
UNA SALUTACIÓ I UN COMPROMÍS 

EIs responsables d'aquesta revista, és a dir, la branca d'estudiants membres de 
IEEE a Barcelona, em demanen que, com va fer el meu bon amic i colega en tasques 
directives Lluís Jofre en el número 1 de «Buran», adreci unes línies als lectors de la 
revista. Comen<;o, dones per agrair-Ios la invitació, i per felicitar-los per la seva iniciativa 
(associació i revista). 

Algú, pero, pot pensar que aquesta salutació es fa en un clima d' amistat, en qualitat 
de convidat alie als temes de la revista (cosa que pot pensar, permeteu -me la gosadia, algun 
estudiant de telecomunicacions). Altres, potser (i va la segona gosadia) estudiants de la 
FIB, diran: ¿ que hi fa el nostre dega en una revista deIs telecos? Doncs rúnica cosa certa 
és el clima d'amistat que hi ha entre ambdós centres, pero res de sentir-se alie: en els 
propers paragrafs tractaré d'explicar-vos breument que aquestes línies que us adre<;o 
provenen d'un ferm convenciment i d'un compromís. 

Comencem per dir que soc membre de la Computer Society de la IEEE, com ho 
són també altres professors de la FIB (i d'altres centres). El camp de la IEEE es va 
fonamentar en les enginyeries electrica i electronica en el seu inici, pero com j a dei a l' amic 
Jofre en el primer número de Buran, en aquests moments abasta tot l'espectre de les 
tecnologíes de la informació, i, per tant, la informatica i les comunicacions hi són presents. 
Si algú hi és reticent, si més no des del costat informatic, el convido a visitar la biblioteca 
de la Facultat i donar una ullada a les revistes de la IEEE, tals com COMPUTER, 
SOFTWARE, EXPERT, MICRO i a diversos Transactions. Quedi doncs clar quin és 
el meu convenciment: els temes vinculats a la IEEE cauen dins l' abast de diversos 
ensenyaments i de diverses línies de treball de la nostra universitat, entre els que es troba 
de manera molt clara la informatica i tots els temes que li són propers. Reconeixem doncs 
que l'origen de la branca d'estudiants ha nascut a la ETSETB (i, repeteixo, els felicito per 
la iniciativa), pero ara cal fomentar aquesta iniciativa entre d' altres estudiants de la UPC, 
i molt en particular, de la FIB. I encara més si tenim en compte que les titulacions 
reformades que imparteix la Facultat son Enginyeries (superior i tecniques). 

Ara que ja he descrit la motivació que em mou, anem pel compromís. Es molt 
senzill, i s'infereix de manera natural deIs anteriors paragrafs: cal que la FIB s'impliqui 
amb Buran com ho ha fet la ETSETB, i per aixo cal que - EIs professors i departaments 
trametin material escrit a BURAN, per tal d'aportar tematica informatica - La Facultat i 
els professors fomentem que els nostres estudiants es facin membres d'associacions 
professionals, i, en"particular, de IEEE (20 $ l'any per ser «student member») - EIs 
estudiants sentin BURAN com una publicació propia, de la mateixa manera que ho fan 
amb les revistes que rebem de IEEE. 

Així doncs, només em queda adherir-me al que deia el Director de la ETSETB en 
el primer número: felicitar amb entusiasme la iniciativa i desitjar-li l'exit que es mereix. 

Pere Botella 

Dega de la Facultat d'lnformatica de Barcelona 
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