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Comença la 1a Lliga de debat de Secundària i
Batxillerat a la UVic
L'IES Taradell, l'IES Voltreganès i l'IES Vic debatran si els diners fan la felicitat

Aquest dimecres 21 de gener, a les 10.30h, tindrà lloc a la Sala Mercè Torrents de la UVic la
primera sessió de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la Xarxa Vives d’Universitats, en
què estudiants de l’IES Taradell, l’IES Voltreganès i l’IES Vic hauran de debatre arguments en
contra o a favor sobre el tema "Els diners fan la felicitat?".
És el primer cop que la UVic organitza aquesta competició pensada perquè estudiants de 4t d’ESO i
Batxillerat aprenguin a parlar en públic, a fer equip i a defensar un tema tant a favor com en contra,
utilitzant el català com a llengua vehicular. La Lliga neix a partir de l’experiència de la Lliga de
Debat Universitari que impulsa cada any la Xarxa Vives i de la Federació Escola Valenciana i en la
que la UVic fa 7 anys que hi participa.
La segona sessió de la competició tindrà lloc el 27 de gener, de 9 a 14h en la qual l’equip guanyador
participarà a la fase final del Campionat de Catalunya que se celebrarà a la seu de la Universitat
Oberta de Catalunya a Salt els dies 27 i 28 de març.
El tribunal, que tindrà la tasca de valorar capacitats com el treball en equip, la solidesa de les
argumentacions, la fluïdesa en la intervenció o la correcció tant semàntica com formal, estarà
format per Carme Sanmartí, secretària general de la UVic-UCC; Miquel Genís, professor de Dret de
la UVic amb experiència en lligues de debat universitàries; Josep M. Soler, Mercè Paracolls, Dolors
Sayós i Jaume Rovira, de l’Aula Gent Gran d’Osona; Ricard Giramé, director de Àrea de Qualitat
de la UVic; Anton Granero, responsable de FemUVic Territori; Jordi Domènech, estudiant de la
UVic que ha participat a la Lliga de Debat de la Xarxa Vives; i Josep M. Prat, Pilar Mayolas, i Josep
Bruch de l’Aula Gent Gran de Centelles.

