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L’Associació d’Amics de la UAB premia l’Agència de
Promoció d’Activitats i de Congressos

El passat 16 de novembre es va celebrar a Casa Convalescència la festa
anual del lliurament dels Premis Amics dels Amics de la UAB, associació que
enguany ha atorgat el Premi Col·lectiu UAB a l’Agència de Promoció
d’Activitats i de Congressos, en reconeixement a la seva tasca de suport a
la comunitat universitària en la gestió i la coordinació d’esdeveniments, tot
impulsant l’ús de les instal·lacions i serveis de la nostra universitat tant a
Bellaterra com a Barcelona.

Des de l'Agència agraïm especialment el guardó atorgat per una institució
amb la que tenim l’objectiu comú de propiciar que diversos sectors socials,
no universitaris, s’acostin a la Universitat, i el volem compartir amb els
gestors dels espais i serveis de la UAB, sense la dedicació dels quals
la tasca i la satisfacció dels usuaris seria impossible, i amb els promotors
d’activitats de la nostra comunitat universitària que, generadors
infatigables de trobades de tota mena, donen sentit a la nostra feina.   

A la foto el moment del lliurament del premi a la directora de l’Agència,
Assumpta Cros, per part del Sr. Xavier Muñoz, President de l’Associació
d’Amics de la UAB i el Dr. Joan Carbonell, Vicerector de la UAB.

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

Vila Universitària, més confortable i respectuosa amb
el medi ambient

Amb l’objectiu d’oferir un servei òptim als seus residents i visitants tot
respectant el medi ambient, Vila Universitària continua millorant les seves
instal·lacions sota criteris de sostenibilitat.
Enguany ha finalitzat les obres de reforma del sistema d’escalfament
d’aigua i de calefacció centralitzada de dos blocs d’apartaments, mitjançant
el qual una cinquantena obtenen aigua calenta escalfada per energia solar
en combinació amb calderes de gas. Aquests habitatges també han estat
dotats d’aire condicionat, de forma que, tant a l’hivern com a l’estiu, els
residents habituals de la Vila i les persones que s’hi allotgin temporalment
per assistir a congressos, cursos i altres esdeveniments que tinguin lloc al
Campus, gaudiran d’un ambient més ben adaptat a les condicions
atmosfèriques i, en conseqüència, d’una estada més confortable. 

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

Assistència a fires i reunions

La UAB, a través de l’Agència de Promoció d’Activitats i de Congressos UAB
Campus, ha participat darrerament en diversos
esdeveniments d'àmbit nacional i internacional relacionats amb la seva
activitat. 

Els dies 13 i 14 de setembre va assistir al II Encuentro de las Oficinas de
Congresos de las Universidades Españolas, que es va celebrar al principat
d’Astúries, organitzat per la Fundación Universidad Oviedo.
Aquestes trobades promouen l'intercanvi d'experiències i la
col·laboració entre les oficines que donen suport a les respectives
comunitats universitàries, a l’hora de coordinar i gestionar esdeveniments.
La primera edició va ser impulsada per l’Agència i va tenir lloc el setembre
de 2006 a Bellaterra i Barcelona. 

A principis d’octubre l'Agència va ser present a la WYSTC (World Youth and
Student Travel Conference), la fira més important del món de turisme
juvenil, celebrada a Istanbul, Turquia, amb més de 800 expositors,
agències i altres organitzacions especialitzades. L'Agència
va presentar-hi els University Residential Camps, les estades d'estudiants
preuniversitaris o altres grups de joves al campus de la nostra universitat,
a l'estiu o en una altra època de l'any, per fer-hi activitats esportives,
educatives o lúdiques.  

També el mes d’octubre, el dia 4, Casa Convalescència va acollir el
Workshop del Barcelona Meeting Total Convention Bureau (BMT-CB), un
programa de l'Oficina de Promoció Turística de la Diputació de Barcelona,
del que l’Agència n’és membre, destinat a promoure la província com

L'equip de l'Agència de Promoció
d'Activitats i de Congressos



a destinació de congressos, reunions, convencions i d'altres activitats
relacionades. L’objectiu del Workshop era la presentació de l'oferta de
serveis de les empreses membres a clients potencials. L'acció va resultar
un èxit de convocatòria i hi van assistir 45 empreses expositores i més de
100 visitants. 

Finalment, l’Agència presentarà els espais i els serveis de la UAB, una de
les poques universitats expositores, al saló EIBTM (European Incentive,
Business Travel & Meetings Exhibition), l’esdeveniment més important a
nivell mundial del sector de Viatges de Negoci, Congressos i Incentius, que
es celebra a Barcelona, al recinte Gran Via Montjuïc 2, del 27 al 30 de
novembre. L'APAC compartirà un estand amb altres membres del  BMT 
(N 550-560) que us convidem a visitar si hi esteu interessats.

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

Calendari de congressos 2008-09

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

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

Candidatures en preparació i guanyades

Estem treballant en la candidatura del següent esdeveniment:

International Conference on Artificial Intelligence and Law-ICAIL
2009 (UAB-Institut de Dret i Tecnologia-IDT; Casa Convalescència).
Web: idt.uab.es

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

UAB Campus acull...

Fins a finals d’any i el 2008, les instal·lacions del campus i de
Barcelona acolliran els següents actes, entre d’altres: 

Encara al 2007:

- II Curs de Terapèutica Biològica (Unicongress/Atlanta Viajes; Casa
Convalescència).
Web: http://www.unicongress.com/

- II International Workshop on Poverty and Social Exclusion: Dynamics and
Multidimensional Issues (UAB-Dep. d’Economia Aplicada; Casa
Convalescència).
Web: http://ecap.uab.es/xramos/workshop07/

- VII Jornada de Qualitat i Intercanvi d'Experiències (Generalitat de
Catalunya, Dep. d’Educació; Hotel Serhs Campus). Web:
http://www.gencat.cat/educacio/conthome
/pdf/programa_Jornada_qualitat.pdf

- II Jornada "Els estàndards de certificació com a garantia de la seguretat
alimentària" (UAB-Facultat de Veterinària; Hotel Serhs Campus).
Web: http://quiro.uab.es/

- Exploratory Workshop 2007 (UAB-Departament de Filologia Espanyola,
Asociación de Jóvenes Investigadores de la Literatura Hispànica; Casa
Convalescència).
Web: http://seneca.uab.es/files/

- Jornada de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic de la Diputació de

 

 



Barcelona (Diputació de Barcelona; Casa Convalescència).
Web: http://www.diba.cat/

- Gerontonet 2007-Xarxa Europea de Recerca en Geriatria (Institut de
l’Envelliment UAB; Casa Convalescència).
Web: http://www.envelliment.org/

- Explotant recursos, poblacions en moviment i conflictes socials en els
imperis antics (UAB-Dep. de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana;
Hotel Serhs Campus).
Web: http://www.uab.es/dep-ciencies-antiguitat-edat-mitjana/

- RCS#46 Meeting (UAB-Dep. de Telecomunicacions i Enginyeria de
Sistemes; Casa Convalescència i Hotel Serhs Campus).
Web: http://tes.uab.es/TSC/research/communications/applied.htm

Gener-Juny 2008

- Reunió Intermón Oxfam (Intermón Oxfam-Seu Catalunya i Andorra; Casa
Convalescència).
Web: http://www.intermonoxfam.org/

- Barcelona Patient Education Conference (Fundació Josep Laporte; Casa
Convalescència).
Web: http://www.fbjoseplaporte.org/

- Metamaterials Week in Barcelona (UAB-CIMITEC-Departament
d’Enginyeria Electrònica; Casa Convalescència).
Web:http://cimitec.uab.es/, http://www.etse.uab.es/_c_cimitec_congres/

- Tallers d’Asma Infantil (Reunions i Ciència; Casa Convalescència).
Web: http://www.reunionsciencia.es/

- Workshop de ventilació mecànica domèstica (Fundació Josep Laporte;
Casa Convalescència).

- II Jornades WebQuest 2008(UAB - Institut de Ciències de l'Educació; Casa
Convalescència).
Web: www.uab.cat/ice

- Tallers d'Asma Adult 2008 (Reunions i Ciència; Casa Convalescència).
Web: http://www.reunionsciencia.es/

- XXIII Curso de Nefrología (Fundació Puigvert; Casa Convalescència).
Web: http://www.fundacio-puigvert.es/esp/23cursonefrologia.html

- Congrés Dansa Brasil 2008 (Dansa Brasil BCN; Hotel Serhs Campus).
Web: http://www.dansabrasil.com/

- European Hostels Conference (Equity Point; Casa Convalescència).

- Congrés de Sofrologia (Instituto de Sofrología Caycediana; Hotel Serhs
Campus).
Web: http://www.sofrologia.com/

- Junta de Consumidores de Consum (Engloba, Comunicación, Eventos y
Relaciones Públicas; Hotel Serhs Campus).

- 13th International Conference on Retinal Proteins (UAB-Dep. de
Bioquímica i Biologia Molecular; Casa Convalescència).

- Reunió Metges de Catalunya (Sindicat de Metges de Catalunya; Hotel
Serhs Campus).

- Cloenda Congrés APUNE (UAB - Vicerectorat de Relacions Exteriors i de
Cooperació; Casa Convalescència).
Web: http://www.apune.org/

- Summer School IBB (UAB- Institut de Biotecnologia i Biomedicina (IBB);
Casa Convalescència).
Web: ibb.uab.cat

Juliol-Desembre 2008

- Eurogames 2008 (Club Esportiu Panteres Grogues; Servei d’Activitat
Física, Vila Universitària i Hotel Serhs Campus).
Web: www.eurogames.info/2008/

- Barcelona 2008 Meeting: Worlds of New Work? Multi-Scalar Dynamics of
New Economic Spaces (International Geographical Union Commission: The
Dynamics of Economic Spaces; Casa Convalescència).
Web: http://www.economicspaces.com/

- Speech and Language Therapy Students Congress 2008 (UAB-Facultat de



Psicologia; Hotel Serhs Campus, Espais Universitaris).
Web: www.uab.cat/psicologia

- 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).
Web: http://www.ecprnet.org/

- Interactions between representation theory, commutative algebra
(UAB-Dep. de Matemàtiques; seu a determinar).

- El capital humà al sector turístic: Procés i desafiament per a les empreses
líders del futur (Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera-EUTDH;
Hotel Serhs Campus).
Web: http://www.euturisme-uab.com/

- Genetics of Complex Diseases Symposium (Institut de Recerca de
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau; Casa Convalescència).
Web: http://www.santpau.es/

- 3rd International Congress on Odour and VOC’S (Odournet i
UAB-Departament d'Enginyeria Química; Torre Agbar i Casa
Convalescència).
Web: http://www.odournet.com/

- X Congreso Interuniversitario de Organización de Instituciones Educativas
(UAB- Dep. de Pedagogia Aplicada i Universitat de Barcelona-Dep. de
Didàctica i Organització Educativa; Casa Convalescència).

- IV Congreso Cooperación y Universidad (UAB-Fundació Autònoma
Solidària; Facultat de Filosofia i Lletres, Hotel Serhs Campus).
Web: www.uab.cat/fas

- Escola d’Estiu del Centre de Visió per Computador (UAB-Centre de Visió
per Computador; Hotel Serhs Campus, Vila Universitària, Centre de Visió
per Computador).
Web: http://www.cvc.uab.es/

- XV Trobada Internacional d’Associacions d’Estudiants (Sindicato de
Estudiantes; Hotel Serhs Campus, Vila Universitària).

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

Del 2009 en endavant, tenim confirmats els següents
actes:

- International Congress of ECEIM and AEVEE (UAB-Dep. de Medicina i
Cirurgia Animals-Unitat de Reproducció; Hotel Serhs Campus, febrer 2009).

- International Conference on Document Analysis and Recognition-ICDAR
2009 (UAB-Centre de Visió per Computador; Casa Convalescència, juliol
2009).
Web: http://www.cvc.uab.es/

- 22nd European Economic Association & 62nd Econometric Society
European Meetings (UAB - Departament d'Economia i Història Econòmica,
Universitat Pompeu Fabra; Vila Universitària, Hotel Serhs Campus, Espais
Universitaris, agost 2009).

- Physiological Section of the AFS Meeting 2010 (UAB-Dep. de Biologia
Cel·lular, Fisiologia i Immunologia; Hotel Serhs Campus i Vila Universitària,
juliol 2010).

- III World Congress for Middle Eastern Studies (IEMED-Institut Europeu de
la Mediterrània; Vila Universitària, Hotel Serhs Campus, Espais
Universitaris, juliol 2010).

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

Fora del Campus

- European Communication Conference 2008 (UAB-Facultat de Ciències de
la Comunicació; CCIB).
Web: http://www.ecrea.eu/

- Congrés ISACP i ESVCP (UAB-Facultat de Veterinària; CosmoCaixa,
setembre-octubre 2008).



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 menad'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.es
URL: http://www.uabcampus.com/

 

   


