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20 Moltes activitats omplen de vida la UAB durant l’estiu

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

Així com ara fa un any destacàvem 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, enguany serà el congrés WOCMES 2010 (III World Congress
for Middle Eastern Studies), que atraurà prop de 2600 participants,
l’esdeveniment multitudinari d’aquest estiu. En aquest mateix butlletí
ampliem, més avall, la informació referent a aquest acte.

Però aquest no serà l’únic esdeveniment en l’àmbit de les reunions i els
congressos científics que tindrà lloc a la UAB. Al campus de Bellaterra
també s’hi celebraran, el mes de juliol, el IXth International Congress on
the Biology of Fish-Physiological Section of the AFS, organitzat per
l’American Fisheries Society i el Dept. de Biologia Cel·lular, Fisiologia i
Immunologia de la UAB, amb més de 600 participants, i el SHIDA Congrés
Barcelona 2010. Comunicació i publicitat en el món romà, impulsat pel
Dept. de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques de la nostra
universitat, al setembre, al que assistiran prop de 200 persones. 
D’altra banda, a Barcelona, Casa Convalescència acollirà el mes de
setembre els congressos Workshop on Development: Structure and Fields
(organitzat per Market Organisations and Votes in Economics i el Centre
per a l'Estudi de les Organitzacions i de les Decisions Econòmiques de la
UAB), Ageing with Tecnologies: A Participative Conference on Care in
Europe (a càrrec del Dept. de Psicologia Social de la UAB) i l’European
Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge
Discovery in Databases ECML-PKDD Conference 2010, amb 350 assistents
(impulsat pel Barcelona Media-Centre d'Innovació).

Destaquem, també, l’allotjament a Vila Universitària dels participants en
activitats acadèmiques com el Summer Course on the Analysys of
Enviromental Conflicts and Justice, organitzat per l’ICTA i dels estudiants
de l’Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut (AECS) que faran
pràctiques en diversos centres sanitaris.

En l’àmbit de les activitats de i per a joves, tornen a visitar-nos tres
grups que segueixen algun programa de Study Abroad: els estudiants de
Texas A&M University-Mays Business School i els de Drew University, dels
Estats Units, i els de la Universidad de Celaya, de Mèxic.
També tornaran al campus els grups de joves que ja fa uns anys que
acollim en el context del programa University Residential Camps, i que

 

http://www.uab.es/


Butlletí digital UABCAMPUS

http://www.uabcampus.com/APAC_butlleti20.html[03/03/2011 15:16:26]

duen a terme diverses activitats formatives, esportives i lúdiques. Així
vindran els estudiants americans de  University of Dreams, Texas State
University i ASA Language Program i els europeus de Sheffield Centre
(italians) i ACTJ Cum Laude (francesos).
 
Pel que fa a les activitats esportives, un altre grup fidel a la seva cita
estiuenca amb la UAB és el Campus Mariano Guerrero. Aquest campus de
futbol assoleix enguany la 12ª edició.

Cal destacar, aquest juliol, la celebració a Casa Convalescència de l’acte de
presentació del Catalunya Convention Bureau, organisme creat per
l’Agència Catalana de Turisme, que vol aplegar les iniciatives més
capdavanteres en turisme de reunions a casa nostra amb l’objectiu de
promocionar-les. A l’acte hi assistiran els agents més importants del sector
a Barcelona i província. 
Així mateix, la Red Española y Latinoamericana de Escuelas Sistémicas han
triat Casa Convalescència per fer el sopar de gala de les 6enes Jornades
Relates, i l’Institut de l’Envelliment, fundació amb seu a la Casa, aprofita
el marc immillorable que li ofereix per organitzar-hi, juntament amb Age
Platform Europe, la reunió FUTURAGE: Towards a Model of User
Involvement in Research.

En general, i malgrat la situació actual de crisi econòmica que feia
preveure un altre panorama, aquest estiu es mantindrà l’alt nivell
d’activitat als campus de la UAB - tot i que ha minvat lleugerament el
nombre de grups esportius i de joves, com ara els del programa Study
Abroad - sobretot gràcies al nombre significatiu de congressos i actes
científics de participació multitudinària que hi tindran lloc.

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

El campus de Bellaterra hostatja el congrés WOCMES
2010

Més de 2500 acadèmics de 72 països participen del 19 al 24 de juliol en el
Congrés Mundial d’Estudis de l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica (WOCMES en
les seves sigles en anglès), que es celebra a la nostra universitat.

WOCMES és el principal punt de trobada a nivell mundial per als experts,
acadèmics i investigadors d’humanitats, ciències socials i disciplines
relacionades, que centren la seva tasca en una vasta àrea: la Mediterrània,
l’Orient Mitjà i els Estats musulmans asiàtics. 
La tercera edició del congrés, organitzada per l’Institut Europeu de la
Mediterrània (IEMed), tindrà lloc a la UAB després de més de dos anys de
preparatius, tot assolint xifres de participació que superen àmpliament les
dues edicions precedents, celebrades a Alemanya en el 2002 i a Jordània
en el 2006. Els més de 2500 assistents d’arreu del món, que s’allotjaran a
Vila Universitària i l’Hotel Serhs Campus, participaran en un intens
programa acadèmic: en cinc dies es faran més de 500 sessions (30
simultànies en cada franja horària) de fins a divuit temàtiques diferents.
Per complementar l’activitat acadèmica, els organitzadors de WOCMES han
preparat per als congressistes un atractiu programa cultural al mateix
campus amb exposicions, cinema, una fira de publicacions i concerts.

Els principals objectius del WOCMES són facilitar l’intercanvi de
coneixements entre els investigadors, enfortir el treball en xarxa i propiciar
la diversitat d’enfocaments sobre els estudis d’un ampli registre de
disciplines centrades en Àfrica del Nord, Orient Mitjà i els Estats
musulmans asiàtics, regions amb una forta influència mundial en qüestions
polítiques, socials, culturals i econòmiques.

Més informació a www.iemed.org/wocmes

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

L’Hotel Serhs Campus continua introduint millores en
instal·lacions i serveis

L’any 2009 l’Hotel del campus va iniciar un procés de millora tecnològica
tot renovant la seva plana web, en la que es va incorporar un motor de
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reserves exclusiu per als assistents als actes que s’hi celebren, a través del
qual, i tant sols fent clic al logo corresponent a l’esdeveniment, s’accedeix
a un formulari de reserva directa. Aquesta aplicació, que ja porta uns
mesos en funcionament i que s’ofereix en català, castellà i anglès, ha
demostrat ser molt útil, com per exemple en la gestió de l’allotjament del
IXth International Congress on the Biology of Fish, que té lloc a principis
del mes de juliol. En aquests moments els assistents als congressos
64ème Session de la Societé Internationale Fernand Vischer pour l'Histoire
des Droits de l'Antiquité i Saft Equation 2010 ja poden fer les seves
reserves directes.

Dins el marc d’aquesta línia d’aprofitament dels recursos tecnològics,
l’Hotel ha obert el seu perfil a la xarxa social Facebook, al que es pot
accedir des de la pàgina web http://www.serhscampushotel.com/ i que,
entre d’altres temes, informa puntualment dels dinars temàtics del
Restaurant Orió que es fan els divendres, avisa de canvis en horaris i dies
d’obertura, o convida a participar en vetllades especials.

Finalment, l’Hotel està ultimant l’ampliació de la cobertura de la connexió a
Internet Wi-fi, tot instal·lant més antenes a les habitacions i a algunes de
les sales, com per exemple l’Arnau de Vilanova.

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

UAB Campus acull...

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

2010:

Juliol-Agost-Setembre:

Presentació del Catalunya Convention Bureau (Agència Catalana de
Turisme), UAB Casa Convalescència, juliol 2010.

6as Jornadas Relates (Red Española y Latinoamericana de Escuelas
Sistémicas-RELATES), UAB Casa Convalescència, juliol 2010. 

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

FUTURAGE: Towards a Model of User Involvement in Research (AGE
Platform Europe i Institut de l’Envelliment-FICE), UAB Casa
Convalescència, juliol 2010. 

IXth International Congress on the Biology of Fish, Physiological
Section of the AFS (AFS American Fisheries Society i  Dept. 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
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Lletres i de Psicologia; Hotel Serhs Campus i Vila Universitària, juliol
2010. 
Web: http://www.wocmes.org/wocmes/ 

Workshop on Devolopment Structures and Fields (Market
Organisations and Votes in Economics-MOVE i Centre per l’Estudi de
les Organitzacions i de les Decisions Econòmiques de la UAB), UAB
Casa Convalescència, setembre 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/ 

Ageing with Tecnologies: A Participative Conference on Care in
Europe (Dept. 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. 
Web: http://www.sihda2010.com

 Octubre-Novembre-Desembre:

Sopar Xè Aniversari UPCnet (Universitat Politècnica de Catalunya-
UPCnet), UAB Casa Convalescència, octubre 2010.

VIth Iberian International Business Conference (Dept. Economia de
l’Empresa de la UAB), UAB Casa Convalescència, octubre 2010.
Web: http://webs2002.uab.es/dep-economia-empresa/iibc2010/

CapHaz-Net Southern Europe Regional Hazard Workshop (Institut
de Ciència i Tecnologia Ambientals- ICTA i Social Capacity Building
for Natural Hazards-CAPHAZ-NET), UAB Casa Convalescència,
octubre 2010.  

Primer Congreso Europeo de Resiliencia: Crecer desde la Adversidad
(Centre de Recerca en Governança del Risc de la UAB-GRISC), Hotel
Serhs Campus, octubre 2010.

7th Biennal International Workshop: Advances in Energies Studies
2010 (Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals- ICTA), Facultat
d’Econòmiques-Campus de la UAB, Vila Universitària, octubre 2010.
Web: http://www.societalmetabolism.org/aes2010.html

Workshop Barcelona Province Convention Bureau (Barcelona
Province Convention Bureau), UAB Casa Convalescència, octubre
2010.
Web: http://www.barcelonaprovincecb.cat

DEAN 2010 Annual Conference (European Centre for Estrategic
Management  of Universities-ESMU), UAB Casa Convalescència,
novembre 2010.
Web: http://www.esmu.be/

8º Curso de Lipidología Clínica y Riesgo Cardiovascular (Fundación
para la Investigación y Prevención de las Enfermedades
Cardiovasculares FIPEC i Reunions i Ciència), UAB Casa
Convalescència, novembre 2010.

NANOJASP 2010-Nanomaterials based biosensors and biosystems.
Improving the quality and security of citizen’s life (Institut Català de
Nanotecnologia-ICN), UAB Casa Convalescència, novembre 2010. 

13th Conference European Network of Academic Sport Services
(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/

I Reunión Española de Historiadores del s.IV a.C Griego (Dept. de
Ciències de l’Antiguitat i l’Edat Mitjana de la UAB), UAB Casa
Convalescència, març  2011.

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

Fora del Campus

Congrés Internacional “La Iconografia musical a la Mediterrània i el
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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.

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

A partir de 2011

VI Congreso de la Asociación Española para la Economía Energética
(Dept. D’Economia i Història Econòmica de la UAB i Asociación
Española para la Economía Energética-AEEE) UAB Casa
Convalescència, gener 2011. 
Web: http://www.aeee.es/

Eurpt(R)ode IX Conference on Optical Chemical Sensors and
Biosensors (Grup de Recerca Biosensors i Aplicacions Bioanalitiques-
CIN2), Auditori Axa i Hotel NH Constanza, abril 2011. 

Foldamers Meeting (Dept. de Química Orgànica de la UAB), UAB
Casa Convalscència, abril 2011.

III Congrés Nacional de Logopedes (Col·legi de Logopedes de
Catalunya), UAB Casa Convalescència, juliol 2011. 

12th International Science of Aphasia Conference (Dept. de Filologia
Catalana de la UAB), Residència d’Investigadors, setembre 2011.

European Conference of the Society for Paediatric Haematology and
Immunology- ESPHI 2011 (Society for Paediatric Haematology and
Immunology-ESPHI), UAB Casa Convalescència, setembre 2011.

Vth Metamaterial Congress (Virtual Institute for Artificial
Electromagnetic Materials and Metamaterials i Dept. d’Enginyeria
Electrònica de la UAB), setembre-octubre 2011.

XIth International Symposium on Applied Bioinorganic Chemistry-
ISABC 2011(Dep. de Química de la UAB), UAB Casa Convalescència,
desembre 2011.
Web: http://www.qi.ub.es/isabc11/

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.

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

Estem treballant en la candidatura dels següents
esdeveniments:

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

Industrial Relations in Europe Conference-IREC 2011 (Centre
d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball – QUIT),
setembre 2011.

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

EFLA General Assembly (Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i
European Federation of Landscape Architects), setembre 2012.

XII International Congress of Vertebrate Morphology (International
Society of Vertebrate Morphologists-ISVM), juliol 2013.

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

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
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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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