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09 15 universitats assisteixen a la 1ª Trobada d’Oficines de 
Congressos de les Universitats Espanyoles

Els dies 21 i 22 de setembre es va celebrar la 1ª Trobada d’Oficines de 
Congressos de les Universitats Espanyoles, a l’Hotel Serhs Campus i a Casa 
Convalescència, impulsada per l’Agència de Promoció d’Activitats i de 
Congressos UAB Campus, per tal d’establir un primer contacte entre les 
universitats que ofereixen aquest servei.  
Els representants de les 15 universitats presents van posar en comú les 
seves experiències i van analitzar els models organitzatius i les funcions 
d’aquestes oficines.  Arran d’aquestes ponències es va poder concloure que, 
malgrat les diferències organitzatives i de gestió, totes les oficines tenen com 
a funció principal oferir servei a les respectives comunitats universitàries i, 
algunes d’elles, la de rendibilitzar el patrimoni universitari mitjançant la 
comercialització dels seus espais i serveis. Pel que fa al futur, tots els 
presents van mostrar interès en mantenir els contactes establerts, continuar 
posant en comú informació i concretar àmbits de col·laboració (promoció 
conjunta, intercanvi de bases de dades, etc.) per donar un servei cada 
vegada millor a les respectives comunitats.   
La trobada també va comptar amb ponències de professionals en l’àmbit del 
turisme de reunions, que van explicar les possibilitats de col·laboració de les 
seves institucions o empreses en l’organització de congressos universitaris.  
Airy Garrigosa, directora del Barcelona Convention Bureau, va emfasitzar el 
suport dels Convention Bureaux en la presentació de candidatures de 
congressos, mentre que Carolina García Suárez, de ICCA (International 
Congress and Convention Association), va explicar els avantatges d’associar-
s’hi, per l’intercanvi d’informació i les possibilitats de relacionar-se amb 
institucions similars. Oscar Cerezales, director de vendes del Centre de 
Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), va centrar la seva exposició 
en la promoció dels congressos universitaris i l’atenció als participants. Delfí 
Torns i Carolina Garcia Serra, directius de Ultramar Express, van explicar el 
suport que els OPC (Organitzadors Professionals de Congressos) poden oferir 
als congressos universitaris.

En definitiva, una trobada que tots els assistents van trobar molt interessant 
i que va culminar en la proposta de la Fundación Universidad de Oviedo per 
hostatjar la segona edició a Gijón, la primavera de 2007.

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

EIBTM: el Saló Internacional de viatges de negoci, 
congressos i incentius, un any més a Barcelona 

L’esdeveniment més important a nivell mundial del sector de Viatges de 
Negoci, Congressos i Incentius, el saló EIBTM, es celebra a Fira de Barcelona, 
recinte Gran Via Montjuïc 2, del 28 al 30 de novembre, ambdós inclosos.  
Des de fa tres anys, aquest saló transforma la capital catalana en el centre 
de l’activitat internacional de congressos, el mes de novembre.  
L’Agència de Promoció d’Activitats i de Congressos UAB Campus presentarà 
l’oferta de la Universitat Autònoma de Barcelona, -que enguany serà l’única 
universitat expositora-, a l’estand del Barcelona Meeting Total Convention 
Bureau (de la Diputació de Barcelona). Us convidem a visitar-lo i a informar-
vos de les propostes d’arreu del món que trobareu a la fira. 

Si desitgeu assistir-hi gratuïtament, cliqueu aquí i registreu-vos com a 
visitant (Trade visitor) o poseu-vos en contacte amb l’Agència i us 
n'informarem. 

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

Vila Universitària estrena camp de futbol
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En el procés de renovació i millora dels espais comuns, per tal d’oferir als 
usuaris unes instal·lacions i uns serveis del més alt nivell, Vila Universitària 
ha construït un nou camp de futbol. 
Amb dimensions de camp de “futbol 7” (27m d’amplada i 50m de llargada), 
el camp està cobert de gespa artificial amb una base que combina terra de 
sílice, cautxú granulat i quitrà, que ajuda a drenar l’aigua en cas de pluja. 
L’enllumenat compleix amb escreix el mínim aconsellat per la Federació 
Catalana de Futbol, i la tanca que envolta el camp és integral i fa 6 metres 
d’alçada. 
El camp, a més de ser un servei per als residents de Vila, està obert a la 
resta de la comunitat universitària i és gestionat, igual que els camps del 
SAF, per l’empresa Valldor Sala. 

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

Calendari de congressos 2007-08

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 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-Calendaris)  
BCB: www.barcelonaturisme.com (Barcelona Convention Bureau/
Calendari de Congressos/Cercador)

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

Candidatures

Estem treballant en la candidatura de dos esdeveniments esportius, 
Eurogames 2008 i el Campionat Mundial d’Atletisme de Persones amb Paràlisi 
Cerebral 2010.

El Campionat Mundial d’Atletisme de Persones amb Paràlisi Cerebral, -que 
enguany s’ha celebrat a Assen, Holanda,- reunirà 2000 persones d’arreu del 
món que competiran durant dues setmanes del mes d’agost de 2010 per 
batre records i fer de la pràctica de l’esport una gran festa. A l’espera de la 
decisió de les Federacions Esportives de Paralítics Cerebrals, la nostra 
candidatura inclou l’allotjament dels participants a Vila Universitària i a 
l’Hotel Serhs Campus, i l’oferta de la pensió completa, servida per l’Hotel.

Eurogames és el campionat esportiu europeu de gais i lesbianes, que es va 
celebrar per primer cop l’any 1992 a La Haia, Holanda, i que ha triat 
Barcelona com a seu de l’edició del 2008. La nostra universitat opta a ser 
una subseu esportiva de l’esdeveniment i a allotjar molts dels seus 
participants.

Esperem poder acollir aquests dos esdeveniments que fan de la pràctica de 
l’esport i del respecte a la diferència uns valors bàsics, amb els que la nostra 
universitat s’identifica. 

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

UAB Campus acull...

Fins a finals d’any, les instal·lacions del campus i de Barcelona hostatjaran 
els següents actes, entre d’altres:  

Novembre 
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- EuroFlavour06-Flavianet Meeting (UAB-IFAE, Institut de Física d’Altes 
Energies; Casa Convalescència).  
Web: http://www.ifae.es

- Primer Congreso Nacional Síndrome de Rett (Associació Catalana Síndrome 
de Rett; Hotel Serhs Campus).  
Web: http://www.rettcatalana.es

- Fòrum de la recerca 2006. Recerca i societat (UAB-Vicerectorat 
d’Investigació; Espais Universitaris i Casa Convalescència) 
Web: http://www.uab.es/forumdelarecerca

- Jornades de medicina legal per a Residències Geriàtriques  
(Hotel Serhs Campus)

- 10 anys de pau a Guatemala (UAB-Secretaria General, Generalitat de 
Catalunya (Dep. de Relacions Institucionals i Participació-Programa para el 
Instituto Internacional de la Paz), Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament; Casa Convalescència)

- Jornada Respiratori 2006 (SCMFIC-Societat Catalana de Medicina Familiar i 
Comunitària; Casa Convalescència).  
Web: http://www.scmfic.org/

- Seminari de tardor IYTA (Associació Internacional de Professors de Ioga, 
Hotel Serhs Campus).  
Web: http://www.iyta-es.org

- Profane (Fundació Institut Català de l’Envelliment; Casa Convalescència). 
Web: http://www.envelliment.org

- Jornadas Internacionales de Cirugía Veterinaria (UAB-Dep. de Medicina i 
Cirurgia Animal, Unitat de Reproducció i Sociedad Española de Cirugía 
Veterinaria (SECIVE); Facultat de Veterinària i Serhs Hotel Campus).  
Web: http://www.scitecsl.com/secive/secive2006/Secive2006.htm

- Prevenció dels maltractaments de la gent gran. Polítiques públiques 
d’atenció domiciliària (Escola de Prevenció i Seguretat Integral; Casa 
Convalescència). 
Web: http://www.seguridadintegral.org

- Curso de Terapéutica Biológica en Dermatología (Unicongress/Atlanta 
Viajes; Casa Convalescència).  
Web: http://www.unicongress.com 

Desembre  
 
- Reunió de la Sociedad Espanyola de Garantía de Calidad en la Investigación 
(SEGCIB; Casa Convalescència).  
Web: http://www.segcib.org

- Primer congrés català "Dona i Salut Mental" (UAB-Dep. de Psicologia Clínica 
i de la Salut; Casa Convalescència).  
Web: http://www.gtrdsm.cat/congres.htm

- Lliurament de premis “Leandre Colomer” (UAB-Institut de Ciències de 
l’Educació; Casa Convalescència).  
Web: http://www.uab.es/ice/ 
 
 
A partir de 2007, estan programats els següents actes: 

- XIV Reunión de la Sociedad Española de Historia de la Medicina. Historia, 
Cine y Medicina (UAB-Centre d’Estudis d’Història de les Ciències-CEHIC; 
Espais Universitaris, gener 2007).  
Web: http://einstein.uab.es/suab237w/cat/default.htm
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- Wellbeing of Children (UAB-Departament d’Antropologia Social i Cultural; 
Hotel Serhs Campus, febrer 2007).  
Web: http://antalya.uab.es/antropologia/cat/index.asp

- Jornada “Ètica de les Organitzacions Sanitàries” (Fundació Doctor Robert; 
Casa Convalescència, febrer 2007).  
Web: http://www.fdrobert.org/index.html

- Reunió del Projecte Europeu NaPa (UAB-Centre Nacional de 
Microelectrònica-CSIC; Casa Convalescència, març 2007).  
Web: http://www.cnm.es

- Simposium IANA-FICE (UAB-Fundació Institut Català de l’Envelliment-FICE; 
Casa Convalescència, març 2007).  
Web: http://www.envelliment.org

- Jornada Medicus (Pharma Congress; Casa Convalescència, març 2007). 
Web: http://www.pharmacongress.com

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

- Standing Committee for the Humanities-Plenary Meeting (UAB-Dep. de 
Filologia Catalana i European Science Foundation; Casa Convalescència,  
abril 2007).  
Web: http://www.esf.org

- Escites, Sàrmates, Alans: Nòmades Iranòfons de les Estepes Pòntiques 
(UAB-Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana; Hotel Serhs 
Campus, maig 2007).  
Web: http://seneca.uab.es/antiguitat/cat/index.htm

- Congrés Latinclen (Asociación Colaboración Cochrane Iberoamericana; Casa 
Convalescència, juny 2007).  
Web: http://www.cochrane.es 

- 57th International IVSA Summer Congress (International Veterinarian 
Students Association; Espais Universitaris, Vila Universitària i Hotel Serhs 
Campus, juliol 2007). 
Web: http://www.ivsa.org 
 
- International Workshop on Statistical Modelling-IWSM 2007(UAB-
Departament de Matemàtiques-Servei d’Estadística; Casa Convalescència, 
Juliol 2007)

- XXXIV Jornades Pedagògiques de l’Ensenyament del Francès a Espanya 
2007 (UAB-Institut de Ciències de l’Educació; Casa Convalescència, setembre 
2007).  
Web: http://www.uab.es/ice/

- Generative Approaches to Language Acquisition-GALA 2007 (UAB-Dep. de 
Filologia Catalana; Casa Convalescència, setembre 2007).  
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, 
octubre 2007) 
Web: http://dewey.uab.es/didllengua-socials/

-  II Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Fisioteràpia en Pediatria 
(Sociedad Española de Fisioterapia en Pediatría-SEFIP; Hotel Serhs Campus i 
Espais Universitaris, novembre 2007).  
Web: http://www.sefip.org
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- 13th International Conference on Retinal Proteins (UAB-Dep. de Bioquímica 
i Biologia Molecular; Casa Convalescència, juny 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

- 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.

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

Les visites a Cosmocaixa, gratuïtes pels assistents a actes 
gestionats per l’Agència

En el marc de l’acord que l'Agència de Promoció d'Activitats i de Congressos 
UAB Campus va signar amb CosmoCaixa per facilitar l’ús de les instal·lacions 
d’aquesta entitat a la comunitat universitària, ara, els organitzadors dels 
actes gestionats per l’Agència poden demanar entrades gratuïtes, perquè els 
assistents puguin visitar el museu. 
Els interessats en gaudir d’aquestes visites de franc poden fer la seva 
comanda a l’Agència, amb una antelació mínima de 15 dies. 

Us recordem que l’Agència s’encarrega de canalitzar les peticions de les 
persones que vulguin utilitzar els serveis de restauració (còctels, sopars, 
etc.) o les sales de reunió de Cosmocaixa.  
Si hi esteu interessats, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres. 

 

 

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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