UNA NOVA EINA DE COMUNICACIO
Aquestes quatre línies us arriben de la ma d'una nova revista, un nou estri de comunicació que pretén millorar
el coneixement de les diferents activitats científiques que es duen a terme dins la nostre comunitat universitaria, i de les
realitats industrials i tecnologiques del nostre entom. El seu ambit són les tecnologies que giren en tom de l' enginyeria
electrica i electronica en el sentit més ampli deIs termes.
Permeteu-me aprofitar aquesta ocasió que se m'ofereix per fer-hi unes breus consideracions sobre la seva
oportunitat i potencialitat.
En primer lloc, voldria remarcar el fet que, en un període de temps relativament curt, hem vist néixer en el si
de la nostra comunitat diferents iniciatives, unes de caire lúdic i altres d'informació o reflexió. Cadascuna d'elles pretéh
cobrir certs aspectes concrets, pero totes tenen en comú el desig d'intensificar la comunicació i la relació entre les
persones. El nostre col.lectiu és cada cop més gran en individus, variat en temes i dispers en espais.
Vivim en un moment en el que el volum d'informació creix amb una gran rapidesa, pero, afortunadament,
apareixen, amb la mateixa velocitat, ofertes específiques per respondre a les necessitats concretes d'un determinat
col.lectiu. En aquest sentit aquesta revista pot convertir-se en una eina d'una enorme potencialitat i utilitat en la mesura
que sapiga sintonitzar amb les preocupacions de la nostre comunitat.
Es una iniciativa que neix de la ma deIs estudiants perque possiblement són els més necessitats d'obtenir i
intercanviar informació, pero seria bo que la resta del col.lectiu, i especialment els professors, li prestessim una atenció
intensa i continuada. El concepte d' enginyeria electrica i electronica, i amb ella les tecnologies de la informació i les
comunicacions, és cada cop més complex, pluridisciplinar i interrelacionat. Crec doncs que tots tenim la necessitat i
l'obligació de compartir amb els demés, i especialment amb els estudiants, els nostres coneixements i reflexions.
Voldria apuntar finalment alguna de les possibilitats que podria oferir la revista:
- El contingut hauria de recollir tots els aspectes que contribueixen a la formació integral d'un enginyer.
- L'Escola podria comentar els aspectes mes rellevants i novedosos de la formació que imparteix.
- EIs Departaments podrien descriure les diferents línies d'activitat, instal.lacions de que disposen i projectes
que s'hi duen a terme.
- Les empreses i institucions del sector podrien aportar-hi als seus punts de vista, necessitats i preocupacions.
_ EIs professors, el personal d'administració i serveis, i els estudiants, podrien presentar-hi els seus treballs,
preocupacions i reflexions.
_ Podria ser també un instrument d'intercanvi amb estudiants i professors d'altres universitats i palsos.
_ EIs estudiants graduats podrien aportar-hi les vivencies de la seva activitat professional.
_ Finalment hauria d'estar oberta a totes les contribucions que puguin ser d'interes pel nostre col.lectiu.
Després d'aquestes breus reflexions no puc sinó felicitar amb entusiasme aquesta nova iniciativa de la branca
d'estudiants de l'IEEE i desitjar-li tot l'exit que es mereix i que segur aconseguira.
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