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15 Estiu 2008, els joves ocupen el campus

Un any més, els campus de la UAB han acollit a l’estiu un seguit de grups de 
joves d’arreu del món, que els han omplert de vida i d’activitat en uns mesos 
de poca presència dels estudiants propis:

En el marc dels Study Abroad-Tailor Made Programmes, quatre grups 
d’estudiants americans han seguit cursos de diferents matèries: màrqueting 
(Universitat de Celaya, de Mèxic), psicologia i administració d’empreses 
(Universidad Latina de Méjico), economia (Mays Business School), i 
aeronàutica i idioma (ERAU).   

També han estat nombrosos els grups de joves provinents d’arreu d’Europa, i 
del continent americà, que han fet dels nostres campus la seu de les seves 
colònies d’estiu, amb activitats formatives i lúdiques, en el context del 
programa University Residential Camps.  
A Bellaterra, i allotjats a Vila Universitària, hi han estat els estudiants italians 
de secundària del Sheffield Centre (idiomes i esports); els estudiants 
canadencs del Trinity College (formació preparatòria per a l’ingrés a 
universitats de seu país i dels EUA); els joves francesos que fan una estada 
centrada en la pràctica del tenis i el grup d’estudiants d’economia de la Texas 
State University.      
Per primera vegada hem acollit un grup d’estudiants italians de la Università 
Ca Foscari di Venezia-Verona (cursos de llengua) i els de la University of 
Dreams, de diverses escoles dels EUA, que fan pràctiques professionals fora 
del seu país. 

Casa Convalescència ha estat la seu dels cursos d’idioma i cultura, impartits 
per UAB Idiomes-Barcelona als estudiants americans d’ASA Language i de 
Drew University.
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·······················································

Promocionem UAB Campus

L’Agència de Promoció d’Activitats i de Congressos ha participat darrerament 
en diverses fires i jornades de treball d'àmbit nacional i internacional 
relacionades amb el turisme de congressos, juvenil i de vacances, per 
promocionar els campus de la UAB com a seus idònies per dur-hi a terme 
activitats d’aquest tipus.  

El proppassat mes de juny va ser al workshop Buy Catalunya, organitzat a 
Barcelona per Turisme de Catalunya. El mes de setembre va ser present a la 
trobada internacional més important d’agents i empreses dedicats al turisme 
juvenil WYSTC (World Youth and Student Travel Conference), celebrada a  
Brooklyn (Nova York), i a l’octubre ha assistit al TTG Incontri, el saló del 
turisme més rellevant d’Itàlia, a Rimini.  
Desembre és el mes de l’EIBTM (European Incentive, Business Travel & 
Meetings Exhibition), la primera fira del món del sector de Viatges de Negoci, 
Congressos i Incentius, que es celebra a Barcelona, en la qual la UAB és una 
de les poques universitats expositores. Si esteu interessats en visitar-nos, 
ens trobareu a l’estand que compartim amb d’altres membres del Barcelona 
Meeting Total Convention Bureau (N-550).
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Ja entrat el 2009, l’Agència assistirà a la fira ITB el mes de març a Berlín, 
una de les més importants d’Europa pel que fa a turisme general. 

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

L’Agència canvia d’ubicació

Des del mes de setembre, l’Agència de Promoció d’Activitats i de Congressos 
ocupa un nou despatx, a l’edifici nou de Vila Universitària, Vila 2, més ampli i 
de fàcil accés. 
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Les dades de contacte no canvien, ens podeu trobar a través del telèfon i fax 
de sempre. També, com sempre, hi sereu benvinguts.

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

El SAF renova i amplia part de les seves instal·lacions

El Servei d’Activitat Física ha millorat recentment algunes de les seves 
instal·lacions esportives i també l’espai d’atenció a l’usuari. 

De les primeres destaquem la renovació de la gespa artificial de les pistes de 
pàdel, la col·locació d’elements lúdics i relaxants a la piscina petita del 
complex –una cascada i un sortidor d’aigua a pressió-, i la construcció d’un 
nou boulder (paret d’escalada) cobert, més espaiós que l’anterior, que consta 
de tres murs on practicar aquest esport sense risc, amb un ampli ventall de 
vies i recorreguts.  
L’espai que deixa lliure l’antic boulder cobert s’utilitzarà com a zona 
d’escalfament i d’estiraments.

D’altra banda s’ha remodelat la recepció per tal de fer-la més acollidora, amb 
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l’objectiu de donar una millor atenció als usuaris, i s’ha condicionat un tercer 
vestidor per a homes i dones a l’edifici central, en el que destaca un òptim 
aprofitament de l’espai i dels recursos, com ara la llum natural.

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

Calendari de congressos 2009

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, com cada any, 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 i Congressos-Calendaris-
2009)  
BCB: www.barcelonaturisme.com (Barcelona Convention Bureau/Calendari 
de Congressos/Cercador)
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·······················································

UAB Campus acull...

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

Novembre-Desembre 2008

●     IV Congrés de la Societat Catalana d’Anestesiologia, Reanimació i 
Terapèutica del Dolor (Acto, Gestió i Assessorament de Congressos; 
Hotel Serhs Campus, EUTDH).  

●     Congrés Ysonut (Reunions i Ciència; Casa Convalescència). 

●     Lipidologia 2008 (Reunions i Ciència; Casa Convalescència). 

●     IV Congreso Cooperación y Universidad (UAB-Fundació Autònoma 
Solidària; Facultat de Filosofia i Lletres, Hotel Serhs Campus). Web: 
www.uab.cat/fas  

●     VI Congreso Internacional Lope de Vega "Lope polemista" (Prolope-
Grupo de Investigación sobre Lope de Vega de la UAB; Espais 
universitaris i Real Academia de Buenas Letras de Barcelona). Web: 
www.prolope.uab.es 

●     Congreso Interuniversitario de Organización Escolar (UAB-Dep. de 
Pedagogia Aplicada i UB-Dep. d’Organització Escolar; Casa 
Convalescència). 
Web: http://dewey.uab.es/webeducacio/Noti_scroll/Informaci_CIOIE.
pdf 

●     CardioCurts (UAB-Institut de Ciències Cardiovasculars de Catalunya 
(ICCC); Casa Convalescència). 

●     Clínica del dolor 2008 (Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau; Casa Convalescència). 
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●     Bioarch European Network (UAB-Dep. de Prehistòria; Casa 
Convalescència). 

●     II Spanish Workshop on Nanolithography (UAB-Institut Català de 
Nanotecnologia; Hotel Serhs Campus). Web: http://www.nanocat.org/
documents/news/Nanolito08_1st_announcement.pdf 

 Del 2009 en endavant:

●     GMES Network of Users: First International Conference (UAB- 
European Topic Centre on Terrestrial Environment Administration; 
Casa Convalescència). 

●     Projecte de recerca Dylan del 6è Programa de la Unió Europea (UAB-
Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les 
Ciències Socials; Casa Convalescència). 

●     International Congress of ECEIM and AEVEE (UAB-Dep. de Medicina i 
Cirurgia Animals-Unitat de Reproducció; Hotel Serhs Campus, febrer 
2009). 
Web: http://www.3rdcongresseceim.com/ 

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

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

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

●     22nd European Economic Association & 62nd Econometric Society 
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European Meetings (UAB - Departament d'Economia i Història 
Econòmica, Universitat Pompeu Fabra; Vila Universitària, Hotel Serhs 
Campus, Espais Universitaris, agost 2009). 

●     A next generation meeting on next generation sequencing (ICREA-
Institució Catalana de la Recerca i Estudis Avançats; Casa 
Convalescència, setembre 2009). 

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

●     Physiological Section of the AFS Meeting 2010 (UAB-Dep. de Biologia 
Cel·lular, Fisiologia i Immunologia; 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). 

●     V Congreso Internacional de Latín Medieval Hispánico (UAB - 
Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana; Hotel 
Serhs Campus, Espais Universitaris). 

●     Tallers d’asma infantil 2009 (Reunions i Ciència; Casa 
Convalescència). 

●     5th Barcelona Meeting on Perforator Flaps (Fundació Doctor Robert; 
Casa Convalescència). 

●     Simposium Fressenius-Nestlé (Agència Trílope-Fressenius Kabi 
España; Casa Convalescència). 

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

●     3RD Wetland Pollutant Dynamics and Control-WETPOL Congress 2009 
(UPC- Dep. d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports; Casa 
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Convalescència). Web: http://www.wetpol.org/ 

●     12th Conference European Network of Academic Sport Services 2010 
(ENAS-European Network of Academic Sport Services, UAB Campus). 
Web: www.enas-sport.net/ 

●     XIV Jornades del Cable i la Banda Ampla a Catalunya-2009 (CECABLE; 
Escola Universitària d'Informàtica de la UAB, Sabadell) 

Fora del Campus

●     European Communication Conference 2008 (UAB-Facultat de Ciències 
de la Comunicació; CCIB; Novembre 2008). 

●     EGEE 2009 (UAB-Port d’Informació Científica-PIC; Hotel Barceló Sants; 
Setembre 2009). 

●     Trends in Nanotechnology- TNT2009 (UAB-Dept. d’Enginyeria 
Electrònica i Phantoms  Foundation; seu per determinar; Setembre 
2009). 

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

Candidatures

Estem treballant en la candidatura dels següents esdeveniments:

●     European Computing and Philosophy Conference 2009-ECAP’09 (UAB-
Dept. de Filosofia; Espais Universitaris; Juliol 2009).  

●     Congrés de Biologia Molecular (CSIC; Abril-Maig 2009). 

●     International Consortium for Educational Development-ICED 
Conference 2010 UAB-Dept. de Pedagogia Aplicada; Juny 2010). 

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

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

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

Oferta especial: “Golf i Relax” a Montbrió i Bonmont

Roc Blanc Hotels ha preparat per a la nostra comunitat universitària una 
nova oferta, adreçada a tots els que els vingui de gust practicar el golf en un 
indret privilegiat: l’Hotel Termes Montbrió **** i el camp de golf de Bonmont. 
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. El camp de golf de Bonmont, a Mont-roig del 
Camp, ha estat dissenyat per un dels experts mundials en aquest sector, 
Robert Trent Jones Jr., i està gestionat sota criteris de sostenibilitat 
mediambiental.

L’oferta, vàlida de diumenge a dijous, inclou 2 nits en règim d’allotjament i 
esmorzar en habitació doble estàndard i un recorregut d’un dia al camp de 
golf de Bonmont, a més de l’entrada a l’espai lúdicotermal Aquatonic, per tan 
sols 306 € (fins el 31 de desembre de 2008) o 336 € (a partir de l’1 de 
gener de 2009) 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 de 42,80 €, fins el 31 de 
desembre de 2008, i de 48 €, a partir de l’1 de gener de 2009.

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 (“Golf i Relax”) i 
presentar el carnet universitari a l’hora de reservar i en arribar a l’Hotel.

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

  

 

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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