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Congressos	i	Esdeveniments
UAB	Campus	ofereix	un	nou

servei
La	 necessitat	 de	 compartir	 el	 coneixement	 no	 s'ha	 aturat	 i	 sabem
que	especialment	una	comunitat	com	la	nostra	no	pot	prescindir-ne.
És	per	això	que	hem	decidit	llençar	un	nou	servei,	pensat	per	ajudar-
vos	en	l'organització	de	les	vostres	reunions	digitals,	de	petit	i	mitjà
format.

Aquest	nou	producte	inclou	alguns	dels	serveis	què	fins	ara	no
havíem	ofert	directament	des	del	nostre	departament	com	són:

Secretaria	tècnica	(gestió	d’inscripcions,	cobraments,
certificats	d’assistència	i	llista	de	participants)
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Plataforma	livestreaming
Assessorament	en	el	disseny	de	trobades	virtuals
Servei	de	regidoria
Servei	de	comunicació	(amb	col·laboració	amb	el	PRUAB).

Aquests	 darrers	 mesos	 ens	 hem	 acostumat	 a	 treballar	 amb
plataformes	 gratuïtes	 de	 vídeo	 conferència	 que,	 tot	 i	 que	 ens	 han
estat	molt	útils	a	l’hora	de	comunicar-nos	amb	el	nostre	equip	o	de
fer	 classe,	 no	 són	 suficients	 per	 donar	 resposta	 a	 les	 necessitats
d’una	reunió	professional.
Els	 problemes	 més	 habituals	 a	 l’hora	 d’utilitzar	 aquestes
plataformes,	 enlloc	 d’un	 software	 per	 reunions	 en	 live	 streaming,
són	sobretot;	 la	contaminació	acústica	derivada	dels	micròfons	dels
assistents,	 els	 problemes	 de	 connexió	 dels	 ponents,	 els	 problemes
tècnics	amb	les	presentacions,	la	pèrdua	de	la	imatge	“corporativa”
de	 la	 reunió,	 l’adaptació	 del	 missatge	 al	 format	 online,	 la	 manca
d’interacció	amb	els	assistents,	etc.

Aquest	 nou	 format	 de	 reunions	 digitals	 molt	 probablement	 es
mantindrà	un	cop	passada	aquesta	pandèmia	 i	si	més	no,	cada	cop
més	les	reunió	tindran	un	format	híbrid.
És	per	tot	això	que	ens	hem	decidit	a	fer	aquest	pas	endavant.

Una	part	important	de	les	reunions,	que	anteriorment	fèieu	de	forma
presencial	amb	els	vostres	col·legues	d’altres	països	o	universitats,
són	les	activitats	que	formaven	part	del	programa	cultural	i/o	social.
Per	això,	hem	fet	una	cerca	d’aquelles	activitats	online	amb	les	què
podeu	compartir	estones	amb	tots	els	assistents	i	que	us	permetran
mantenir,	a	través	de	la	pantalla,	 la	relació	humana	a	la	que	estem
acostumats.	Podreu	 fer	visites	 turístiques	guiades	 i	personalitzades
mentre	preneu	una	cervesa,	 fer	uns	estiraments	durant	 les	pauses,
tant	 necessàries	 en	 les	 sessions	 virtuals,	 sorprendre-us	 junts	 amb
màgia	d’a	prop	i	moltes	coses	més.

Deixa’ns	ajudar-te	a	organitzar	la	teva	propera	trobada
virtual!

#joemquedoaUABCampus	#joemreuneixoaUABCampus
	

Ens	ajudes?
	

Estem	treballant	per	millorar	els	nostres	serveis	i	volem
demanar-te	si	pots	dir-nos	quina	és	la	xarxa	social	que	més
utilitzes:

Instagram
LinkedIn
Facebook
Twitter

Volem	ser	optimistes
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Sí,	 sabem	que	 les	 coses	 segueixen	complicades,	 sabem	que	encara
trigarem	a	tornar	a	la	normalitat,	sabem	que	queden	molts	dies	fins
tornar	a	compartir	presencialment	estones	amb	tots	vosaltres	però,
també	 sabem	 que	 durant	 aquests	 darrer	 9	 mesos	 hem	 continuat
treballant	 per	 acompanyar-vos	 en	 els	 vostres	 projectes	 i	 molts	 de
vosaltres	ens	heu	fet	confiança.
Tot	 i	 haver	 creat	 nous	 serveis	 com	 el	 què	 us	 hem	 explicat,	 hem
tingut	 temps	 per	 continuar	 treballant	 amb	 vosaltres	 i	 ajudar-vos	 a
preparar	les	candidatures	dels	vostres	congressos:

International	Symposium	on	Applications	of	Ferroelectrics	–
ISAF	,	amb	l’Institut	Català	de	Nanotecnologia,	per	tal	de	poder
acollir	a	la	UAB	la	propera	edició	a	Europa.
IX	Congreso	de	la	Asociación	Española	de	Investigación	de	la
Comunicación,	pel	juliol	2022,	de	la	mà	de	la	Facultat	de
Comunicació.	GUANYADA!
ILERA	Conference	2022,	amb	el	Centre	d’estudis	Sociològics
sobre	la	Vida	Quotidiana	i	el	Treball	-	QUITT.	GUANYADA!

	
Aquest	 final	 d’any	 2020,	 ja	 hem	 col·laborat	 a	 organitzar	 alguna
trobada	online	com	el	Congreso	Internacional	EDO	2020,	promogut
pel	Dept.	de	Pedagogia	Aplicada	 i	 la	 jornada	híbrida	Esdeveniment
Final	Programa	Generació	d’Idees	PRUAB.

Gràcies	 a	 la	 vostra	 confiança,	 també	 estem	 col·laborant	 en
l’organització	 de	 diverses	 trobades	 online,	 que	 esperem	 que	 tirin
endavant,	com	el	congrés	Rewritting	War	and	Peace	in	the	Twentith
and	 Twenty-First	 Centuries:	 Contemporary	 British	 and	 American
Literature,	 organitzat	 pel	 Dept.	 de	 Filologia	 Anglesa	 i	 el	 Congrés
sobre	el	Dol	i	la	Mort	durant	el	COVID19,	el	del	Dept.	de	Psiquiatria
i	Medicina	Legal.

L’estiu	passat	la	UAB	havia	d’haver	estat	seu	del	congrés	Society	for
Economics	Dynamics	Conference	–	SED	2021,	promogut	pel	l’institut
MOVE	–	Markets,	Organizations	and	Voete	 in	Economics	 i	 el	Dept.
d'Economia	 i	 Història	 Econòmica,	 i	 que	 finalment	 es	 celebrarà	 el
juny	del	2024!

	

Descobrint	UAB	Campus
Nous	protocols	de	seguretat	i	higiene	per
les	seus	UAB	Campus

Inspirats	 en	 els	 protocols	 que	 la	 UAB	 ha	 preparat	 per	 a	 la	 seva
comunitat	 universitària,	 i	 tots	 aquells	 que	 ens	 visiten,	 des	 de	UAB
Campus	 hem	 treballat	 per	 adaptar	 aquest	 protocols	 a	 les
particularitats	dels	congressos	i	de	les	reunions.
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www.uabcampus.cat
	

Tel.	+34	93	581	74	01
congressos.uabcampus@uab.cat

Vila	Universitària	Campus	de	la	UAB	08193	Bellaterra	(Cerdanyola	del
Vallès)	Barcelona.	Espanya
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