Nota de Premsa
TÜV Rheinland participarà al Congrés Nacional CENTAC de Tecnologies de
l’Accesibilitat

6 d’octubre de 2014, Barcelona
TÜV Rheinland serà un dels participants al Congrés Nacional CENTAC de Tecnologia de
l’Accessibilitat que es celebrarà els propers dies 15 i 16 d’octubre a Màlaga.
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Aquest any, CENTAC prepara la cinquena edició del seu ja consolidat Congrés Nacional CENTAC
de Tecnologia de l’Accessibilitat. Tindrà lloc els dies 15 i 16 d’octubre a la Reial Fàbrica de
Tabacs de Màlaga (Tabacalera), comptant amb el suport de l’Ajuntament de Màlaga.
En aquests últims quatre anys hem vist com ha anat evolucionant la tecnologia. En un món on
cada vegada és més evident la immersió digital, la nostra preocupació es centra en l’afectació
que pot suposar per a les persones els grans canvis tecnològics (Smart Cities, Bid Data, Internet
de les Coses,...). En aquest punt, es fa més necessari que mai afavorir l’accés a les TIC a totes les
persones i evitar la generació de barreres, bretxes i discriminació.
A TÜV Rheinland i a CENTAC donen suport a la promoció de magnífiques solucions ja existents
en el mercat, capaços de millorar la qualitat de vida de tots nosaltres, i especialment, de grups
que no solem associar a les tecnologies, parlem de les persones amb discapacitat, els grans i les
seves famílies.
En aquesta edició, el lema del congrés és “Tecnologies accessibles, motor econòmic, motor
social”. Sota aquesta idea global, s’ha dividit el contingut en cinc grans blocs al voltant dels
quals es desenvoluparan les taules i ponències:






Tendències tecnològiques que canviaran la nostra vida. El futur es construeix avui
Innovació social, oportunitat econòmica
Solucions que transformen els entorns en intel·ligents
Productes i serveis TIC de valor
Marató d’emprenedors. Escoltem el talent

El 5è Congrés Nacional de CENTAC ofereix una oportunitat única per conèixer les tendències
tecnològiques més innovadores, descobrir els actors implicats en el desenvolupament de les
tecnologies accessibles al nostre país, saber quins productes hi ha al mercat, i contactar amb les
empreses i professionals.
A qui va dirigit?
L’audiència estarà composta principalment per professionals del sector, empreses TIC,
representants de l’Administració, professors universitaris, estudiants finalitzant carreres
tècniques, associacions i agents socials que atenen les necessitats generades per discapacitats
de tota índole.

Sobre TÜV Rheinland
TÜV Rheinland és un líder mundial en serveis d’inspecció independents, fundat fa més de 140
anys. El grup té presència a 66 països amb 18.000 empleats; el volum de negocis anual és de
més de 1,6 mil milions d’euros. Els experts independents es destaquen per la qualitat,
l’eficiència i la seguretat de les persones, la tecnologia i el medi ambient en gairebé tots els
aspectes de la vida.
TÜV Rheinland inspecciona l’equip tècnic, els productes i els serveis, supervisa projectes i ajuda
a donar forma als processos de les empreses. Els seus experts capaciten persones en una
àmplia gamma de carreres i indústries. Amb aquesta finalitat, TÜV Rheinland empra una xarxa
global de laboratoris aprovats, proves i centres d’educació.
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Des de 2006, TÜV Rheinland és membre del Pacte Mundial de les Nacions Unides per
promoure la sostenibilitat i la lluita contra la corrupció.
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