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2006, un gran any per UAB Campus

El 2006 ha estat un any molt productiu pels espais i serveis de la nostra
universitat que acullen activitats diverses com ara congressos, reunions,
presentacions de producte, actes socials, de lleure, etc. Tots ells han
incrementat el nombre d’usuaris – la majoria dels quals són membres de la
nostra comunitat universitària – els quals dipositen any rere any la seva
confiança en els espais i serveis que oferim i en la voluntat de millora i
l’esforç constant de totes les persones relacionades amb UAB Campus.

Casa Convalescència ha experimentat un augment considerable de les
activitats dutes a terme a les seves instal·lacions, que han generat una
ocupació molt superior a la de l’any anterior (+ 22%). La comunitat
universitària, un any més, ha estat la principal organitzadora d’activitats,
tant de cursos (en total han suposat el 73% de l’ocupació) com de reunions,
congressos i altres (el 27% de l’ocupació). Enguany els congressos han
estat l’activitat estrella: se n’han celebrat 20, dels quals 12 han estat
promoguts des de la UAB.

Pel que fa a l’Hotel Serhs Campus, la tendència a l’alça també ha estat
notable i ha arribat al 67% de mitjana d’ocupació, que representa un
augment del 10% respecte de 2005. La comunitat universitària -
departaments, grups de recerca, organismes de gestió i les entitats
relacionades amb el grup Esfera -, hi aporta tot tipus d’actes, hi allotja els
seus convidats i confia en la seva restauració, esdevenint-ne l’usuari
principal. L’hotel també acull l’activitat d’un nombre important d’empreses,
moltes de la zona del Vallès. Cal destacar la presència creixent de grups
d’estudiants i d’esportistes que fan ús de l’hotel com a complement de Vila
Universitària durant els mesos d’estiu.

Els mesos de juliol i agost, en què els residents habituals no hi són, Vila
Universitària també ha tingut una ocupació superior a la dels darrers anys
(56,40% el mes de juliol i 32,20% el mes d’agost). Els usuaris de Vila, a
l’estiu, són els assistents a congressos científics (de la UAB i externs),
cursos diversos, activitats esportives i culturals i, com a novetat, els grups
de joves preuniversitaris estrangers, per als quals hem creat els University
Residential Camps que consisteixen en estades lúdiques/formatives al
nostre campus. Així mateix, ha crescut el nombre d’estades de viatgers i
famílies, que hi passen uns dies de vacances.

Altres espais universitaris han acollit també, el 2006, un bon nombre
d’activitats no directament acadèmiques: congressos, exàmens i trobades
dels membres de grans corporacions (UOC, Bombers de la Generalitat) i
rodatges d’espots publicitaris. Així mateix, les instal·lacions esportives han
estat un atractiu fonamental per molts dels usuaris de l’hotel i dels grups
allotjats a Vila Universitària durant l’estiu.

Aquest conjunt d’activitats ha suposat per als nostres espais i serveis una
facturació global al voltant de 4.400.000 €.

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

Els “Amics de la UAB” es troben a l'Hotel Serhs Campus

L'Agència de Promoció d'Activitats i de Congressos, en col·laboració amb
l'Hotel Serhs Campus,  va oferir un aperitiu, el passat 15 de desembre, als
membres de l’Associació d’Amics de la UAB, per explicar tot allò que pot fer
per tal de donar-los suport en l'organització de congressos, convencions,
reunions, presentacions de producte, actes socials i d'altres activitats que
desitgin impulsar, així com les instal·lacions i serveis de la universitat
adequats per dur-hi a terme aquest tipus d’activitats. 
Des d'aquí volem agrair de nou la seva presència a les nombroses persones
que van respondre a la convocatòria, que es va fer arribar a més de 1500
associats. 

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

Dinars temàtics, els divendres, als restaurants Sírius i Orió

L'Hotel Serhs Campus, amb la voluntat de donar el millor servei i de
sorprendre gratament els seus usuaris, ha creat els “Dinars Temàtics”, un
cicle rotatiu gràcies al qual, cada divendres, es pot degustar la cuina d’una

 



cultura diferent.
Tant al restaurant Sírius com a l’Orió, i al preu del bufet habitual, els sabors
i els aromes de la cuina mexicana, italiana, oriental, catalana i àrab estan a
l’abast de la comunitat universitària. Els postres i les begudes, incloses al
preu, comparteixen procedència amb els plats i les amanides del bufet, tot
fent de l’àpat una experiència gastronòmica completa.

Si voleu saber quina cuina toca el divendres que vulgueu visitar aquests
restaurants, podeu contactar amb l’Hotel, tel. 93 580 83 53, i us
n’informaran.

Confiem que aquesta nova proposta us agradi i us tempti de descobrir nous
sabors.

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

Candidatures en preparació i guanyades

Estem treballant en la candidatura dels següents esdeveniments:

- Speech & Language Therapy Students Congress 2008
- Biennial Conference of the Society for Tropical Veterinary Medicine (2009)
- European College of Equine Internal Medicine 2009

Pel que fa a candidatures que hem guanyat, cal destacar Eurogames
2008, el campionat esportiu europeu de gais i lesbianes. Aquest gran
esdeveniment es va celebrar per primer cop l’any 1992 a La Haia, Holanda,
i ha triat Barcelona com a seu de l’edició del 2008 i la nostra universitat
com a subseu esportiva de les modalitats de bàdminton i lluita lliure,
competicions que es duran a terme a les instal·lacions del Servei d’Activitat
Física.

Els organitzadors esperen més de 8.000 participants als jocs, dels quals
més de 400 atletes i els seus acompanyants s’allotjaran a Vila Universitària
i a l’Hotel Serhs Campus.

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

UAB Campus acull...

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

Març

- Reunió del Projecte Europeu NaPa (UAB-Centre Nacional de
Microelectrònica-CSIC; Casa Convalescència).
Web: http://www.cnm.es/

- Congrés Internacional de Mercats (Institut Municipal de Mercats de
Barcelona; Casa Convalescència). Web: http://www.bcn.es
/mercatsmunicipals.htm

- Jornades Didàctiques de Constel·lacions Familiars (Hotel Serhs Campus)

-Simposi i Workshop de l’EUTDH (Escola Universitària de Turisme i Direcció
Hotelera-EUTDH; Hotel Serhs Campus).
Web: http://www.euturisme-uab.com/

- Dinar Col·loqui Consell Social (UAB-Consell Social; Casa Convalescència)

- Reunió del Síndic de Greuges de Catalunya (Síndic de Greuges de
Catalunya; Casa Convalescència).
Web: http://www.sindicgreugescat.org/

-Abaco 2: Actualización de las bases de la coloproctología (Pharma
Congress; Casa Convalescència).
Web: http://www.pharmacongress.com/

Abril-Maig-Juny

- RECA 6 2007 - Sexta reunión Científica sobre Atención (UAB-Dep. de
Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació; Casa Convalescència).
Web: http://www.reca6.net/

- Simposi Internacional “55 anys de Micenologia (1952-2007)” (UAB-Dep.
de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana; Facultat de Dret).
Web: http://www.uab.es/dep-ciencies-antiguitat-edat-mitjana/

 



- Convenció Aeroglide (Aeroglide; Hotel Serhs Campus).

- Jornades Nanoaracat amb Empreses (Institut Català de Nanotecnologia;
Casa Convalescència).
Web: http://www.nanocat.org/

- TropEd Meeting (UAB-Medicina Tropical; Hotel Serhs Campus).
Web: http://www.medicinatropical.uab.es/

- Jornada sobre Psicoteràpies Sistèmiques i Gestió de Xarxes Socials
(Fundació Dr. Robert; Casa Convalescència).
Web: http://www.fdrobert.org/index.html

- Presentació Astra Zéneca (ITB, Astra Zéneca; Casa Convalescència).
Web: http://www.astrazeneca.es/

- Standing Committee for the Humanities-Plenary Meeting (UAB-Dep. de
Filologia Catalana i European Science Foundation; Casa Convalescència).
Web: http://www.esf.org/

- Congrés Dansa Brasil 2007 (Dansa Brasil BCN, Hotel Serhs Campus).
Web: http://www.dansabrasil.com/

- Sopar IBM (IBM, Casa Convalescència).
Web: http://www.ibm.es/

- Escites, Sàrmates, Alans: Nòmades Iranòfons de les Estepes Pòntiques
(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/

- Jornada “Ètica de les Organitzacions Sanitàries” (Fundació Doctor Robert;
Casa Convalescència).
Web: http://www.fdrobert.org/index.html

- Congrés Aleph 2007 (Asociación de Jóvenes Investigadores de la
Literatura Hispànica; Espais universitaris).
Web: http://seneca.uab.es/files/cursos/aleph.htm

- Congrés Latinclen (Asociación Colaboración Cochrane Iberoamericana;
Casa Convalescència).
Web: http://www.cochrane.es/

- Congreso Internacional de Edición Universitaria. 20 Aniversario de la UNE.
(UNE-Unión de Editoriales Universitarias Españolas; Casa Convalescència).
Web: http://www.aeue.es/

- Seca 4 (UAB-Dep. de Matemàtiques; Espais universitaris).
Web: http://www.mat.uab.es/

- Mays Business School Programme 2007 (Mays Business School-Texas A&M
University; Serhs Hotel Campus, Espais Universitaris).
Web: http://www.mays.tamu.edu/

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 (Vila
Universitària, 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).

- Séjour Stage de Football Été 2007 (Séjour Elite Sport; Vila Universitària).

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

Octubre-Novembre-Desembre

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

- 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/

- Curs de Patologia Digestiva 2007 (Fundació Gestió Sanitària HSCSP; Casa
Convalescència).
Web: http://www.santpau.es/

- 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/

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

Fora del Campus

- Jornadas Científicas Nanoaracat (Institut Català de Nanotecnologia;
Cosmocaixa. Març 2007)
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).

- Physiological Section of the AFS Meeting 2008 (UAB-Dep. de Biologia
Cel·lular, Fisiologia i Immunologia; Hotel Serhs Campus i Vila Universitària,
juliol 2008).

- 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

- European Communication Conference-II Congrés Internacional
d’Investigació de Mitjans de Comunicació (UAB-Facultat de Ciències de la
Informació; Novembre 2008, seu a determinar).

- Trobada de la American Fisheries Society 2008 (seu a determinar)

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

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.

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

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)
- 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 "Aquatònic" (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 http://www.rocblanchotels.com/

Recordeu que, en fer la reserva, haureu de presentar el carnet
universitari i mencionar el codi BONUS FIDELITAT COL·LECTIU
2007/483, si sou personal de la FUAB, o el codi BONUS FIDELITAT
COL·LECTIU 2007/1003, si sou personal de la UAB.

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: http://www.uabcampus.com/

 

   


