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Future Security 2009 
Del 29 de setembre a l’1 d’octubre de 2009 
Centre de Congressos de Karlsruhe (Alemanya) 

 
Future Security 2009 obre la inscripció de participants. 
 
L’objectiu d’aquest encontre és l’intercanvi d’informació i estimular la cooperació en la R+D 
en seguretat, així com identificar les necessitats industrials per a l’implementació comercial 
dels resultats de la recerca i el desenvolupament.  
 
Future Security 2009 es centrarà en particular en els mètodes i les tecnologies existents per 
a assegurar i incrementar la seguretat dels ciutadans respecte d’amenaces com els delictes, 
el terrorisme, els desastres naturals i els accidents industrials, tot respectant al mateix 
temps els drets humans. Durant tres dies, diverses sessions abordaran el desenvolupament 
de tecnologies i de coneixement científic que són rellevants d’una manera específica tant per 
als proveïdors com per als usuaris de les solucions de seguretat civil. 
 
Tota la informació sobre aquest esdeveniment està disponible al web: 
http://www.emi.fraunhofer.de/Veranstaltungen/FutureSecurity2009/index.asp 
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