
VI FORUM DE 
TELECOMUNICACIONS 

I Forum de Telecomu
ni cac ions s' ha co nvertit 
ja , en un ac te espera t 
per bona part de is 
estudiants de l' Esco la de 
Te lecos i també pe r 

mo lts estudi an ts d ' altres Escoles 

Si hag ués de posar a lgun 
qualificatiu a aq uesta sisena ed ició 
del Forum, aq uest hauri a de ser 
"diferent" , i de fet penso que posar 
aquest adject iu darrera un a edi c ió 
qual sevo l del Forum és un deis 
mill ors e log is que se li pot fer. 

Cada any, Forum de Teleco
muni cac ions ha proc urat introduü 
algun element innovador respec te 
I'edició de I' any anterior: 

L'any 1994 1a novetat va se r 
e l " Business-Lunch" . Amb aquest 
Di nar-Contac te entre es tudi ants i 
represe ntants de 

David Junyent i Moragas 

(Serveis per cab le i TV loca l, 
Trlln king i comunicacions 
adaptades, Relació Universitat- Em
presa en el marc europeu i Políti ca 
de Telecomunica-

municacion s s ' ha portat a terme 
de manera paral·lela amb I' o rga
nització de l VI Con g reso de 
Estudios de Telecomunicaciones. 

cions). El Forum Aquells anys en eLs que 
ja tenia un a Sa la 
de Demostracions 
on s' ex po sa ven 
els P.F.C. tecno
logica ment més 
punters, ja tenia 
empreses que ve
ni en a prese ntar
se davant e ls estu
diants i exp li ca-

Les empreses venien 
majoritariament a 
contractar aLumes 

d'úLtims cursos s'han 
acabat! 

ven les seves ac ti vi tats, i també 
ten ia un am pli cic le de co nferenci
es on un ponent espec ialitzat en un 
tema d ' actua l i tat ens transmetia 
tant s cone ixemen ts com li era 
possib le. Faltava troba r la manera 
de que es parlés tant o més des de l 
pati de bu taques que des de la taula 

dei s co nfere nci-

Aixo e ns ha 
permes gaud ir 
d'uns visi tant s in
so lit s: Alumnes 
d ' Escole s de 
tel ecos de 
diferents punts 
d'Espanya . A ells 
e ls hi devem un a 
c r í t c a 

les empreses par
ti cipan ts s'acon
seg uia, - en un 
parell d ' hores i en 
mi g d ' un ambi en t 
re laxat -, el prin
ci pal objec tiu del 
Forum: fer de 

EL principaL objectiu 
deL Forum és fer de 
nexe d'unió entre la 

ants, era i mpor
tant poder plan
tejar problemes o 
dubte s I que 
aquests fossin re
so lts grac ies a un 
d ia leg fluit : 
aquest "forat" ha 

co n s tru c ti va 
exte rn a ( i pe r tant 

objec tiv a) , que sens dubte se ra 
tin gud a en co mpte en properes 
ed ic io ns. Un a ltre de is motius qu e 
han fet d ' aq ues t un Forum dife
rent ha estat la inexi stencia de 
stands. Si bé és cert que desde 
I' o rga nit zac ió del Fo rum de Te
lecom uni cacions hom se n' adona 
que es poden pOrlar endavant forc;:a 
ac ti vitats amb pocs recursos , no és 
meny s ce rt que també se n' adona 
que aquests recursos s' han d ' apro
fi tar al maxim , i aixo imp li ca adap
tar-se als temps i a les circumstan
cies (aquel ls anys en e ls que les 
empreses ve ni en majoritari ament a 
con trac tar alumn es d'ú ltims cur
sos, s ' han acabat 1) . 

universitat i 
['empresa. 

nexe d'u ni ó entre 
la Universi tat 
I'e mpresa. 

Aquest any 1995 la nove tat 
han es tat e ls 4 Tallers de Debat 

DAVIDJUNYENTI MORAGAS ha eSlal 
lIIelllbre del comile orgalli/~ador del VI 
Fo rtl 1/1 de Te lecolllunicac io ll s 

celebral aquesla lardor al Call1pus Nord 
(UPC) 

30 

esta t tapat pels 
Tallers de Debat 
que a més a més 

ens han permes teni r en tre els as
sis tents no només a es tudi an ts sino 
també a represe ntant s d ' em preses. 

He comenc;:a t qualificant e l 
Forum ' 95 com un Forum dife
ren!. Un dei s motiu s qu e I' han fet 
diferent és que aq uest any I'o rga
nitzac ió del VI Forum de Teleco-

Per acaba r només em re ta 
recordar-vos que di uen que el sec tor 
de les telecomunicacions ha d 'ex
perimentar un fon creixement en 
e ls propers anys , i per tant , ara fa 
més fa lta que mai persones amb 
ganes d ' organitzar un Forum que 
sigu i cada any diferen t al de rany 
anterior, i sobre toL millor al de 
I' any anterior l 
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