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L'UJI inicia amb una victòria la seua 

participació en la XII Lliga de Debat de la 

Xarxa Vives 
 

Institucions - L'equip de debat de la Universitat Jaume I ha iniciat la seua participació en 

la XII Lliga de Debat Universitària de la Xarxa Vives amb la victòria del seu primer 

debatfront a la Universitat de Barcelona. La competició dialèctica entre equips de la regió 

Vives se celebra enguany a la Universitat Politècnica de València del25 al 30 d'abril de 

2016 
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En aquesta edició el tema a debatre és «Cal demostrar uns mínims de coneixements polítics 

per tenir dret a vot?». Fins al divendres 29 tindrà lloc la competició universitària, dia en el 

qual se celebraran les semifinals, la final i el lliurament de premis. Durant el mateix divendres 

i el dissabte es desenvoluparà la competició de secundària i Batxillerat. 

L'equip de l'UJI està compost per la capitana Patricia Sendra, Víctor Ignacio Palacio Bernat, 

Santiago Pablo Rosado Orquín, Javier Espinosa Nieto, Lur Herrero López i Carles Crespo 

Jordà. A més, Estela Bernad participa com a tècnic de l'UJI previ a la competició. 

Els pròxims debats en els quals participarà l'UJI seran el dimecres 27 a les 10.15 hores i el 

dijous 28 a les 9 i a les 17.15 hores. Cada debat té una durada de 40 minuts i es poden seguir 

en directe a www.vives.org i en Twitter a través del hashtag #lligadedebat. 

L'acte inaugural de la Lliga de Debat Universitària, organitzada des de l'any 2005 per la Xarxa 

Vives, amb el suport de la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, 

ha sigut presidit pel vicerector de les Tecnologies de la Informació i de les Telecomunicacions 

de la UPV, Vicent Botti. 

L'objectiu de la Lliga és fomentar l'ús de la paraula entre l'estudiantat de les universitats de 
la Xarxa a través del debat sobre un tema polèmic i actual. En aquesta edició de la Lliga 
participen 70 alumnes de 14 universitats pertanyents a territoris de parla catalana (Alacant, 
Autònoma de Barcelona, Barcelona, Girona, Illes Balears, Internacional de Catalunya, Jaume 
I, Lleida, Miguel Hernández, Oberta de Catalunya, Politècnica de València, Pompeu Fabra, 
Ramon Llull i Rovira i Virgili). 
 

http://www.vives.org/
https://twitter.com/hashtag/lligadedebat?src=hash

