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17 El Consorci de Turisme del Vallès Occidental aposta pel 
turisme de reunions

L’any 2008, el Consorci de Turisme del Vallès Occidental va començar a 
establir contacte amb les empreses de la comarca que es dediquen directa o 
indirectament al sector del turisme de negocis -espais de reunions, 
allotjaments, espais singulars, empreses de serveis complementaris, etc.- 
per tal de dinamitzar-lo, conèixer i consolidar l’oferta de serveis existent i 
garantir la col·laboració del sector públic i privat en les accions de promoció 
d’aquesta oferta.

La Universitat Autònoma de Barcelona, a través de l’Agència de Promoció 
d’Activitats i de Congressos, participa activament en aquesta xarxa, tant per 
la importància de les seves instal·lacions i serveis (Hotel-Centre de 
Convencions, allotjament de Vila Universitària, serveis de restauració, etc.), 
com pel dinamisme de la seva comunitat, que organitza anualment un 
promig de 150 activitats d’aquest tipus.

Enguany el Consorci ha posat en marxa un pla de comunicació del Turisme 
de Reunions al Vallès Occidental que ja s’ha concretat en un seguit d’accions, 
com ara la celebració de la Fira Turiswork, organitzada per Fira Sabadell 
del 12 al 14 de març, amb la intenció de mostrar l’oferta de la comarca als 
empresaris i promotors de reunions, convencions i congressos. 
Així mateix, ha editat una Guia de Turisme de Reunions al Vallès 
Occidental, amb informació sobre els espais i serveis de la comarca, 
inclosos els de la UAB, que pot ser útil als organitzadors d’activitats que 
vulgueu aprofitar els recursos que teniu a prop del campus.  

Una altra acció interessant és la publicació, prevista a curt termini, d’un 
Catàleg d’Activitats After the Meeting que contindrà, de forma 
estructurada, l’oferta cultural i lúdica que podem trobar en els diversos 
municipis de la comarca.
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Web: www.turismevallesoccidental.cat

Si esteu interessats en disposar d’aquesta informació, us la farem arribar 
amb molt de gust si us poseu en contacte amb nosaltres.

Estand de la UAB a la Fira Turiswork

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

Estiu 2009

Un any més, els mesos de juliol, agost i setembre, la UAB acollirà en els seus 
campus de Bellaterra i de Barcelona diversos congressos i d’altres activitats 
organitzats per membres de la comunitat universitària o per altres 
promotors. 

Enguany cal destacar la celebració d’un dels congressos més grans que ha 
allotjat el campus, 24th European Economic Association & 64th Econometric 
Society European Meetings, amb més de 1000 assistents, impulsat per dues 
associacions internacionals de recerca en l’àmbit de l’economia: European 
Economic Association (EEA) i Econometric Society (ES). La conferència, 
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organitzada per la Barcelona Graduate School of Economics,  formada per 
dues universitats catalanes, la UAB i la UPF, i  l’Institute for Economic 
Analysis (IAE-CSIC) i el Centre de Recerca en Economia Internacional 
(CREI), tindrà lloc del 23 al 27 d’agost al campus de la UPF, al costat del 
parc de la Ciutadella a Barcelona ciutat, i al de la UAB a Bellaterra, on per 
primer cop s’ha condicionat el poliesportiu del SAF com a sala per hostatjar 
les sessions plenàries, a causa de la magnitud de l’esdeveniment.

A més d’aquest acte multitudinari, els diversos campus de la UAB acolliran 
d’altres congressos i reunions científics, com ara el Congreso de la 
Sociedad Española de Mutagénesis Ambiental, el VIIè Congrés de l’Associació 
Europea de Filosofia i Computació - ECAP'09 (International Association For 
Computing and Philosophy i el Departament de Filosofia Moral) el 2nd 
International Conference on Geographies of Children, Youth and Families, 
(Childwatch International Research Network i el Dep. de Geografia de la 
UAB), l’International Conference on Document Analysis and Recognition - 
ICDAR 2009 (Centre de Visió per Computador), el V Congreso Internacional 
de Latín Medieval Hispánico (Departament de Ciències de l'Antiguitat i de 
l'Edat Mitjana) i les Jornades d’Ensenyament del Francès 2009 (Institut de 
Ciències de l’Educació). 

En el camp de les activitats de i per a joves, a més de la XVI Trobada 
Internacional d'Associacions d'Estudiants, que ja s’ha convertit en un 
“clàssic” de l’estiu al campus, tornen a la UAB uns quants grups en el marc 
dels Study Abroad Tailor-Made Programmes: els estudiants nord-
americans de la Embry Riddle Aeronautical University, en l’àmbit de 
l’aeronàutica i, en els de les ciències socials i humanitats, rebrem els 
estudiants de la Texas A&M University-Mays Business School (economia), els 
de la Drew University (cultura, art i història) i els estudiants mexicans de la 
Universidad de Celaya (màrqueting).  
També provinent de Mèxic, el grup del Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey (ciències polítiques) ens visitarà per primer cop.

Aquest estiu tornaran els grups de joves pre-universitaris del programa 
University Residential Camps, amb activitats formatives, esportives i 
lúdiques: els nord americans d’ASA Programs (llengua i cultura espanyoles), 
University of Dreams (pràctiques professionals) i Texas State University.  
També repetiran estada els alumnes canadencs del Trinity College (cultura 
espanyola i catalana), els francesos de ACTJ Cum Laude (campus de tenis) i 
els italians dels Cursos de Verano Sheffield Centre (espanyol).  

http://www.uabcampus.com/APAC_Butlleti17.html (3 de 12)21/10/2009 12:32:33



Butlletí digital UABCAMPUS

A més, enguany ens visitarà per primera vegada un grup d’estudiants 
xinesos per tal de rebre classes d’espanyol, a través de l’agència Educational 
Services Abroad.  

Quant a activitats esportives, acollirem de nou l’11è Campus Mariano 
Guerrero.

D’altres institucions i empreses també han triat les instal·lacions de la 
UAB per fer les seves activitats, com ara el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya, que organitza una jornada per als seus 
professionals a l’Hotel Serhs Campus, i el United Nations Systems Staff 
College, que celebra el Barcelona Forum on Decentralization and Conflict 
Prevention a Casa Convalescència. Aquesta seu  també hostatjarà la 
convenció de l’empresa Amadeus España i la presentació d’un estudi sobre 
hàbits del consumidor per part de la firma de supermercats Caprabo.

Imatge del vestíbul de Casa Convalescència 
convertit en una farmàcia antiga per un acte 

organitzat per Fresenius-Nestlé.

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

Creix l’oferta hotelera a prop de Casa Convalescència
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A partir del proper mes de setembre, un nou establiment hoteler, situat entre 
la Sagrada Família i Casa Convalescència, obrirà les seves portes.  
L’Ayre Hotel Rosselló, amb una categoria de 4 estrelles i ubicat al carrer del 
mateix nom, té 105 habitacions, 4 de les quals estan adaptades per a 
persones amb mobilitat reduïda. També disposa de diverses sales de 
reunions, un restaurant, un bar-cafeteria, una gran terrassa amb vistes a la 
Sagrada Família i aparcament pels clients.  
Aquest hotel millora i amplia l’oferta d’allotjament pròxim a Casa 
Convalescència, tot aportant més places disponibles i diversitat en la 
categoria hotelera, de manera que confiem que serà útil als organitzadors i 
assistents als congressos i d’altres activitats que s’organitzen a la Casa. 

L’Agència de Promoció ha pactat uns preus molt especials per als nostres 
usuaris, si hi esteu interessats podeu posar-vos en contacte amb nosaltres.

·······················································
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UAB Campus acull...

Fins a l’any 2010 acollirem els següents actes, entre d’altres:

Juny-Setembre 2009:

●     II Jornades Llera: Joves Investigadors (Dep. de Didàctica de la 
Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials de la UAB; Hotel 
Serhs Campus, juny 2009). 
Web: http://www.llera.cat/programa.asp?no=52

●     Advanced Life Support Workshop (European Space Agency; Hotel 
Serhs Campus, UAB Casa Convalescència, juny 2009). Web: http://
www.congrex.nl/09C13/ 

●     V Congrés de Mercats Municipals (Institut Municipal de Mercats de 
Barcelona; UAB Casa Convalescència, juny 2009). Web: http://www.
mercatsbcn.com/noticies/index.php 

●     International Conference on Artificial Intelligence and Law-ICAIL 2009 
(Institut de Dret i Tecnologia (IDT) de la UAB - International 
Association for Artificial Intelligence and Law; UAB Casa 
Convalescència, juny 2009). 
Web: http://idt.uab.cat/icail2009/ 

●     V Simposio AVEPA sobre Dirección y Gestión de Centros Veterinarios 
“Hacia una Clínica Rentable” (Asociación de Veterinarios Españoles de 
Pequeños Animales-AVEPA; UAB Casa Convalescència, juny 2009). 
Web: http://www.avepa.org/index.html 

●     Congreso de la Sociedad Española de Mutagénesis Ambiental 
(Sociedad Española de Mutagénesis Ambiental; Espais Universitàris, 
Hotel Serhs Campus, juliol 2009). 

●     Trobada d’Universitats Catalanes i d’Amèrica Llatina (Fundació 
Autònoma Solidària; UAB Casa Convalescència, juny 2009). 
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●     The Barcelona Forum on Decentralized Governance and Conflict 
Prevention (United Nations System Staff College; UAB Casa 
Convalescència, juliol 2009). 

●     Jornada d’Assessorament a Professionals dels EAP-Equip d’Atenció 
Psicopedagògica (Generalitat de Catalunya-Departament d’Educació; 
Hotel Serhs Campus, juliol 2009). 

●     European Computing and Philosophy Conference 2009-ECAP’09 
(International Association for Computing and Philosophy - Dept. de 
Filosofia de la UAB; Espais Universitaris, juliol 2009). 
Web: http://ia-cap.org/e-cap09 

●     2nd International Conference on Geographies Of Children, Youth and 
Families (Childwatch International Research Network - Dep. de 
Geografia de la UAB; Espais Universitaris, Vila Universitària, Hotel 
Serhs Campus, juliol 2009). 
Web: http://www.gcyf.org.uk/conference09.html 

●     International Conference on Document Analysis and Recognition-
ICDAR 2009 (Centre de Visió per Computador; Hotel Serhs Campus, 
juliol 2009). Web: http://www.cvc.uab.es/icdar2009/  

●     XVI Trobada Internacional d’Associacions d’Estudiants (Sindicato de 
Estudiantes; Hotel Serhs Campus, Vila Universitària, juliol 2009). 

●     24th European Economic Association & 64th Econometric Society 
European Meetings (European Economic Association, Econometric 
Society; Vila Universitària, Hotel Serhs Campus, Espais Universitaris, 
agost 2009). 
Web: http://eea-esem2009.barcelonagse.eu/home.php  

●     V Congreso Internacional de Latín Medieval Hispánico (Dep. de 
Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana de la UAB; Hotel Serhs 
Campus, Espais Universitaris, setembre 2009). Web: http://hipatia.
uab.cat/vcongresolatinm/publiques/entrada.asp  
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●     3rd Universenet School (Institut de Física d’Altes Energies-IFAE; Hotel 
Serhs Campus, setembre-octubre 2009). 
Web: http://www.physics.ox.ac.uk/univnet/  

●     Convenció Epson (Epson Ibérica S.A.U; Hotel Serhs Campus, setembre 
2009). 

 Octubre-Desembre 2009:

●     A Conference on Next Generation Sequencing: Challenges and 
Opportunities (Dep. de Ciència Animal i dels Aliments de la UAB - 
Centre de Recerca Agrigenòmica - Institut de Biologia Evolutiva- 
Barcelona Supercomputing Center; UAB Casa Convalescència, octubre 
2009). Web: http://ngs2009.uab.es/ 

●     Atlas Overview Week (Institut de Física d’Altes Energies-IFAE; Hotel 
Serhs Campus, Vila Universitària, octubre 2009). 
Web: http://atlasweek09.ifae.es/  

●     III Eurípides Fòrum 2009 (Centre Nacional de Microelectrònica (CNM – 
CSIC) - Parc de Recerca de la UAB- FICOSA; UAB Casa 
Convalescència, octubre 2009). 
Web: http://www.euripides-eureka.eu/  

●     Lipidologia 2009 (Reunions i Ciència; UAB Casa Convalescència, 
novembre 2009).   

●     ICREA Workshop on Nanotechnology in Society: From Risks to Hopes 
and Fears (Institut Català de Nanotecnologia; UAB Casa 
Convalescència; novembre 2009).  

●     Jornades de Creativitat i Talent en un Entorn Urbà (Ajuntament de 
Barcelona; UAB Casa Convalescència, novembre 2009). 

●     Jornades sobre Demografia (Centre d’Estudis Demogràfics-CED; Hotel 
Serhs Campus, novembre 2009). 
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●     VIII Jornada de Qualitat i Intercanvi d’Experiències (Generalitat de 
Catalunya-Departament d’Educació; Hotel Serhs Campus, novembre 
2009). 

●     Reunió dels Governs Territorials de Salut (Generalitat de Catalunya-
Departament de Salut; Hotel Serhs Campus, novembre 2009). 

●     Jornada RED UGI (Vicerectorat d’Investigació-Àrea de Gestió de la 
Recerca de la UAB; UAB Casa Convalescència-Hotel Serhs Campus, 
novembre 2009). 

A partir de 2010:

●     Parameters Conference 2010 (Dep. de Filologia Catalana i Dep. de 
Filologia Espanyola de la UAB; UAB Casa Convalescència, gener 
2010).  

●     Second International Wine Tourism Conference (Wine Pleasures; Hotel 
Serhs Campus, febrer 2010). Web: http://www.winepleasures.com/
tourism/en/conference/index.shtml  

●     X International Workshop On Non Crystalline Solids (Dep. de Física de 
la UAB; UAB Casa Convalescència, abril 2010). 

●     40Th International Symposium on Multiple-Valued Logic 2010 (Institut 
d’Investigació en Intel·ligència Artificial; UAB Casa Convalescència, 
maig 2010). 

●     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-CER GISTAL, Centre experimental de recerca, Grup 
d’investigació en sordeses i trastorns del llenguatge; Espais 
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Universitaris, Hotel Serhs Campus, Vila Universitària, juny 2010).  

●     Physiological Section of the AFS Meeting 2010 (AFS American Fisheries 
Society - Dep. de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia de la 
UAB; Hotel Serhs Campus i Vila Universitària, juliol 2010). 
Web: http://www.fishbiologycongress.org/ 

●     III World Congress for Middle Eastern Studies-WOCMES 2010 (IEMED-
Institut Europeu de la Mediterrània; Vila Universitària, Hotel Serhs 
Campus, Espais Universitaris; juliol 2010). 
Web: http://www.wocmes.org/wocmes/  

●     Barcelona Media Foundation Congress FBM (Barcelona Media-Centre 
d’Innovació; UAB Casa Convalescència; setembre 2010).  

●     Congrés EFORTT (Dep. de Psicologia Social de la UAB; UAB Casa 
Convalescència, setembre 2010). 

●     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; seu per determinar, octubre 2010). 

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

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

Fora del Campus

●     Workshop on Prosody and Meaning (Dep. de Filologia Catalana de la 
UAB, Grup d’Estudis de Prosòdia; Institut d’Estudis Catalans, setembre 
2009). 
Web: http://prosodia.uab.cat/prosodyandmeaning/home/index.php  
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●     EGEE 2009 (Port d’Informació Científica-PIC; Hotel Barceló Sants; 
setembre 2009). Web: http://events.eu-egee.org/index.php?id=520  

●     Trends in Nanotechnology. TNT Conference (Phantoms Foundation; 
Auditori Once, setembre 2009). 
Web: http://www.tntconf.org/2009/index.php?conf=09 

●     International Consortium for Educational Development-ICED 
Conference 2010 (International Consortium for Educational 
Development; Universitat Pompeu Fabra, juny 2010). 
Web: http://www.osds.uwa.edu.au/iced/conferences 

●     Tribunales y Mediación: Nuevos caminos para la justicia (Dep. de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya, Institut de Dret i Tecnologia de 
la UAB (IDT), juny 2009). 
Web: http://idt.uab.es/simposio_mediacion/

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

Candidatures

●     SIDHA. Congrés mundial de dret romà.”Comunicació i publicitat en el 
món romà” (Dept. de Dret Públic i de Ciències Històricojurídiques de la 
UAB; seu per determinar, setembre 2010). 

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

●     Congrés de Nanofotònica (Institut de Ciències Fotòniques- ICFO; Hotel 
Serhs Campus, maig-juny 2011). 

●     Conferència ESDAR 2011-2012 (Dept. de Medicina i Cirurgia Animals 
de la UAB; Hotel Serhs Campus). 

●     International Conference on Synchrotron Radiation Instrumentation 
2012-SRI 12 (CELLS- Alba; seu per determinar, setembre-octubre 
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2012). 

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

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: 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: www.uabcampus.com
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