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L’equip «Villaristes» guanya la lliga de 

debat de la Universitat Pompeu Fabra 

L’equip «Villaristes» de 

la Universitat Pompeu 

Fabra (UPF), format 

per Xènia Dalmau 

Valls, Guillem Sitges i 

Puy, i Mònica Villar 

Rodríguez, ha estat 

guanyador de la 

competició interna que la Universitat organitza per preparar la seua 

participació a la Lliga de Debat Universitària de la Xarxa Vives. 

Un total de 32 equips formats per estudiants universitaris de diferents 

titulacions han disputat aquesta setmana la lliga de debat interna 

organitzada per la universitat. La competició ha comptat amb dues 

sessions de formació en oratòria i debat impartides per experts en la 

matèria (assessors i professors d’oratòria) i una competició de debats 

sobre temes d’actualitat de tot tipus (econòmics, polítics, 

mediambientals…) i amb un tema fixat per a les semifinals i final: «S’ha 

d’il·legalitzar l’extrema dreta per combatre-la?». 

La Universitat Pompeu Fabra va guanyar la Lliga de Debat Universitària 

de la passada edició, l’equip de la qual es va imposar a l’equip de la 

Universitat de Girona a la final de la competició interuniversitària. 

La Lliga de Debat 

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 

http://www.vives.org/serveis/lliga-de-debat/lliga-de-debat-universitari/


treball en equip, la solidesa de les argumentacions, la fluïdesa en la 

intervenció i la correcció tant semàntica com formal. 

La participació en la competició està oberta a l’alumnat de les universitats 

membres de la Xarxa Vives, que estiga matriculat en el curs acadèmic en 

què es realitza la competició. Els equips representen la seua universitat i 

han d’estar formats per un mínim de dos i un màxim de cinc persones. 

Aquest equip haurà d’estar representat per un capità. 

Com es desenvolupa la Lliga? 

Mesos abans del començament de la Lliga es fa públic el tema del debat. 

Durant la competició, els equips no coneixen quina posició han de defensar 

(a favor o en contra) fins a uns minuts abans de començar cada 

enfrontament. Un equip de jutges decideix quina argumentació s’ha 

realitzat amb el màxim rigor i de la forma més convincent posible, d’acord 

amb els criteris establerts a les bases de la competició. 

 


