents esdeveniments:  
 
- 14 Reunión Nacional de la Sociedad Española de la Historia de la Medicina: 
Historia, Cine y Medicina (Sociedad Española de la Historia de la Medicina) 
 
- Reunió IntermónOxfam 
 
- Wellbeing of Children European Programme (CIIMU-Consorci Institut 
d'Infància i Món Urbà) 
 
- Reunió de l'Institut de Dret i Tecnologia (UAB) 
 

 

Simulació de l'ampliació de Vila 
Universitària vista des de l'aire 

 

http://www.uabcampus.com/APAC_Butlleti07.html (1 of 5)02/03/2006 13:52:50

http://www.uab.es/


Butlletí digital UABCAMPUS

- International Workshop on Statistical Modelling 2007 (UAB-Dep. de 
Matemàtiques, Àrea d'Estadística) 
 
- Col·loqui internacional interdisciplinar: Escites, sàrmates, alans: nòmades 
iranòfons de les estepes pòntiques (UAB-Dep. de Ciències de l'Antiguitat i de 
l'Edat Mitjana)

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

UAB Campus acull...

Els propers mesos la nostra universitat, al campus de Bellaterra o a Casa 
Convalescència, acollirà els següents congressos i activitats,  
entre d'altres:  
 
Març    
- Investigando el Mediterráneo (British Council; Casa Convalescència)   
Web: http://www.britishcouncil.org/ca/science-and-society-society-
researching-the-mediterranean.htm 
 
- Avances en Bioquímica Clínica 2006 (Fundació per la Bioquímica Clínica; 
Casa Convalescència)

- Debat sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (Iniciativa per Catalunya 
Verds; Casa Convalescència)

Abril-Maig-Juny  
 
- 29th Glow Colloquium Barcelona (Generative Linguistics in the Old World - 
GLOW; Casa Convalescència)  
Web: http://seneca.uab.es/ggt/glow2006/ 

- Jornada de l'Esport (Laboratorios Menarini, S.A.; Casa Convalescència) 

- 1er Congreso de Lambada-Zouk 2006 (DansaBrasil BCN; Hotel Serhs 
Campus) Web: http://www.dansabrasil.com/ 

- Reunió de la Unió Catalana d'Hospitals (Unió Catalana d'Hospitals; Casa 
Convalescència) 

- Projecte sobre dolor lumbar (UAB - Dep. de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de 
l'Educació; Hotel Serhs Campus) 

- ISPP Annual Scientific Meetings (International Society of Political 
Psychology; Casa Convalescència) Web: http://ispp.org/meet.html 
 
- 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) 

- Congreso Nacional de Derecho Mercantil (UAB-Departament de Dret Privat; 
Casa Convalescència)

-  Brachytherapy for Prostate Cancer (European Society for Therapeutic 
Radiology and Oncology-ESTRO; Casa Convalescència)  
Web: http://www.estroweb.org/ESTRO/upload/EVentsdocs/ 
Announcement_Barcelona_2006.pdf

- Biosanit (Institut Nóos; Casa Convalescència)

Juliol-Agost-Setembre  
 
- UHPH (Ultra Alta Pressió i Homogeneització) 2006 (UAB- Dep. de Ciència 
Animal i dels Aliments; Casa Convalescència)
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- Police & Fire World Cup 2006 (Valldor Sala; Hotel Serhs Campus, Vila 
Universitària)  
 
- Bivalvia 2006 (UAB - Dep. de Geologia; Auditori Facultat de Lletres) 
 Web: http://bivalvia2006.uab.es/index_cast.html  
 
- XIII Trobada Internacional d'Associacions d'Estudiants (Sindicat 
d'Estudiants; Hotel Serhs Campus i Vila Universitària)

- Reunión Española de Criptología y Seguridad de la Información - RECSI 
2006 (UAB - Departament d'Informàtica i Universitat Oberta de Catalunya; 
Casa Convalescència) Web: http://www.recsi2006.org  
 
- European Iron Club (Acción Médica, SA; Casa Convalescència) Web: http://
www.accionmedica.es/documentos/congresos/EIC.pdf 
  
- Congreso del Grupo de Química Inorgánica de la Real Sociedad Española de 
Química - QIES 2006 (UAB - Departament de Química i ICMAB-CSIC; Casa 
Convalescència) Web: http://www.icmab.es/qies06

- III Congrés Nacional de Fisioteràpia, Salut i Activitat Física 2006 (Col·legi 
de Fisioterapeutes de Catalunya; Hotel Serhs Campus, EUTDH, SAF, Plaça 
Cívica) Web: http://www.fisioterapeutes.com/congres2006/  
 
- Recombinant Protein Production Meeting 2006 (UAB - Institut de 
Biotecnologia i de Biomedicina; Casa Convalescència)  
Web: http://www.rpp2006.com 

- Conferència Internacional de Salut Mental (Dep. de Salut de la Generalitat 
de Catalunya i l'Organització Mundial de la Salut-OMS; Casa Convalescència)

- Cursos d'Estiu Sheffield Centre (Sheffield Centre - International Courses; 
Hotel Serhs Campus, Vila Universitària, SAF, EUTDH, EPSI)  
Web: www.sheffield-centre.com

- Trinity College School Summer Courses 2006 (Trinity College School; Vila 
Universitària, Hotel Serhs Campus) Web: www.tcs.on.ca  
 
 
Octubre-Novembre-Desembre  
 
- International Mediterranean Modelling Multiconference 2006  
(UAB - Dep. d'Enginyeria de Sistemes; Casa Convalescència)  
Web: http://i-m-cs.org/I3M2006 

- EUA Seminar 2006 (European University Association-EUA; Casa 
Convalescència) 
 
- Jornada Respiratori 2006 (SCMFIC-Societat Catalana de Medicina Familiar i 
Comunitària; Casa Convalescència) 

- Workshop sobre Immigració en Àrees Rurals i Petites Ciutats (UAB-Grup de 
recerca sobre migracions, Dep. de Geografia; Facultat de Lletres i Hotel 
Serhs Campus)  
Web: http://mediterrani.uab.es/web/catala/index.htm 

- Primer congrés català "Dona i Salut Mental" (UAB-Dep. de Psicologia Clínica 
i de la Salut; Casa Convalescència) 
 
- 18th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disability 
(European Academy of Childhood Disability; Hotel Serhs Campus)  
Web: http://www.eacd.org/meetings.php 
 
- 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 
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Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) 

- Generative Approaches to Language Acquisition-GALA 2007 (UAB-Dep. de 
Filologia Catalana)  
 
- 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. 

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

Fora del Campus

Estem col·laborant en els següents esdeveniments de la comunitat 
universitària fora del Campus: 
 
- 32 International Conference on Micro and Nano Engineering (setembre 
2006; Centro Nacional de Microelectrónica-CNM; World Trade Center) 
 
- Primer encuentro estatal de estudios en ciencia y tecnología (maig 2006; 
UAB - Dep. de Psicologia Social; CosmoCaixa) 

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

Visiteu CaixaForum amb preus especials

CaixaForum, el centre social i cultural de l'Obra Social de "La Caixa" a 
Barcelona, convida la comunitat universitària de la UAB a gaudir de la seva 
àmplia oferta, amb unes condicions molt avantatjoses. 
 
Ofereix un 50% de descompte en totes les activitats del centre: exposicions, 
cicles de conferències, jornades socials i d'art multimèdia, festivals de 
música, lectures de poesia, tertúlies i tallers educatius, entre d'altres.  
Caldrà comprar les entrades al mateix centre i presentar el carnet de la 
universitat, que serà vàlid per a dues persones. 
 
D'altra banda, els divendres de 16 a 17h, ofereix fer visites guiades gratuïtes 
a les exposicions i a l'edifici de la Fàbrica Casaramona, on és ubicat el centre, 
del màxim interès pel fet d'haver estat dissenyat per l'arquitecte Josep Puig i 
Cadafalch. 
Cal inscriure's prèviament al Servei d'Informació, tel. 902 22 30 40, i 
presentar el carnet de la universitat el dia de la visita. 
 
Més informació a: www.fundacio.lacaixa.es.

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

Esquí i aigua termal

El Grup Roc Blanc Hotels ha renovat l'oferta que, des de 2004, posa a 
disposició de la nostra comunitat universitària. Podeu anar als seus tres 
hotels, Hotel Roc Blanc i Hotel Panorama (a Andorra) i Hotel Termes 
Montbrió (a Tarragona), amb les següents condicions:

- 20% de descompte de diumenge a dijous (inclosos)
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- 10% de descompte de divendres a dissabte (inclosos)

Aquests avantatges s'apliquen a:

- estades als hotels en règim d'allotjament i esmorzar 
- programes de salut i bellesa als centres termals 
- entrada a l'espai lúdic termal "Aquatonic" (Tarragona) 
- programes "Hotel+forfait esquí" a Vallnord (Andorra) 
 
Informació i reserves:  
Tel. 902 930 400 
Fax 902 930 404 
E-mail reserves@rocblanchotels.com 
Web www.rocblanchotels.com 
Recordeu que, en fer la reserva, haureu de mencionar el codi 
BONUS FIDELITAT COL·LECTIU 2006/628 i presentar el carnet 
universitari. 
 
Si ens voleu fer alguna consulta, no dubteu a contactar-nos.

 

 

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
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