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La força de la paraula 
 

Sonsoles Miguel – “Construir un discurs convincent, saber respectar el contrari, defensar allò que un creu 
amb arguments fent servir la força de la paraula”. Aquest és el repte de 61 estudiants de 12 universitats 
dels territoris de llengua catalana que aquesta setmana s’enfronten dialècticament en la novena edició de 
la Lliga de Debat Universitari de la Xarxa Vives. 

Així es va expressar ahir la vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística de la Universitat de 
Barcelona (UB) Gemma Fonrodona en l’acte inaugural de la competició que va tenir lloc a l’Aula Magna de 
l’Edifici Històric de la UB. 

El públic, format pels equips de les diferents universitats i una majoria de companys i amics dels 
participants, omplia la sala. Després d’un breu parlament en què els caps de jutges Anna Albó i Pere 
Miquel Campos van explicar el desenvolupament de la competició, es va fer el sorteig d’emparellaments 
dels equips de la ronda eliminatòria que s’allargarà fins dijous. 

El grup A el formen les universitats Politècnica de Catalunya, Internacional de Catalunya, Pompeu Fabra, 
Rovira i Virgili, d’Alacant i Vic, i el grup B, les universitats Jaume I, Barcelona, Ramon Llull, Abat Oliva CEU 
i Autònoma de Barcelona. 

Aquest any la competició tracta el tema “El dret a l’assistència sanitària ha de ser universal?” Però no és 
gens fàcil manifestar-se públicament en favor o en contra d’un tema. 

En la Lliga de Debat tot és important. “S’avalua la presentació de la tesi, la qualitat del discurs, la 
demostració del domini del tema, la flexibilitat, la posada en escena i l’actitud”, comenta la metgessa i cap 
de jutge Anna Albó. 

Mudats per a l’ocasió, els equips de les universitats Politècnica de Catalunya i Internacional de 
Catalunya van obrir la competició. 

Cada equip va disposar d’un torn de paraula per presentar el tema, un torn de rèplica, un altre de 
contrarèplica i, finalment, d’un temps per explicar les conclusions. 

Segons l’equip de la UPC, “el màxim nombre de persones ha de poder disposar d’assistència sanitària, 
però la utopia no existeix. Qui tot ho vol, tot ho perd”. Per a l’equip de la Universitat Internacional de 
Catalunya, “el dret a la vida inclou el dret a la sanitat, i és l’estat qui ha de garantir aquest dret amb un 
model que compagini la sanitat pública i la sanitat privada”. 

En aquesta competició les interaccions de l’equip rival amb l’orador estan permeses, formen part de 
l’estratègia que fa servir cadascun dels equips. I ahir, van decantar la competició. L’orador de equip de la 
Universitat Internacional de Catalunya es va quedar sense arguments a l’hora de respondre preguntes 
com ara “Tots els països tindran un sistema que permetrà sustentar l’assistència sanitària universal?”. 
Perquè cal molta pràctica per ser capaç, sempre, d’improvisar una contrarèplica convincent. 

40 minuts després, el jurat proclamava la UPC guanyadora del primer enfrontament de la setmana. 


