
Butlletí digital 
ABRIL 
2010  

 

      

19 

 

 

 

2009: Malgrat la crisi, es manté el volum d�activitats a 
les instal·lacions UAB Campus 

La crisi econòmica que estem patint feia preveure que l�any 2009 
s�organitzarien menys activitats a Barcelona, amb menys assistents i amb 
una reducció significativa de la despesa, i que aquesta situació afectaria 
l�ocupació i el rendiment tant dels hotels com dels centres de reunions. En 
general aquestes previsions s�han acomplert, però afortunadament la 
realitat no ha estat aquesta en el cas dels espais i serveis de la nostra 
universitat.  
La intensa activitat que es duu a terme en els nostres campus s�ha 
mantingut, cosa que demostra la vitalitat de la comunitat investigadora i la 
idoneïtat de les nostres instal·lacions i serveis, que han sabut fidelitzar els 
seus usuaris i atraure�n de nous.    

Casa Convalescència ha acollit 11 congressos, menys que l�any anterior 
però més grans i de més durada, dels quals 4 relacionats amb Ciències de 
la Salut i de la Vida i 8 promoguts pel conjunt UAB-FUAB-Grup Esfera. 
L�activitat impulsada per membres de la nostra comunitat universitària 
(congressos, cursos, reunions, actes socials i altres), sempre majoritària, 
ha representat l�any 2009 el 73,20% de l�ocupació enfront el 51% de 
l�any 2008. 
És interessant destacar la presència cada cop més important de diverses 
institucions públiques i socials que organitzen part de les seves activitats 
(cursos, reunions), a la nostra seu de Barcelona. Així, hem acollit actes 
promoguts per altres universitats, per diverses àrees o departaments de 
l�Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de 
Catalunya, Comunitat Europea, associacions de tot tipus, ONGs, etc. Pel 
que fa a les empreses, algunes han restringit la seva activitat degut a la 
crisi. Han augmentat, en canvi, les promogudes per laboratoris 
farmacèutics i d�altres empreses que es dediquen a la formació i 
consultoria per a les quals la crisi ha representat una oportunitat.  
La magnífica arquitectura, el servei personalitzat i acurat i la molt bona 
relació qualitat-preu han propiciat l�augment dels actes socials (30), 
presentacions de producte i rodatges cinematogràfics, que completen el 
ventall d�activitats acollides a Casa Convalescència.     
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Sopar de gala de l�empresa Nokia a Casa Convalescència 

L�Hotel Serhs Campus ha notat els efectes de la crisi que ha castigat 
durament el sector turístic en general i l�hoteler en particular, però ha 
resistit la situació molt millor que la majoria del sector: si la mitjana 
d�ocupació hotelera l�any 2009 ha estat d�un 64,7%, la del nostre hotel 
ha estat el 72,1%. 
S�hi han celebrat 461 actes, dels quals 14 congressos, la majoria 
promoguts, com és habitual, per la nostra comunitat universitària i per les 
institucions i empreses del Parc de Recerca de la UAB.  
Les empreses i institucions alienes a la UAB, però usuàries habituals de 
l�hotel, en general hi han mantingut la seva activitat.  
Els bons resultats que l�hotel ha obtingut malgrat les circumstàncies 
s�expliquen per la fidelitat dels seus clients, els quals han respost 
positivament a l�atenció personalitzada que hi reben i a la capacitat 
d�adaptació a les seves necessitats.       

Com cada any, Vila Universitària ha acollit durant els mesos d�estiu 
nombrosos visitants que han participat en les activitats que han tingut lloc 
al campus, com ara els assistents als diversos congressos, cursos i 
reunions. Destaquem els cinc grups d�estudiants internacionals del 
programa University Residential Camps i els quatre dels Study Abroad 
Tailor Made Programme, així com els assistents a vuit congressos de 
diferents disciplines.          
  
L�any 2009 d�altres Espais Universitaris han estat la seu també 
d�activitats importants, entre els quals set congressos com ara el 24th 
Annual Congress of the European Economic Association-64th European 
Meeting of the Econometric Society, que va aplegar gairebé 2.000 
assistents, el mes d�agost passat.      

En total, aquest conjunt d�activitats ha suposat per als nostres espais i 
serveis una facturació global al voltant de 5.000.000 �.  

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

�Presentació de candidatura�, un document pràctic per 
als organitzadors de congressos 

Barcelona, i el seu entorn geogràfic, suscita internacionalment un gran 
interès com a destinació per celebrar-hi tota mena d�esdeveniments. La 
nostra ciutat s�ha situat els darrers anys entre les destinacions mundials 
que més congressos i activitats internacionals acullen, com testifica el 
rànquing 2008 de l�ICCA (International Congress and Convention 
Association), que la situa en tercer lloc, darrere de París i Viena.  

D�altra banda, les instal·lacions de la UAB, (Hotel-Centre de Convencions, 
apartaments de Vila Universitària, auditoris i aularis, restaurants, serveis 
de càtering, instal·lacions esportives, Casa Convalescència, etc.) ja fa anys 
que han demostrat ser idònies per acollir congressos de mida mitjana i 
petita i tota mena de reunions. 
Tot i aquests avantatges, sovint els promotors d�activitats amb seu a la 
UAB han de competir durament amb d�altres ciutats interessades o bé 
amb d�altres seus. Per facilitar el treball dels organitzadors a l�hora de 
presentar la candidatura de Barcelona i dels espais de la nostra universitat, 
l�Agència de Promoció d�Activitats i de Congressos UAB Campus ha 
elaborat un document genèric que pot servir de base al document de 
presentació de candidatura dels congressos específics. 

 



 

El document, redactat en anglès, inclou la informació que cal donar sobre 
Barcelona �història, clima i accessos, entre d�altres -, i sobre la nostra 
universitat i els seus espais i serveis d�allotjament, càtering i d�altres, 
tot distingint entre els congressos que es proposen al campus de Bellaterra 
(Hotel Campus - Vila Universitària) i els que volen utilitzar la seu de Casa 
Convalescència, a Barcelona.    
Finalment, en el document hi poden trobar mostres de tots els elements 
necessaris per la presentació d�una candidatura, com ara el pressupost 
preliminar, les cartes d�invitació o de suport i diversos suggeriments per 
elaborar un programa cultural i/o social.      

Els membres de la comunitat universitària que vulguin fer ús d�aquest 
document el poden sol·licitar a l�Agència, trucant al 93 581 74 01, o bé 
enviant un correu a agencia.promocio@uab.cat  

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

La sostenibilitat i la responsabilitat social corporativa, 
temes d�actualitat en l�organització d�esdeveniments 

La celebració d�un esdeveniment comporta la utilització d�una sèrie de 
recursos, els quals deixen residus que poden afectar l�entorn d�una 
manera o altra. Per tractar de reduir al màxim aquest impacte, que incideix 
tant a nivell local �senyalització, muntatges efímers, càtering- com global 
�desplaçaments a llarga distància en mitjans de transport emissors de 
grans quantitats de CO2, per exemple- el sector de l�organització 
d�esdeveniments ha començat a aplicar directrius i recomanacions, 
reflectides, a casa nostra, en documents com ara la Guia de Congressos 
Sostenibles, publicada per l�Ajuntament de Barcelona i que compta amb 
la col·laboració de l�Oficina del Medi Ambient de la Universitat Autònoma 
de Barcelona. 

L�Agència de Promoció d�Activitats i de Congressos de la UAB i els 
responsables de diverses instal·lacions i de serveis dels nostres campus 
han iniciat també un procés de reflexió sobre les actuacions que convindria 
dur a terme per tal de reduir l�impacte ambiental de les activitats que 
s�hi organitzen, amb el suport i les recomanacions de  l�Oficina del Medi 
Ambient.  
L�Agència també es planteja d�assessorar els organitzadors sobre les 
bones pràctiques en favor de la sostenibilitat dels seus esdeveniments, per 
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tal que puguin complir amb les 3 �R�, és a dir Reduir, Reutilitzar i 
Reciclar i amb d�altres requeriments mediambientals.      

Així mateix l�APAC, d�acord amb una tendència cada cop més 
consolidada en l�àmbit de l�organització d�esdeveniments, proposarà 
als organitzadors d�introduir criteris de Responsabilitat Social Corporativa 
en l�organització de les activitats, que mostrin el seu compromís ètic amb 
la societat que les acull.  

 

Vila Universitària disposa des de 2004 de la certificació  
UNE-EN ISO 14001, norma acceptada internacionalment que  

estableix les directrius per l�implantació de sistemes  
de gestió ambiental 

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

UAB Campus acull... 

Fins a l�any 2013 acollirem els següents actes, entre d�altres: 

2010: 

Abril-Maig-Juny:  

• ECF Annual Conference Action for Climate � Beyond the Zero Sum 
Game (Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals- ICTA i European 
Climate Forum).UAB Casa Convalescència, abril 2010.  
Web: http://www.european-climate-forum.net  

• Demographic Behaviours and Social Integration of Immigrants 
(Centre d�Estudis Demogràfics � CED) Facultat de Ciències de 
l�Educació, abril 2010. 
Web: http://www.ced.uab.cat/index.php?...&pid=276  

• VII Jornada IDIAP: Hacia una Investigación de Excelencia en la 
Atención Primaria. (Institut d�Investigació i Recerca en Atenció 
Primària - IDIAP Jordi Gol) Hotel Serhs Campus, abril 2010.  
Web: http://www.idiapjgol.org/jornades2010.php  

• X International Workshop On Non Crystalline Solids (Dept. de Física 
de la UAB), UAB Casa Convalescència, abril 2010.  
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Web: http://gnam.uab.es/iwncs2010/  

• V Congress Lambada Zouk (Dansa Brasil BCN), Hotel Serhs 
Campus, Vila Universitària, abril 2010.  
Web: http://www.dansabrasil.com/  

• Second NMI3 Assembly (Institut de Ciències de Materials de 
Barcelona-ICMAB), UAB Casa Convalescència, maig 2010.  
Web: http://neutron.neutron-
eu.net/n_nmi3fp7/meetings/2010BCN  

• Jornada sobre Diseño Experimental en la Investigación Biomédica 
(Comité Español de ICLAS- International Council for Laboratory 
Animal Science), Hotel Serhs Campus, maig 2010.  
Web: http://www.iclasespaña.es/   

• 40Th International Symposium on Multiple-Valued Logic 2010 
(Institut d�Investigació en Intel·ligència Artificial-IIIA), UAB Casa 
Convalescència,maig 2010.  
Web:http://www2.iiia.csic.es/conferences/ismvl2010/index.html 

• The Twelfth Annual CiCe Network Conference: Lifelong Learning 
and Active Citizenship (Children�s Identity & Citizenship 
Association � CiCea), UAB Casa Convalescència, maig 2010.  
Web: http://www.cicea.eu/  

• Lupa Days 2010 (Unravelling Common Human Diseases Using Dog 
Genetics Group i Dept. de Ciència Animal i dels Aliments de la 
UAB), UAB Casa Convalescència, juny 2010. 
Web: http://www.eurolupa.org  

• II Congrés Internacional sobre Sordesa. Comunicació i 
Aprenentatge. Avenços en la modalitat oral (Dept. de Psicologia 
Evolutiva i de l�Educació de la UAB i CER GISTAL), Facultat de 
Psicologia de la UAB, Hotel Serhs Campus, Vila Universitària, juny 
2010.  
Web: http://gistal.uab.cat/es  

 Juliol-Agost-Setembre: 

• Salud y Ciudades en España 1880-1940. Condiciones Ambientales, 
Niveles de Vida e Intervenciones Sanitarias (Dept. d�Economia i 
Història Econòmica de la UAB), UAB Casa Convalescència, juliol 
2010.  
Web: 
http://pareto.uab.es/~nisal/index.php?option=com...&lang=en  

• IXth International Congress on the Biology of Fish, Physiological 
Section of the AFS (AFS American Fisheries Society i Dept. de 
Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia de la UAB), Hotel Serhs 
Campus i Vila Universitària, juliol 2010. 
Web: http://sidciencies.uab.es/9FishBiologyCongress/  

• III World Congress for Middle Eastern Studies-WOCMES 2010 
(Institut Europeu de la Mediterrània- IEMED), Facultats de Filosofia 
i Lletres i de Psicologia; Hotel Serhs Campus; Vila Universitària, 
juliol 2010.  
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Web: http://www.wocmes.org/wocmes/   

• European Conference on Machine Learning and Principles and 
Practice of Knowledge Discovery in Databases (Barcelona Media-
Centre d�Innovació), UAB Casa Convalescència, setembre 2010.  
Web: http://www.ecmlpkdd2010.org/  

• Ageing with Tecnologies: A Participative Conference on Care in 
Europe (Dept. de Psicologia Social de la UAB), UAB Casa 
Convalescència, setembre 2010.   

• SIDHA Congrès Barcelona 2010. Comunicació i publicitat en el món 
romà. (Dept. de Dret Públic i de Ciències Històricojurídiques de la 
UAB), Hotel Serhs Campus, Setembre 2010.  
Web: http://www.sihda2010.com  

Octubre-Novembre-Desembre: 

• VIth Iberian International Business Conference (Dept. Economia de 
l�Empresa de la UAB), UAB Casa Convalescència, octubre 2010. 
Web: http://webs2002.uab.es/dep-economia-empresa/iibc2010/  

• CapHaz-Net Barcelona regional Hazard Workshop (Institut de 
Ciència i Tecnologia Ambientals- ICTA), UAB Casa Convalescència, 
octubre 2010.  

• IV International Congress IFUNA - From Prevention to Functional 
Appliances (International Functional Association-IFUNA), Hotel 
Serhs Campus, octubre 2010. 
Web:http://www.ifuna.info/  

• Spain�Japan Collaboration on Nanomaterials Based Biosensensors 
Meeting (Institut Català de Nanotecnologia-ICN), UAB Casa 
Convalescència, novembre 2010.   

• 13th Conference European Network of Academic Sport Services 
(European Network of Academic Sports Services - Servei 
d�Activitat Física de la UAB-SAF), Hotel Serhs Campus, Vila 
Universitària, novembre 2010.  

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

Fora del Campus 

• I Jornada Europea Jean Monnet Democracia y Derecho (Dept. de 
Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques), Aula Europa, abril 
2010.  
Web: http://jeanmonnetchair.uab.cat/index_esp.php  

• XXI Congreso de la Asociación del Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social (Departament de Dret Públic i de Ciències 
històricojurídiques de la UAB), Ajuntament de Barcelona,  maig 
2010.  
Web: http://fundacion.usal.es/aedtss/index.php?...&Itemid=17   

• Enhancing Strategies for Global Quality Learning in Higher 
Education-ICED 2010(International Consortium for Educational 
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Development), Ca l�Aranyó-Universitat Pompeu Fabra,  juny 
2010.  
Web: http://www.osds.uwa.edu.au/iced/conferences  

• Congrés Internacional �La Iconografia musical a la Mediterrània i 
el seu impacte sobre la Cultura Europea al llarg de la Història� 
(Dept. d�Art i Musicologia de la UAB), Institut d�Estudis Catalans, 
octubre 2010.  

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

A partir de 2011 

• VI Congreso Asociación Española para la Economia Energética, 
(Dept. d�Economia i d�Hª Econòmica de la UAB), UAB Casa 
Convalescència , gener 2011. 
Web: http://www.aeee.es  

• Europt(R)ode IX Conference on Optical Chemical Sensors and 
Biosensors (Grup de Recerca Biosensors i Aplicacions 
Bioanalítiques-CIN2), Auditori Axa i Hotel NH Constanza, abril 
2011.   

• European Conference of Society for Paediatric Haematology and 
Immunology- ESPHI 2011 (Society for Paediatric Haematology and 
Immunology-ESPHI), UAB Casa Convalescència, setembre 2011.  

• Vth Metamaterial Congress (Virtual Institute for Artificial 
Electromagnetic Materials and Metamaterials i  Dept. d�Enginyeria 
Electrònica de la UAB), setembre-octubre, 2011.  

• XIth International Symposium on Applied Bioinorganic Chemistry- 
ISABC 2011(Dep. de Química de la UAB), Casa Convalescència, 
desembre 2011.  

• Scand-Felasa Congress 2013 (Federation of European Laboratory 
Animal Science Associations), Centre Convencions International 
Barcelona-CCIB, juny 2013.   

• XVth Annual Congress of the European College of Sport Science-
ECSS 2013 (ECSS i Institut Nacional d�Activitat Física de 
Catalunya), INEFC Barcelona, juny-juliol 2013.  

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

Estem treballant en la candidatura dels següents 
esdeveniments: 

• 36ème Congrès de l�Association Française des Chirurgiens 
Maxillo-Faciaux (Associació Francesa de Cirurgians Maxil·lofacials), 
maig 2011.  

• III Congrés Nacional de Logopedes (Col·legi de Logopedes de 
Catalunya), juliol 2011.  

• Congrés Internacional sobre Mutagènesis Ambiental (Dept. de 
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Genètica i Microbiologia-Unitat de Gènètica i Asociación Española 
de Mutagénesis Ambiental), juliol 2011.  

• Industrial Relations in Europe Conference-IREC 2011 (Centre 
d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball�QUIT), 
setembre 2011.  

• XXXV Congreso de la Asociación Española de Estudios Anglo-
Norteamericanos-   AEDEAN Conference 2011 (AEDEAN i Dept. de 
Filologia Anglesa de la UAB), novembre 2011.  

• XII International Congress of Vertebrate Morphology (International 
Society of Vertebrate Morphologists-ISVM), juliol 2013.  

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

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: 
http://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: http://www.uabcampus.com/ 
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