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Jornada Plenària del Barcelona Meeting Total Convention 
Bureau al Campus

El passat 27 d'abril, l'Agència de Promoció d'Activitats i de Congressos UAB 
Campus va acollir la Jornada Plenària del Barcelona Meeting Total Convention 
Bureau (BMT-CB), a l'Hotel Serhs Campus, amb assistència de 80 dels seus 
100 membres i la presència del diputat delegat de Turisme Esteve Terradas. 
El BMT-CB és un programa de l'Oficina de Promoció Turística de la Diputació 
de Barcelona, destinat a promoure la província de Barcelona com a seu de 
congressos, reunions, convencions i altres activitats relacionades, del que 
UAB Campus és membre. 
 
La jornada va començar amb un Workshop per a l'intercanvi d'informació i 
d'experiències entre les empreses membres del BMT, seguit de l'Assemblea 
Plenària on es van debatre temes d'actualitat i de gestió. Durant aquest acte 
es va presentar l'"Estudi de l'oferta del Mercat de Reunions a la província de 
Barcelona" realitzat per BCF Consultors. 
 
Finalment, les empreses organitzadores de congressos presents a la Jornada 
van fer una visita a les instal·lacions de l'Hotel Serhs Campus i de Vila 
Universitària.

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

Workshop i presentació al mercat britànic

 
El mercat britànic és un dels mercats internacionals que més reunions 
realitzen a la província de Barcelona. Conscients de la seva potencialitat, i 
com a resposta a la necessitat de donar a conèixer l'oferta, el BMT-CB 
(Barcelona Meeting Total-Convention Bureau), en col·laboració amb Turisme 
de Catalunya, organitza el proper 8 de juny un Workshop i una presentació a 
la qual assistiran molts dels seus associats, entre ells l'Agència de Promoció 
de la UAB. 
 
A aquest Workshop hi han estat convidades més de 600 persones, 
representants d'empreses, associacions i societats amb seu al Regne Unit, 
entre les quals 200 de caire científic, mèdic, cultural, tècnic i educatiu, que 
poden estar especialment interessades en l'organització de les seves 
activitats en el Campus de la UAB. 
 
Si sou membres d'alguna institució d'aquest tipus al Regne Unit, o hi esteu 
relacionats, i voldríeu acollir-ne alguna reunió a Barcelona, als Campus de la 
UAB, si us plau comuniqueu-nos-ho perquè ens hi posarem en contacte. 
 
D'altra banda, estem a la vostra disposició per ajudar-vos en l'elaboració de 
les candidatures i en l'organització de l'esdeveniment, si s'escau.

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

Casa Convalescència, el vostre espai a Barcelona

Amb l'acabament de l'actual curs acadèmic arriba el moment de preparar les 
activitats pel següent. 
 
Com sabeu, la nostra universitat disposa de l'edifici UAB-Casa 
Convalescència, a Barcelona, un espai singular, flexible i adient per dur a 
terme els vostres congressos, reunions i tota mena d'activitats formatives. 
 
Recordeu que pot ser una molt bona opció per fer-hi els vostres cursos de 
postgrau. A partir d'ara, el preu de les aules ja no es calcularà aplicant el 8% 
del cànon, sinó una tarifa especial per a cursos organitzats per la comunitat 
universitària de la UAB.

Workshop a l'Hotel Serhs Campus

Assemblea Plenària del BMT-CB
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·······················································

Candidatures

Estem treballant en la candidatura dels següents esdeveniments: 
 
- Bivàlvia 2006 (UAB - Departament de Geologia) 
 
- RECA 6 2007 (UAB - Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de 
l'Educació) 
 
- Workshop on Mamary Gland and Cancer 2005 (UAB - Departament de 
Ciència dels Animals i dels Aliments) 
 
- Trobada d'Investigadors 2006 - CREAF (UAB - Centre de Recerca Ecològica 
i d'Aplicacions Forestals / Biologia Animal, Vegetal i Ecologia) 
 
- Congrés de Psicologia de l'Educació de la Persona amb Dèficit Auditiu 2006 
(UAB - Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) 
 
- International Conference on Document Analysis and Recognition - ICDAR 
2009 (UAB - Centre de Visió per Computador) 
 
- Trobada d'Investigadors en Ciència i Tecnologia 2006 (UAB - Departament 
de Psicologia Social) 
 
- 13th International Meeting on Enzymology and Molecular Biology of 
Carbonyl Metabolism 2006 (UAB - Departament de Bioquímica i de Biologia 
Molecular) 
 
- Trobada de Famílies d'Apsocecat 2006 
 
- Trobada de la American Fisheries Society 2008 
 
- Diversos actes i trobades al voltant del 20è Congrés GSM, que a partir del 
2006 tindrà seu a Barcelona.

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

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:

Juny:

- Congress of Functional Imaging Modelling of the Heart FIMH 2005 (UAB-
Centre de Visió per Computador) 
- Argonauts Conference (Argonauts of Europe-Comissió Europea) 
- Phonetics and Phonology in Iberia - PaPI 2005 (diversos departaments de 
Filologia i grups de recerca de la UAB) 
- Conference on Audiovisual Translation-Transmedia (Facultat i Departament 
de Traducció) 
- HarmoniCOP (Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals - ICTA)

Juliol/Agost:

- SEB 2005 Annual Main Meeting (Society for Experimental Biology) 
- XXV Jornadas de Economía de la Salud (Associació Econòmica de la 
Salut) 
- 8th ECSQARU 2005 (UAB-Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial) 
- Trobada Internacional d'Associacions d'Estudiants 
- International Business Law - UCLA Summer Sessions 
- Language and Culture Program (ASA Language) 
- Sopar de Mutual Cyclops 
- Trobada de la EAIE i Seminari sobre el Procés de Bolonya (EAIE - European 
Association for International Education/EUA - European University 
Association/UAB - Vicegerència d'Ordenació Acadèmica)
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Setembre/Octubre:

- European Student Workshop on Mathematical Modelling in Industry (UAB-
CEIT-Matemàtiques; European Consortium for 
Mathematics in Industry) 
- Stereocat 2005 (UAB - Departament de Química) 
- Màster en Administració i Direcció de Centres Veterinaris (Asociación de 
Veterinarios Españoles de Pequeños Animales - AVEPA) 
- 1er Congreso Español de Pacientes (UAB - Fundació Biblioteca Josep 
Laporte)

Novembre/Desembre:

- Congrés Internacional de Professors de Ioga Barcelona 2005 (IYTA) 
- Sopar Amics de la UAB 
- CIIPAIS 2005 (UAB-Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social)

També el 2006, la UAB serà seu de diversos esdeveniments, dels que 
destaquem els següents:

- Generative Linguistics in the Old World - GLOW 2006 
- ISSP Annual Meeting 2006 (International Society of Political Psychology) 
- Recombinant Protein Production Meeting 2006 (UAB-Institut de 
Biotecnologia i Biomedicina) 
- Reunión Española de Criptología y Seguridad de la Información 2006 (UAB - 
Departament d'Informàtica i Universitat Oberta de Catalunya) 
- Congreso del Grupo de Química Inorgánica de la Real Sociedad Española de 
Química 2006 (UAB - Departament de Química) 
- III Congrés Nacional de Fisioteràpia, Salut i Activitat Física 2006 (Col·legi 
de Fisioterapeutes de Catalunya) 
- Congrés de Micologia 2006 (UAB - Departament de Genètica i Microbiologia, 
Facultat de Medicina, Unitat Docent de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau)

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

Fora del Campus

Hem col·laborat en els següents esdeveniments de la comunitat universitària 
fora del Campus: 
 
- I Curso Internacional de Geriatría - II Update Geriatría Barcelona 2005 
(juliol; Fundació Institut Catàlà de l'Envelliment-FICE) 
 
- 4th EuroGDR Supersymmetry Meeting (novembre 2005; Institut de Física 
d'Altes Energies-IFAE)

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

 

 

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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