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Toni Cabanillas, guanyador de la Lliga de 
Debat Universitària de la Xarxa Vives amb el 
seu equip ‘Babylon’ de la URV 

És la primera vegada que el centre tarragoní s’endú el 
títol, i ho fa de la mà de l’altafullenc, Àlex Marín, Miquel 
Gasparín, Joel Pérez i Víctor Barcelon 
 
L'equip ‘Babylon’ de la Universitat Rovira i Virgili (URV) s'ha proclamat 
campió de la Lliga de Debat Universitària de la Xarxa Vives. El veí 
d’Altafulla i cap d’Esports d’Altafulla Ràdio, Toni Cabanillas, és un dels 
components del grup tarragoní, acompanyat d’Àlex Marín, Miquel 
Gasparín, Joel Pérez, i Víctor Barcelon.  
  
Els diferents integrants provenen dels estudis de Comunicació i 
Psicologia, i del grau d’Enginyeria Electrònica, Industrial i Automàtica. 
Una formació que han fet valer en cadascun dels debats en què s’han 
enfrontat. Així mateix ho afirma Toni Cabanillas, qui ha reconegut que 
“hem sabut aprofitar molt bé la gran capacitat comunicativa de l’equip 
i els nostres punts forts”. L’altafullenc s’ha mostrat “molt content i 
orgullós” per la fita assolida, i és que era la primera vegada que la 
universitat tarragonina assolia el títol davant de catorze centres d’arreu 
de Catalunya, les Illes Balears, i el País Valencià. Hi han pres part una 
vuitantena d’estudiants.  
  
Cabanillas ha apuntat, a més, que en cinc dels sis debats que han 
afrontat havien de posicionar-se a favor de que el poder públic ha de 
controlar els mitjans de comunicació, la qüestió que plantejava 
enguany la lliga de debats universitària. Un repte, ha assegurat, “difícil 
de defensar”, i sobre el qual “no només val parlar bé, sinó que has de 
presentar uns arguments molt forts i sòlids” . 
 
El premi ha estat de 2.500 euros. A més, l’equip Babylon ja es va 
proclamar guanyador de la lliga interna de la URV, i Toni Cabanillas va 
ser nomenat ‘Millor Orador’. Ara, aquest títol ha recaigut en Sebastià 
Salas, de la Universitat de les Illes Balears (UIB). 
 
La 13a edició de la Lliga de Debat Universitària de la Xarxa Vives s’ha 
celebrat del 24 al 27 d’abril a la Universitat Pompeu Fabra de 
Barcelona. 


