
 

III Workshop on The Evaluation of Public Policies for 
Sustainable Long-term Care 

El proper 3 de juliol del 2015 se va a celebrar el III Workshop on The Evaluation of 
Public Policies for Sustainable Long-term Care a la Facultatd'Economia. Es tractad'un 
fòrum en el qual es van a exposar i discutir estudis que analitzen polítiques que 
s'apliquen sobre l'àmbit de la gent gran i de les atencions de llarga durada. És 
resultat de l'organització conjunta del ILPN (London School of Economics), Riskcenter 
(Universitat de Barcelona) i el Departament d'Economia Aplicada (Universitat de 
València), amb la col·laboració de la Facultat d’Economia i el Màster en Política 
Econòmica i Economia Pública de la Universitat de València. 

El programa definitiu ja està disponible en aquesta adreça: 

 

http://www.ub.edu/riskcenter/oepd_index.html# 

o en aquesta: http://www.uv.es/ecoapli 

 

La durada del workshop és d'un dia des de les 9 matí a les 17,30h. Es desenvoluparà en 

el Saló de Graus de la Facultat d'Economia, ubicat a la planta baixa de l'Edifici de la 

Facultat d'Economia, en l'Av. Dels Tarongers, s / n, 46022 València. La ubicació i 

plànols els podeu trobar aquí: 

 

 http://www.uv.es/uvweb/economia/ca/facultat/coneix-nos/situacio-contacte/ubicacio-

1285848978593.html 

 

La inscripció és gratuïta i continua  oberta. Es poden inscriure o resoldre qualsevol 

dubte relatiu al workshop en el següent correu electrònic: angeles.tortosa@uv.es 

 

Per als que hagin de desplaçar-se i pernoctar a València estem centralitzant les gestions 

de reserves a través de Nieves Quiles, mitjançant el correu: beneturval@avantours.es o 

el seu telèfon: 963574021, Fax 963576118 

 

Els hotels que es proposen són els següents: 

 

Per proximitat al campus universitari dels Tarongers: l'Hotel Silken Puerta Valencia 

http://www.hoteles-silken.com/hoteles/puerta-valencia/  (proximitat a la facultat: 20 

minuts caminant, i autobús nº 18 de l'EMT que es pren prop de la porta de l'hotel i deixa 
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al costat de la facultat). 

 

No obstant això, si algú desitja un altre hotel més cèntric es proposen: 

 Ayre Astoria Palace: http://www.ayrehoteles.com/promocion-astoria-

palace/?gclid=CjwKEAjw1KGqBRC55bru-

sa7zCcSJAAxsBf5DC5wHPa3_gJ4lCghdsqC5HVCe-

ycDV3r7qAYCnfHXxoCdfHw_wcB 

  

 Sorolla Centre: http://www.hotelsorolla.com/ 

  

 SH Inglés Boutique: http://www.inglesboutique.com/es/index.html. 

Altres opcions són: 

Residéncia universitària Damià Bonet 

http://www.resa.es/Residencias/Damia-Bonet 

 

Residència universitària Galileo Galilei 

http://www.galileogalilei.com/servicios-e-instalaciones/ 
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