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IX CONGRÉS DE LEGIONEL·LA I QUALITAT AMBIENTAL 

– ONLINE -  

Dies 9 i 10 de juny de 2021 

Àrees Temàtiques del congrés: 

El Congrés es centrarà en les següents àrees temàtiques: 
• Bloc legionel·la

o Legislació i gestió de l’administració
o Control i gestió
o Tractament de les instal·lacions.

• Bloc Qualitat Ambiental
o Legislació
o Seguretat i aigua
o Noves tendències
o Enfocs sectorials

Públic objectiu: 

Aquest congrés està dirigit a un ampli grup de professionals, dels quals estan implicats en 
diferents graus en la prevenció de la legionel·losi (arquitectes, enginyers, instal·ladors, 
manteniment d’equips, empreses que es dediquen al tractament i desinfecció 
d’instal·lacions, que es situen en els següents establiments:    

- Hotels
- Altres equipaments turístics: apartaments,  aparthotels, càmpings, embarcacions, etc.
- Pistes poliesportives, incloent  piscines
- Institucions d’atenció sanitària: hospitals, clíniques, residències para persones grans,

etc.
- Balnearis, banys termals
- Instal·lacions Industrials
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Opcions de patrocini 
Elements de Patrocini Descripció Preu 

Logo i enllaç a la web 
El patrocinador proporciona el logo a la 
secretaria, el qual serà afegit a la web. Permetrà 
al congressista accedir directament a la pàgina 
web del patrocinador clicant en  el seu logo.  

325€ 

Logo en els mailings i reds 
socials  

El patrocinador proporciona el logo i s’inclourà 
en un llloc visible de la web i/o sortirà a les 
xarxes socials. 

225€ 

Formulari de sol·licitud de patrocini 

Estem interessats en el següent patrocini ( sius-plau, indiquin el sol·licitat): 

□ _________________________ Euros 

Data/Nom Firma y segell 

Acceptem les condicions de patrocini comentades en aquest dossier. 

Nom de l’empresa 

Adreça 

Codi Postal Ciutat 

País CIF 

Telèfon Fax 

Email 

Persona de contacte 
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Carta de confirmació del pagament 
Una vegada rebuda la totalitat del pagament,  CRESCA enviarà una carta de confirmació i la 
factura final per e-mail. 

Contacte 

SECRETARIA TÈCNICA  PATROCINI: 

CRESCA – UPC (Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari) 
Judith Crespiera 
Gerent 
C/ Colom, 1 – 08222 – Terrassa (Barcelona) 
Telf. : +34 937398654  - email: info.cresca@upc.edu  

www.cresca.upc.edu  

Web del congrés:

 https://www.cresca-upc-events.cat/ 
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