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European Science Forum 2010 Call for Proposals 

 
ESOF 2010 
Del 2 al 7 de juliol de 2010, Torí (Itàlia) 
 
L’European Science Forum és un congrés creat per l’organisme Euroscience dedicat a la 
recerca i la innovació que es celebra cada dos anys a una ciutat europea. A la darrera edició 
de 2008, ESOF va comptar amb 4.100 participants de 63 països. 
 
Amb el lema “Passió per la ciència”, ESOF 2010 tindrà lloc a Torí amb un ampli programa 
d’activitats que hi inclou, a més de les ponències i tallers científics, un programa professional 
per a estudiants i joves investigadors, una exposició dels avanços més recents, satellite 
events i una secció especial dedicada a tendir ponts entre el món científic i l’empresarial. 
 
La data límit per a la inscripció al programa científic és el 15 de juny de 2009 a les 15.00 
h. CET, y el 30 de juny de 2009 per a la presentació de propostes. El 15 de setembre de 
2009 és la data límit per als programes “Professional”, “Ciència a la Ciutat” i “De la Ciència a 
l’Empresa”. 
 
Podeu trobar més informació a l’enllaç: 
http://www.uv.es/operuv/cat/esdeveniments/2010/ESOF2010.htm 
i al web oficial de l’esdeveniment http://www.esof2010.org/ 
***** 
ESOF 2010 
Del 2 al 7 de julio de 2010, Turín (Italia) 
 
El European Science Forum es un congreso creado por el organismo Euroscience dedicado a 
la investigación y la innovación que se celebra cada dos años en una ciudad europea. En la 
pasada edición de 2009, ESOF contó con 4.100 participantes de 63 países. 
  
Con el lema "Pasión por la ciencia", ESOF 2010 tendrá lugar en Turín con un amplio 
programa de actividades que incluye, además de las ponencias y talleres científicos, un 
programa profesional para estudiantes y jóvenes investigadores, una exposición de los 
avances más recientes, satellite events y una sección especial dedicada a tender puentes 
entre el mundo científico y el empresarial. 
 
La fecha límite para la inscripción en el programa científico es el 15 de junio de 2009 a las 
15.00 h. CET, y el 30 de junio de 2009 para la presentación de propuestas. El 15 de 
septiembre de 2009 es la fecha tope para presentar propuestas de los programas 
“Profesional”, “Ciencia en la Ciudad” y “De la Ciencia a la Empresa”. 
 
Más información disponible en el enlace: 
http://www.uv.es/operuv/cast/eventos/2010/ESOF2010_cast.htm 
y en la web oficial del evento http://www.esof2010.org/ 
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