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Promocionem UAB Campus

L’Agència de Promoció d’Activitats i de Congressos de la UAB
després de més de 17 anys de funcionament –el 2007 va
celebrar el seu 15è aniversari- està recollint els fruits de la feina
feta per tal de donar a conèixer la UAB com a seu de tota mena
d’actes, promoguts per la comunitat universitària o per
qualsevol persona, empresa o entitat organitzadora.
La varietat i versatilitat dels espais i serveis, la professionalitat
de les persones que hi treballen i els preus competitius fan de la
nostra universitat una elecció encertada i de la celebració dels
actes una experiència satisfactòria, cosa que es tradueix en una
gran fidelitat dels usuaris i en una ocupació important dels
espais.

Per donar continuïtat a aquesta tasca, l’Agència ha participat
l’últim any en diverses fires i jornades de treball d'àmbit
nacional i internacional relacionades amb el turisme de
congressos, juvenil i de vacances.
Ha estat present en les activitats organitzades pels organismes
dels que és membre, com ara els workshops del Barcelona
Province Convention Bureau i del Consorci de Turisme del Vallès
Occidental i, un any més, a la primera fira del món del sector de
Viatges de Negoci, Congressos i Incentius, que es celebra a
Barcelona des de 2005, l’EIBTM.
També ha assistit a la trobada internacional més important
d’agents i empreses dedicats al turisme juvenil, World Youth and
Student Travel Conference (WYSTC), celebrada a Manchester i,
finalment, a les fires dedicades al turisme general: Top RESA, a
París, i World Travel Market (WTM), a Londres.

Així mateix, en els darrers mesos ha augmentat de forma
significativa l’interès dels mitjans de comunicació especialitzats
per l’activitat de les oficines de congressos universitàries, que
l’Agència de la UAB lidera. S’han escrit articles i entrevistes en
publicacions com Conexo (Espanya), Festas e Eventos
(Portugal) i Iberia Chapter News, de la International Congress
and Convention Association (ICCA).
En aquests escrits no només s’ha fet visible la tasca pionera de
l’Agència com a oficina de congressos universitària, a nivell de
l’Estat, sinó que també s’ha explicat el seu model de
funcionament i el de les altres oficines de congressos de les
universitats espanyoles.
Aquest debat també ha centrat el Cuarto Encuentro de Oficinas
de Universidades Españolas, trobada que va tenir lloc a
Santander el passat mes de novembre i que va ser impulsada
per l’Agència en la seva primera edició.

Finalment, al congrés anual de l’ICCA, celebrat a Florència,
l’Agència va participar en l’anàlisi sobre la situació actual del
sector i les perspectives de futur, que en va ser el tema
principal.



Estand de la UAB a WTC

Trobada de grup a Santander

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

El Campus de la UAB, preparat per acollir grans
esdeveniments

Del 23 al 27 del proppassat mes d’agost, el Campus de
Bellaterra va acollir prop de 1.800  participants en una gran
trobada dels economistes europeus, l’European Economic
Association and Econometric Society European Meeting
(EEA-ESEM 2009).
Per poder albergar un esdeveniment d’aquesta magnitud, al
qual hi van assistir personalitats com ara José Manuel Durao
Barroso, President de la Comissió Europea, i Antoni Castells,
Conseller d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya,
el pavelló Poliesportiu va ser condicionat per celebrar-hi les
reunions plenàries. Les més de 40 sessions paral·leles van tenir
lloc a l’ETSE i a la Facultat de Ciències, mentre que el càtering
es va servir en unes taules amb para-sols muntades en
l’esplanada d’entrada a l’ETSE. Els assistents al congrés es van
allotjar a l’Hotel Serhs Campus, a Vila Universitària i a diversos
hotels de Barcelona.  
El congrés va ser un èxit de participació i d’organització.
 
El proper mes de juliol la UAB tornarà a ser la seu d’un gran
esdeveniment, el III World Congress for Middle Eastern Studies
– WOCMES 2010, organitzat per l’Institut Europeu de la
Mediterrània, la Generalitat de Catalunya i la Universitat
Autònoma de Barcelona. En aquest congrés hi esperem la
participació de 2000 delegats, aproximadament.
Aquesta vegada les sessions i exposicions es desenvoluparan en
els espais de l’Edifici B i les diverses activitats culturals i
lúdiques ocuparan altres llocs del campus, entre els quals Plaça
Cívica, al restaurant de la qual es serviran els àpats. Vila
Universitària i l’Hotel Serhs Campus  allotjaran els assistents a
aquest congrés.



Confiem que aquest esdeveniment també sigui un èxit i es
confirmi, així, la capacitat de la UAB  per acollir actes d’aquestes
característiques.

Congrés EEA-ESEM

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

Nova aplicació al web de l’Hotel Serhs Campus

L’Hotel Serhs Campus ha introduït una nova eina al seu web,
http://www.serhshotelcampus.com/, que vol ser especialment
útil per les persones i institucions organitzadores d’actes a les
seves instal·lacions. L’aplicació possibilita que els assistents a
congressos i d’altres esdeveniments puguin reservar les
habitacions online i rebre’n confirmació de manera immediata.

A la pàgina principal del web trobareu el logotip de l’acte o de
l’entitat organitzadora; fent-hi clic al damunt accedireu a un
formulari de reserva específic on podeu introduir les vostres
dades i preferències, reservar i fer el pagament d’una forma
segura.

Amb aquesta eina, l’Hotel puja al tren de l’evolució tecnològica
del sector de l’hostaleria i fa més còmode i àgil el procediment
de reserva per als usuaris de congressos i altres activitats.



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

Calendari de congressos 2010

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, com cada any, 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 i
Congressos-Calendaris-2010)
BCB: http://www.barcelonaturisme.com/ (Barcelona Convention
Bureau/Calendari de Congressos/Cercador).

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

UAB Campus acull...

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

Desembre 2009:

Acte de Lliurament dels Premis Fundació Agrupació Mútua
(Fundació Agrupació Mútua), UAB Casa Convalescència.

I Trobada Anual d’Emprenedors Parc de Recerca de la UAB
(Parc de Recerca de la UAB-PRUAB), Hotel Serhs Campus.
 

Stockholm Convention Regional Capacity Building
Workshop on New Pops and the Process Reviewing and
Updating Nips. (Cleaner Production Regional Activity
Centre-CPRAC), UAB Casa Convalescència.

Iguals i diferents davant el Dret Privat (Departament de
Dret Privat), UAB Casa Convalescència.
Web:http://igualsidiferents.uab.es/index_cat.php 

CONSOLE XVIII (Centre de Lingüística Teòrica i
Departament de Filologia Catalana de la UAB), Sala
d’Actes del Rectorat- Campus de la UAB.
Web: http://webs2002.uab.es/ggt/ConsoleXVIII
/index.html

 2010:

Gener-Febrer-Març:

Workshop: Linguistic Variation in the Minimalist
Framework (Dep. de Filologia Catalana i Dep. de Filologia
Espanyola de la UAB), UAB Casa Convalescència, gener
2010.

Coloquio Ritus Infidelium. Miradas Interconfesionales



sobre las prácticas religiosas en la Edad Media (Universitat
Autònoma de Barcelona; Casa de Velázquez; Université de
Nantes), Facultat de Filosofia i Lletres-Campus de la UAB,
Hotel Serhs Campus, març 2010.
Web: http://www.casadevelazquez.org/es/investigacion
/?tx_cvzfe_news%5Bnews_uid%5D=20

Workshop Meeting WP3 GUSTO (Centre d’Estudis
Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball-QUIT),
Hotel Serhs Campus, març 2010.

Conferència Internacional pel Decreixement Econòmic
(Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la UAB-ICTA
i Research and Degrowth), Seu per determinar, març
2010.
Web: http://decreixement.net/grup/rd-recerca-
i-decreixement/projecte/decrecimiento-hoy-segunda-
conferencia-internacional-sobre-de.

Mobile World Congress: Alcatel-Lucent Industry Analyst
Meeting (Alcatel-Lucent), UAB Casa Convalescència, febrer
2010.

Mobile World Congress: Sopar de l’empresa Nokia (Nokia),
UAB Casa Convalescència, febrer 2010.

Abril-Maig-Juny:

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

V Congress Lambada Zouk (Dansa Brasil BCN), Hotel
Serhs Campus, Vila Universitària, abril 2010.

Second NMI3 Assembly (Institut de Ciències de Materials
de Barcelona-ICMAB),Casa Convalescència, maig 2010.

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

Annual Conference on Children’s Identity & Citizenship in
Europe (Children’s Identity & Citizenship Association –
CiCea), UAB Casa Convalescència, maig 2010.
Web: http://www.cicea.eu/Meetings.html

2n 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- Campus de la UAB, Hotel
Serhs Campus, Vila Universitària, juny 2010.

Juliol-Agost-Setembre:

Salud y Ciudades en España 1880-1940. Condiciones
Ambientales, Niveles de Vida e Intervenciones Sanitarias
(Dep. d’Economia i Història Econòmica de la UAB), UAB
Casa Convalescència, juliol 2010.

IXth International Congress on the Biology of Fish,
Physiological Section of the AFS (AFS American Fisheries
Society i  Dep. 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 de la UAB;



Hotel Serhs Campus; Vila Universitària, juliol 2010.
Web: http://www.wocmes.org/wocmes/ 

XVII Trobada Internacional d’Associacions d’Estudiants
(Sindicato de Estudiantes), Hotel Serhs Campus, Vila
Universitària, juliol 2010.

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/ 

Congrés EFORT (Dep. de Psicologia Social de la UAB), UAB
Casa Convalescència, setembre 2010.

SIHDA. 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.

Octubre-Novembre-Desembre:

12th Annual Conference and General Assembly-ENAS
(European Network of Academic Sports Services - Servei
d’Activitat Física de la UAB-SAF), Hotel Serhs Campus, Vila
Universitària, novembre 2010. Web: http://www.enas-
sport.net/cms/node/15

A partir de 2011

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

Scand-Felasa Congress 2013 (Federation of European
Laboratory Animal Science Associations), Centre de
Convencions Internacional de 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.

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

Fora del Campus

First European Conference on Supramicrosurgery (Dep. de
Cirurgia Plàstica de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau),
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, març 2010.
Web: http://www.fdrobert.uab.es/barcelonaplasticsurgery
/PlasticSurgery.pdf

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://www.aedtss.com/ 

ICED 2010 –Enhancing Strategies for Global Quality
Learning in Higher Education (ICED-International
Consortium for Educational Development), Auditorium
Campus Ca l’Aranyó (Universitat Pompeu Fabra), juny
2010.
Web: http://congresos.ultramarexpressevents.com
/congress/en/iced-2010/inicio/

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.

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



Candidatures

36ème Congrès de l’Association Française des Chirurgiens
Maxillo-Faciaux (Associació Francesa de Cirurgians Maxilo-
facials), seu per determinar, maig 2011.

Congrés Internacional sobre Mutagènesis Ambiental (Dept.
de Genètica i Microbiologia-Unitat de Gènètica de la UAB i
Asociación Española de Mutagénesis Ambiental), seu per
determinar, juliol 2011.  

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

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

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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