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L'Institut Narcís Oller de Valls, 
finalista de la Lliga de Debat de 
Secundària i Batxillerat 

Els alumnes de l'Institut Vidal i 

Barraquer de Tarragona han guanyat 

per un escàs marge a l'Institut Narcís 

Oller de Valls en la final local de la 

Lliga de Debat de Secundària i 

Batxillerat de la Xarxa Vives que s'ha 

fet dissabte, 27 de febrer, a la Sala de 

Juntes del campus Catalunya de la 

URV. Ha estat la primera vegada que 

la URV acull i coorganitza aquesta 

lliga. 

 

Cinc equips s'han enfrontat a la fase local de la Lliga de Debat, representant als instituts Vidal i 

Barraquer de Tarragona, Narcís Oller de Valls, els Alfacs de Sant Carles de la Ràpita i dels 

col·legis Elisabeth de Salou i Carmelites de Tarragona. Finalment i després d'haver de defensar 

i oposar-se al mateix tema 'Internet ens fa més lliures' els vencedors han estat els alumnes de 

l'Institut Vidal i Barraquer de Tarragona en una final molt disputada. Els guanyadors 

participaran a la fase final, els dies 29 i 30 d'abril, que es farà a la Universitat Politècnica de 

València en què hi haurà representats 12 equips d'universitats de la Xarxa Vives. 

 

'Internet ens fa més lliures?' ha estat el tema del curs 2015-2016 i els grups dels alumnes han 

hagut de defensar o oposar-s'hi en les diferents fases de la prova. L'objectiu de la Lliga és 

fomentar l'ús de la paraula entre els estudiants amb el format d'un enfrontament dialèctic entre 

diversos equips, en el qual s'ha de defensar una posició a favor o en contra sobre un tema 

d'actualitat. Es valoren capacitats com el treball en equip, la solidesa de les argumentacions, la 

fluïdesa en la intervenció i la correcció tant semàntica com formal. 

 

La Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat és una competició en la qual equips d'estudiants 

de 4art d'Educació Secundària Obligatòria i de batxillerat de la Franja de Ponent, Catalunya, el 

País Valencià, les Illes Balears, Andorra, Catalunya del Nord i Sardenya debaten sobre un 

tema polèmic i d'actualitat. Organitzada per la Xarxa Vives, la Lliga s'adreça a un col·lectiu de 

300.000 estudiants dels territoris de parla catalana. 

 


