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Jordi Torres: “Com hem arribat fins
aquí?”. Conferència d’obertura de la e-
week

especial e-week

Aquesta era la pregunta que llençava Jordi Torres (@JordiTorresBCN), catedràtic de la UPC

i investigador en noves tecnologies, inaugurant la E-week, la Setmana Digital de Vic, el

passat dilluns 3 de desembre.

Durant la seva intervenció, Torres va fer referència constantment a l’accelerat procés de

desenvolupament i adaptació de les noves tecnologies i, sobretot, Internet, a la vida

qüotidiana. Però abans, com demanava el protocol, primer el Rector de la Universitat, Jordi

Montaña juntament amb l’adjunta a la degana de la FEC, Eulàlia Massana

(@eulaliamassana) i Pep Campàs (@pepcampas), un dels coordinadors de la E-week i

director del VIT –Vic Integració Tecnològica– van fer els parlaments a l’Aula Magna.

Aquesta ha estat la novena edició de la Setmana Digital de Vic, el que significa que l’any

vinent es preveu una gran celebració pel desè aniversari. Els tres ponents van explicar que la

intenció de les jornades era discutir sobre la influència de les noves tecnologies de la

informació i la comunicació a la nostra vida. I sobretot, reflexionar sobre els diferents

aspectes i possibilitats d’Internet, tant en l’ús personal com en l’empresarial i en el dels

negocis.
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La primera de les conferències, “La boira, més enllà del Cloud Computing”, la va fer Jordi

Torres, que dirigeix un grup de recerca en el Barcelona Supercomputing Center. Torres va

abordar el públic amb la pregunta del milió: “Com hem arribat fins aquí?”. El model de

negoci de “tot”, segons Torres, ha canviat i canviarà encara més. Gràcies a les TIC –

Tecnologies de la Informació i la Comunicació– serem una Europa sostenible. “Si ens hi

fixem”, deia el catedràtic de la UPC, “cada 15 anys hi ha hagut un canvi tecnològic

important”. I és cert, la industrialització de les TIC és omnipresent. El 1965 parlàvem d’allò

que ara ens queda tan lluny: els Mainframes; els 80, naixia el PC –Personal Computer–, el

1995 arribava Internet i el 2010 ja parlàvem de Cloud Computing. “Us imagineu un món

sense Internet?” demanava Torres al seu públic.

Les xifres parlen per sí soles: l’edifici de l’empresa de Facebook -la xarxa social

mundialment més utilitzada- situat a Carolina del Sud, fa 28 mil metres quadrats, ompliria

uns 4 o 5 estadis com el Camp Nou. I ja n’estan construint un altre. La tecnologia cada

vegada és més fàcil. “El que estigueu estudiant avui”, predicava Torres, “tindrà una caducitat

d’aquí a uns dos anys”. La informació avança i evoluciona de forma extraordinària, i la

informàtica s’està convertint en un servei més, “com l’aigua i l’electricitat”, explicava el

professor. Paguem pel que gastem. Així que, si tot va tan ràpid, quin serà el proper gran

canvi? Necessitarem 15 anys més?

Elisenda Palou
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