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08 1ª Trobada d'Oficines de Congressos de les Universitats 
Espanyoles

Pel proper mes de setembre, l’Agència de Promoció d’Activitats i de 
Congressos UAB Campus ha convocat la 1ª Trobada d’Oficines de Congressos 
de les Universitats Espanyoles,per tal d’establir un primer contacte entre 
totes les universitats que ofereixen aquest servei a la seva comunitat 
universitària. La reunió tindrà una durada d’un dia i mig, i es farà a l’Hotel 
Serhs Campus i a Casa Convalescència. 

L’element central de la trobada serà posar en comú l’experiència de cada 
universitat i analitzar els diferents models organitzatius i les funcions 
d’aquestes oficines.  A més, la reunió comptarà amb el suport de 
professionals experts en l’àmbit del turisme de reunions -del Barcelona 
Convention Bureau, de la International Congress and Convention Association, 
del Centre de Convencions Internacional de Barcelona i  d’una empresa 
Organitzadora Professional de Congressos- que explicaran les possibilitats de 
col·laboració dels organismes i empreses que representen amb el 
desenvolupament i l’organització dels congressos universitaris.  

Confiem que la celebració d’aquestes jornades iniciï un procés de 
col·laboració entre aquestes oficines i faciliti la seva coordinació, amb 
l’objectiu d’oferir un millor servei a les respectives comunitats en 
l’organització de tota mena d’esdeveniments.

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

Animació a Vila Universitària

Aquest estiu Vila Universitària posarà en marxa un servei nou, el Programa 
d’Animació, dirigit als grups de joves amb edats d’entre 13 i 17 anys i 
procedents de diversos països, que vindran al campus en el marc del 
programa University Residential Camps i residiran a Vila Universitària durant 
els mesos de juliol i agost, amb l’objectiu d’oferir-los entreteniment i diversió 
d’una forma ordenada i en un ambient de convivència i d’intercanvi cultural.

El programa, que té una periodicitat diària i ha estat dissenyat per una 
professora de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera, 
començarà a les 20h, un cop els diversos grups de joves hagin acabat les 
seves pròpies activitats formatives, esportives i culturals. Així, des d’aquesta 
hora i fins aproximadament les 23h, els grups de joves tindran l’oportunitat 
de relacionar-se entre ells tot gaudint d’activitats majoritàriament lúdiques, 
com ara gimcanes, lliguetes de futbol i futbolí, projeccions de pel·lícules i nits 
temàtiques (“La nit de les cultures”), entre d’altres. 
Dos responsables de Vila Universitària i els monitors que acompanyaran els 
nois i noies des dels seus països d’origen s’ocuparan de dirigir les activitats i 
d’assegurar-ne l’èxit.  

A partir d’aquest estiu, els vespres de juliol i agost a Vila Universitària seran 
molt més entretinguts.

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

Estiu 2006 

Els mesos de juliol, agost i setembre la UAB, en els seus campus de 
Bellaterra (Hotel Serhs Campus, Vila Universitària i altres espais) i de 
Barcelona (Casa Convalescència), acollirà diversos congressos i d’altres 
activitats organitzats per membres de la comunitat universitària o per altres 
promotors. 
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Pel que fa a congressos, actes i cursos científics podem esmentar, en 
l’àmbit de les ciències experimentals i les tecnologies, Recombinant Protein 
Production Meeting 2006 (Institut de Biotecnologia i Biomedicina), Reunión 
Española de Criptología y Seguridad de la Información (Dep. d’Informàtica i 
Universitat Oberta de Catalunya), QIES 2006 (Dep. de Química i ICMAB-
CSIC), Experiment & Theory in Transition Metal Chemistry: A Meeting Point 
(Dep. de Química), European Iron Club 2006 Meeting (EIC-European Iron 
Club for Professionals in Biomedical Inorganic Iron) i Bivalvia 2006 (Dep. de 
Geologia). 
El CRM, un any més, farà una sèrie d’activitats, com ara la Trobada d’Antics 
Post Docs. 
Les ciències de la salut estaran representades per 1st Applied Food Emerging 
Technologies Workshop (Dep. de Ciència Animal i dels Aliments), que 
tractarà del processament d’aliments, i el Curs de Postgrau en Oftalmologia 
Veterinària.  
En l’àrea de les ciències socials, el congrés ISPP Annual Meeting (Dep. de 
Psicologia Social) reunirà experts internacionals en psicologia política.  
Finalment, en l’àmbit de les ciències humanes, el Màster en Literatura 
Infantil i Juvenil (Dep. de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les 
Ciències Socials) formarà nous coneixedors d’aquest tipus de literatura. 

Pel que fa a les activitats de i per a joves, destaquem el Primer Congrés 
Interuniversitari per a la Promoció de la Biotecnologia (Associació de 
Biotecnòlegs de Catalunya-ASBTEC) i la XIII Trobada Internacional 
d’Associacions d’Estudiants, que rebrem un estiu més al campus.  
En el marc del programa Study Abroad, tornarem a hostatjar el grup de la 
Universidad de Celaya (Mèxic) i el d’ASA Language (E.U.A.). 
També comptarem amb els primers grups de joves pre-universitaris que 
vénen al campus amb el seu propi programa d’activitats (University 
Residential Camps), com ara els de Sheffield Centre (estudiants italians), 
Trinity College (estudiants canadencs) i ONCE (Jornades d’Autonomia 
Personal per a Joves amb Visió Reduïda).  
A més, a Vila Universitària s’hi allotjaran joves del Campus Ítaca, escolars 
escocesos que enguany faran un intercanvi amb un grup d’estudiants 
catalans, i un grup del Consorci Interuniversitari Campus del Besòs.

Així mateix, el campus acollirà grups d’activitats esportives, com ara 
Barcelona World Police & Fire Football Tournament 2006, amb 350 
participants, el Campionat Internacional d’Handbol de les festes majors de 
Sant Esteve de Sesrovires, que torna per tercer any consecutiu, i un equip de 
futbol de la República de Moldova.

Altres congressos que es faran a la nostra universitat aquest estiu, i que 
comptaran amb una participació multitudinària són el Curs secundari Sukyo 
Mahikari, amb 400 assistents, i el III Congrés Nacional de Fisioteràpia, Salut 
i Activitat Física (organitzat pel Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya), 
amb 700.

Finalment, la Fundació Institut Català de l’Envelliment (FICE) celebra aquest 
estiu, fora del campus, el II Curso Internacional de Geriatría i el Centre 
Nacional de Microelectrònica la 32 International Conference on Micro and 
Nano Engineering, ambdós a la capital catalana.

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

UAB Campus acull...

Els tres últims mesos de 2006, la nostra universitat hostatjarà els següents 
congressos i activitats, entre d’altres:  

Octubre  
 
- International Mediterranean Modelling Multiconference 2006 (UAB - Dep. 
d'Enginyeria de Sistemes; Casa Convalescència).  
Web: http://i-m-cs.org/I3M2006 
 
- EUA Seminar 2006 (European University Association-EUA; Casa 
Convalescència) 
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Web: http://www.eua.be/eua/en/eua_events.jspx 
 
- European Iron Club 2006 (EIC-European Iron Club for Professionals in 
Biomedical Inorganic Iron; Casa Convalescència).  
Web: http://www.eic2006.es 
 
- HUMANE Seminar (Universitat Autònoma de Barcelona, HUMANE-Heads of 
University Management & Administration Network in Europe; Rectorat i Casa 
Convalescència).  
Web: http://www.humane.eu.org/2_sem_next.htm 
 
- 18th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disability 
(European Academy of Childhood Disability; Hotel Serhs Campus). 
Web: http://www.eacd.org/meetings.php 
 
- VIII Congreso Nacional de Micología (UAB - Dep. de Genètica i 
Microbiologia, Facultat de Medicina, Unitat Docent de l'Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau). 
Web: http://www.semicro.es/PDFs/programa.pdf 
 
- Workshop sobre Immigració en Àrees Rurals i Petites Ciutats (UAB-Grup de 
recerca sobre migracions, Dep. de Geografia; Facultat de Lletres i Hotel 
Serhs Campus). 
Web: http://mediterrani.uab.es/web/catala/index.htm 
 
- Jornada de Cardiologia 2006 (Fundació d’Atenció Primària; Casa 
Convalescència) 
 
- Congrés d’Optometristes (Centre Mèdic Teknon; Casa Convalescència). 
Web: http://www.teknon.es/agenda.asp?useryear=2006 

Novembre 

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

- 10 anys de pau a Guatemala (UAB-Secretaria General; Casa 
Convalescència)

- Fòrum de la recerca 2006. Recerca i societat (UAB-Vicerectorat 
d’Investigació; Espais universitaris)

- Jornada “Enfermedades Autoinmunes” (Fundació Doctor Robert; Casa 
Convalescència).  
Web: http://www.fdrobert.org/index_Cat_oferta.html

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

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

Desembre  
 
- Primer congrés català "Dona i Salut Mental" (UAB-Dep. de Psicologia Clínica 
i de la Salut; Casa Convalescència) 
 
 
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; 
Centre de la Imatge i Facultat de Ciències, gener 2007)  
 
- Wellbeing of Children (UAB-Departament d’Antropologia Social i Cultural; 
Hotel Serhs Campus, febrer 2007)
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- Jornada “Ètica de les Organitzacions Sanitàries” (Fundació Doctor Robert; 
Casa Convalescència, febrer 2007)

- Escites, Sàrmates, Alans: Nòmades Iranòfons de les Estepes Pòntiques 
(UAB-Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana; Hotel Serhs 
Campus, març 2007)

- Jornada Medicus (Pharma Congress; Casa Convalescència, març 2007)

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

- VII Congreso de la Sociedad Ibérica de Citometría (Casa Convalescència, 
maig 2007)

- Congrés Latinclen (Asociación Colaboración Cochrane Iberoamericana; Casa 
Convalescència, juny 2007) 

- Generative Approaches to Language Acquisition-GALA 2007 (UAB-Dep. de 
Filologia Catalana; Casa Convalescència, setembre 2007)

- 13th International Conference on Retinal Proteins (UAB-Dep. de Bioquímica 
i Biologia Molecular; seu a determinar, 2007)

- 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)

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 Vies Verdes de Girona

Les “vies verdes” són camins fets sobre trams ferroviaris en desús o traçats 
naturals que es poden utilitzar per a fins recreatius i que ofereixen 
l’oportunitat de descobrir la riquesa cultural, històrica i paisatgística de la 
zona, a peu o a cop de pedal.  
Les vies verdes de Girona, estructurades en tres trams, permeten anar des 
del Pirineu gironí fins a la Costa Brava. El trajecte transcorre a través de cinc 
de les vuit comarques gironines: el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, la 
Garrotxa i el Ripollès. 

Una excursió per alguna de les Vies Verdes de Girona pot ser una activitat 
molt estimulant per als assistents a congressos, reunions i altres tipus 
d’actes que desitgin fer una sortida a l’aire lliure, un cop acabat 
l’esdeveniment o com a part del programa social.

Ara, l’Agència de Promoció s’ha posat d’acord amb el Consorci de les Vies 
Verdes de Girona, l’organisme que les gestiona, per tal de coordinar tots 
aquells serveis relacionats amb els recorreguts per les Vies Verdes que 
interessin als participants dels diversos actes organitzats per la comunitat 
universitària: allotjament, guies, restaurants, material esportiu, mapes, 
fulletons informatius, etc. 
 
Contacteu amb l’Agència si desitgeu més informació sobre aquest servei, i 
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visiteu el web de les Vies Verdes de Girona si en voleu saber més: www.
viesverdes.org. 

 

 

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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