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Batalla dialèctica entre equips de 14 universitats 
en la Lliga de Debat Universitària 2017 

 

Una vegada més, els estudiants de la regió Vives aposten per la paraula i el diàleg en 

la Lliga de Debat Universitària 2017, que tindrà lloc a la Universitat Pompeu Fabra entre 

els dies 24 i 27 d’abril de 2017. 

La participació, oberta a l’alumnat, compta ja amb la confirmació de 14 universitats 

Vives, els equips de les quals s’enfrontaran durant la competició. Així, les universitats 

d’Alacant, Autònoma de Barcelona, Girona, Lleida, Jaume I, de les Illes Balears, Miguel 

Hernández d’Elx, Oberta de Catalunya, Pompeu Fabra, Politècnica de València, Ramon 

Llull, Rovira i Virgili, València i Vic-Central de Catalunya competiran i hauran de 

convèncer el jurat sobre si cal, o no, que el poder públic controle els mitjans de 

comunicació. 

La Lliga de Debat Universitària té com a objectiu fomentar l’ús de la paraula entre 

l’estudiantat sota el format d’un enfrontament dialèctic entre diversos equips, en els quals 

s’ha de defensar una posició a favor o en contra sobre un tema d’actualitat. El jurat valora 

capacitats com el treball en equip, la solidesa de les argumentacions, la fluïdesa en la 

intervenció i la correcció, tant semàntica com formal. 

La Xarxa Vives 

La Xarxa Vives és una institució sense ànim de lucre que representa i coordina l’acció 

conjunta de 21 universitats de 4 estats europeus en ensenyament superior, recerca i 

cultura. Des de l’any 1994, ofereix una plataforma que lidera serveis per a universitats, 

organitzacions públiques i privades i societat, amb l’objectiu de contribuir al procés de 

construcció i de desenvolupament econòmic i social d’aquesta regió universitària 

transfronterera de l’Europa Mediterrània. 

• 21 universitats de 4 estats de l’arc mediterrani europeu: Andorra, Espanya, França i 

Itàlia. 

http://www.vives.org/serveis/lliga-de-debat/lliga-de-debat-universitari/
http://www.vives.org/les-universitats/universitat-pompeu-fabra/
http://www.vives.org/serveis/lliga-de-debat/lliga-de-debat-universitari/__trashed/
http://www.vives.org/serveis/lliga-de-debat/lliga-de-debat-universitari/__trashed/
http://www.vives.org/les-universitats/
http://www.vives.org/serveis/


• Única plataforma que aplega administracions públiques i privades d’aquest territori 

transfronterer. 

• Ampli catàleg de serveis innovadors i compartits de qualitat que ultrapassa la 

filosofia de representació institucional desenvolupada per altres organitzacions. 

• Pont de projecció internacional. 

• Comunitat universitària integrada per 500.000 estudiants, 40.000 PDI i 10.000 

membres del PAS. 

• 12 parcs científics i tecnològics universitaris, referència a Europa i el món. 

• Col·lectiu «en actiu» de gairebé 300 membres dels equips de govern de les universitats 

membres i centenars de professors i tècnics que participen de manera quotidiana en el 

desenvolupament de programes i serveis d’interès comú. 

El treball en xarxa proporciona beneficis a la comunitat universitària i a la societat, amb 

totes les garanties de l’experiència qualificada i el compromís per l’excel·lència. 

 


