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1. Dades generals 

Dates del Congrés: 18-19 abril 2023 

 

Seu: Auditori de Música de Terrassa 

El congrés es celebrará a l’Auditori de Música de 

Terrassa 

 

C/ Miquel Vives, 2, 08222 Terrassa, Barcelona 

 

 

Web del Congrés: www.cresca-upc-events.cat 

 
 

Asistents previstos al Congrés: 150 

 

 

Àrees Temàtiques: 

El Congrés se centrarà en les àrees temàtiques següents: 

 

• Bloc legionel·la: Legislació i gestió de l'administració 

- Control i gestió 

- Tractament de les instal·lacions. 

 

• Bloc Qualitat Ambiental: Legislació 

- Seguretat i aigua 

- Noves tendències 

- Enfocaments sectorials 

 

Format del congrés: 

- Sessions plenàries 

- Sessions tècniques 

- Sessions de pòsters 

- Àrea d'exhibició (stands) 
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2. Carta de presentació 

Des de la seva primera edició l'any 2004 a la ciutat de Terrassa 

(Barcelona),  amb  el  nom del  “1r  Congrés  Legionella:  LEGIONELLA 

AVUI, GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ”, aquest congrés pretén ser un espai 

per al debat sobre la legionel·la, on es treballarà la legislació, els 

diferents mètodes de detecció existents, clàssics i nous, i els 

tractaments a realitzar, posant èmfasi en la formació, prevenció i 

protecció per fer front a aquest problema, la legionel·losi. 

També hi ha un aspecte ambiental molt important pel que fa a la 

percepció per part de la societat: l'ambient interior. En aquest 

sentit, s'observen tendències reivindicatives que apunten a 

gestionar rigorosament la qualitat ambiental a l'interior dels 

edificis   i   instal·lacions,   basant   en   aquesta   acció   criteris   de 

seguretat, prevenció, confort i imatge, amb manifestacions 

individuals i col·lectives que influeixen necessàriament en esferes 

empresarials , sindicals i dels mitjans de comunicació. 

El seu pas a través del temps, durant els 19 anys, ha canviat de 

forma i visió, fins a arribar a anomenar-lo Congrés de legionel·la i 

qualitat ambiental, per abordar aquests dos temes de gran 

importancia. 

 

 
Públic objectiu: 

Aquest congrés s'adreça a un ampli grup de professionals, dels 

quals estan implicats en diferents graus en la prevenció de la 

legionellosi  (arquitectes,  enginyers,  instal·ladors,  manteniment 

d'equips, empreses que es dediquen al tractament i desinfecció 

d'instal·lacions), que s'ubiquen als següents establiments: 

- Hotels 

- Altres equipaments turístics: apartaments, aparthotels, 

càmpings, embarcacions, etc. 

- Poliesportius, incloent piscines 

- Institucions d’atenció sanitària: hospitals, clíniques, residències 

per a gent gran, etc. 

- Balnearis, banys termals 

- Instal·lacions industrials 
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3. Programa preliminar 
 

 
 

 

mailto:secretaria@cresca-upc-events.cat


X CONGRÉS DE LEGIONELLA I QUALITAT AMBIENTAL 

18-19 abril 2023 | Auditori de Música de Terrassa 

Secretaría Tècnica | Alo Congress - VB Group 
C/ Numancia 73, 7ºC2. 08029 Barcelona 
Tf. 93 363 39 54 – secretaria@cresca-upc-events.cat 

 

 

 

 

4. Seu del congrés 

El congrés tindrà lloc a l'Auditori de Música de Terrassa, que 

forma  part  de  les  instal·lacions  municipals  de  la  localitat 

catalana. 

L'excel·lent  ubicació d'aquest edifici, a les portes  d'un dels 

principals pulmons de la ciutat, ens convida a fer una petita 

passejada pel Parc de Vallparadís, a gaudir de la natura 

contemplant les visites del Castell Cartuja, del trenet que 

diumenge fa les delícies dels més petits o d'un aperitiu en 

algun dels bars agradables de la zona 

 

 

Localització: 
 

C/ Miquel Vives, 2, 08222 Terrassa, Barcelona 
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5. Modalitats de patrocini 

El Comitè Organitzador del X Congrés De Legionella i Qualitat Ambiental els convida a donar suport amb el seu patrocini a aquest 

esdeveniment, oferint-los a canvi més visibilitat per a la seva empresa i un contacte directe amb els congressistes sent aquests 

el seu públic objectiu. Aquestes són les modalitats de patrocini que oferim, però estem oberts a considerar les vostres necessitats 

en aquesta matèria. 

 
 

Elements de Patrocini Descripció Preu 

 

 

Stands 

Espais de 2x2 

- El nº de stand serà adjudicada per ordre de 

petició. 

- Inclou: punt de llum, 1 taula i 1 cadira (segona cadira 20€). 

- Aparició a la pàgina web 

- 1 inscripció gratuïta al congrés 

 

 
925€ 

 
Logo i enllaç a la web 

El patrocinador proporciona el logotip a la 

secretària, que serà afegit a la web. 

Permetrà al congressista accedir directament a 

la pàgina web del patrocinador clicant a la seva 

logo. 

 

 
350€ 
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Acreditació +Cinta (reservat) 

Les cintes per a l'acreditació dels assistents 

seran escollides pel comitè organitzador i 

inclourà el logotip del patrocinador. 

 
1.050€ 

 
Llibreta 

(reservat) 

Les llibretes que s'inclouen al 

congrés, poden ser personalitzades 

amb el logo del patrocinador. El material el 

proporciona el patrocinador. 

 
400€ 

 

Bolígraf 

Els bolígrafs que s'inclouen al 

congrés, poden ser personalitzats 

amb el logo del patrocinador. El material el 

proporciona el patrocinador. 

 

400€ 

 

Bossa del congressista 

Les bosses que s'inclouen al 

congrés, poden ser personalitzades 

amb el logo del patrocinador. El material el 

proporciona el patrocinador. 

 

700€ 

 
Àrea de Pósters (reservat) 

Els panells i la zona de pòsters es poden 

patrocinar. El disseny i material anirà a càrrec del 

patrocinador 

 
420€ 
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Dinar 

S'inclourà informació al lloc de 

celebració del dinar indicant que està 

patrocinat. 

 
450€ 

 

Coffee Break 

S'inclourà informació al lloc de 

celebració d’un coffee break indicant que està 

Patrocinat. 

3 opcions a escollir: 18 Abril AM, 18 Abril PM, 19 Abril AM 

 

450€ 

 

 Flyer 

Seguint l’aprovació del Comitè Organitzador, s’inclourà el 

fullet proporcionat per l’empresa patrocinadora, en la 

cartera o la llibreta del Congrés 

 

 

275€ 

IVA NO INCLÒS 
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6. Àrea d’exhibició 

Model Stand: 

- - Moqueta directament a terra (color a escollir). 

- - Parets de melamina blanca. 

- – Estructura alumini gris. 

- - Fris al voltant de l'estand. 

- - Nom de l'expositor de vinil tall negre. 

- - Lletra estàndard. 

- - Focus LED per a il·luminació. 

- - Quadre elèctric 1.1Kw. 
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L'àrea d'exhibició es troba al vestíbul principal que dóna 

entrada a l'auditori, a la planta baixa de l'edifici. 
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Muntatge Stands 

 
Horari a confirmer amb la seu 

 
Desmuntage Stands 

 
Horari a confirmar amb la seu 

7. Condicions de muntatge 
 

Enviament de materials amb antelació 

En cas que l'organitzador necessiti enviar materials per al vostre esdeveniment amb anterioritat als dies de muntatge, cal que us poseu en 

contacte amb la Secretaria del Congrés. Un cop s'aprovi l'enviament, els materials hauran de ser enviats perfectament identificats amb la 

informació següent: 

- - Nom Congrés: LEGIONEL·LA2023 

- - Att de: Alo Congress 

- - Nom Empresa Patrocinadora 

- - Telèfon 

- - Persona de contacte 

- 

Retirada de materials de muntatge 

En aplicació de la legislació vigent sobre residus urbans, l'expositor s'obliga a retirar a la finalització del congrés tots els residus derivats 

directament de la seva activitat. 
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8. Informació addicional per a patrocinadors i exhibidors 

Procediment de reserva 

Les sol·licituds de Patrocini i/o Exposició s'han de fer per escrit a l'adreça secretaria@cresca-upc-events.cat. L'aplicació i la generalitat de les 

condicions han d'estar signades al Formulari de Sol·licitud de Patrocini que la Secretaria Tècnica us proporcionarà després de la vostra 

sol·licitud i aquest s'ha d'enviar per correu electrònic. 

Un cop rebut el formulari emplenat s'emetrà una proforma o factura sobre la qual s'haurà de fer efectiu el pagament del 100% del Patrocini. 

D'aquesta  manera  es  farà  reserva  dels  conceptes  sol·licitats  al  formulari.  El  fet  de  completar  el  formulari  suposa  un  compromís  pel 

patrocinador d’adquisició dels conceptes assenyalats. 

La data límit d'enviament de sol·licituds és el 31 de març de 2023. 

 

 

Política de cancel·lació 

En cas de cancel·lació o reducció del patrocini s'haurà de comunicar per correu electrònic a l'adreça de la secretaria tècnica del Congrés 

(Alo Congress): secretaria@cresca-upc-events.cat 

 

Les penalitzacions per cancel·lació seran les següents: 

▪ 50% del paquet contractat si la cancel·lació es fa abans del 12 d'abril del 2023. 

▪ 100% del paquet contractat si la cancel·lació es fa després del 13 d'abril del 2023. 
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Carta de confirmació del pagament 

Un cop rebuda la totalitat del pagament, Alo Congress enviarà una carta de confirmació i la factura final per email, en període de 5 dies 

hàbils des de la recepció del pagament. 

 
 

Assignació d’espai 

L'assignació d'espai serà realitzada per Alo Congress segons disponibilitat, d'acord amb la preferència de l'exhibidor, tenint en compte les 

dates de la sol·licitud i el pagament del patrocini. L’espai assignat estarà localitzat a la zona d’exhibició, determinat pel Congrés. 

 
 

Demostracions 

L'exhibidor està autoritzat a fer demostracions únicament a l'espai que se li ha assignat. No es realitzaran demostracions en àrees públiques 

i no interromprà la mobilitat als passadissos de la seu. 
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9. Contacte 

 

Secretaría Tècnica 

Alo Congress - VB Group 

C/ Numancia 73, 7ºC2. 08029 

Barcelona 

Tf. 93 363 39 54 

secretaria@cresca-upc-events.cat 
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