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50 alumnes de diferents universitats dels Països Catalans participen a
la VIII Lliga de Debat Universitari a la UVic

Alguns dels alumnes de la UVic que participen
a la Lliga de Debat
Web de la Xarxa Vives des d'on es pot seguir
la lliga en directe
Laura Busquets / ACN
En total es duran a terme dinou discussions que giraran a l'entorn d'un únic tema, els indignats.
Una cinquantena d'alumnes de diferents universitats dels Països Catalans participen des d'aquest dimarts i fins
divendres a la vuitena edició de Lliga de Debat Universitari de la Xarxa Vives que enguany acull la Universitat de
Vic. Segons ha explicat la cap de jutges, Anna Albó, s'hi han inscrit alumnes de nou universitats per participar en una
competició que té per objectiu fomentar l'ús de la paraula entre els estudiants de les universitats de la Xarxa.
El tema a debat que s'ha escollit és 'Els indignats: un nou corrent de pensament?'. S'han programat dinou discussions
en què els joves hauran de defensar una postura a favor o en contra que sabran per sorteig en el mateix moment de
començar el debat.
La Universitat de Vic acull des d'aquest dimarts i fins divendres la vuitena edició de la Lliga de Debat Universitari de
la Xarxa Vives. Aquest dimarts s'han celebrat els primers debats i s'ha inaugurat oficialment les jornades que han
començat amb el sorteig dels aparellaments per cadascun dels dinou debats que protagonitzaran els estudiants. En
total hi ha nou equips d'un màxim de sis estudiants de diverses universitats dels Països Catalans: Universitat
d'Alacant, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat Internacional de Catalunya,
Universitat Jaume I, Universitat Miguel Hernández d'Elx, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra
i Universitat de Vic.
Segons ha explicat la secretària general de la Universitat de Vic, Carme Sanmartí, enguany s'ha escollit com a tema a
debatre 'Els indignats: un nou corrent de pensament?' que els diferents equips hauran de defensar o argumentar en
contra.
El primer torn ha estat per la Universitat Internacional de Catalunya i la Universitat Jaume I. Els alumnes han
disposat de 40 minuts per exposar els seus arguments i rebatre els de l'equip contrari. Després d'una etapa de
presentació, s'ha procedit als torns de refutació en què els joves han defensat les diferents postures amb el suport de
plataformes digitals i elements diversos com unes peces de Lego amb l'objectiu d'exemplificar amb més claredat els
seus punts de vista. Per últim, hi ha hagut temps pel torn de les conclusions.
La cap dels jutges, Anna Albó, ha explicat que l'essència de la lliga és debatre sobre un tema pel qual els equips
venen preparats per defensar la postura a favor o la postura en contra. Llavors, ha afegit, "la gràcia és veure les
capacitats dels joves per l'art del debat i l'oratòria". En concret, "veurem si els joves es molesten quan algú fa una
pregunta, o si integren la pregunta que els fan al seu argument". Per Albó, la lliga de debat és "dinàmica i canviant" i
"va madurant" al llarg dels quatre dies "perquè els equips van integrant allò que els diuen els equips contraris i el que
diuen als altres equips".
La final se celebrarà divendres dia 20 a la 1 del migdia a la Sala Mercè Torrents de l'Edifici C de la Universitat de
Vic i comptarà amb un jurat d'honor integrat per, entre d'altres, Jordi Montaña, president de la Xarxa Vives
d'Universitats i rector de la UVic, el periodista Albert Om o la vicepresidenta de la Secció Filològica de l'Institut
d'Estudis Catalans, Gemma Rigau. El guanyador s'endurà un premi valorat en 2500 euros i també es lliuraran dos
reconeixements, un al millor equip i un al millor orador.
La competició es podrà seguir en directe a través del web www.vives.org i a twitter amb l'etiqueta #lligadedebat.

