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LA XARXA VIVES OBRE LA LLIGA DE DEBAT DELS
PAÏSOS CATALANS PER A ALUMNES DELS
INSTITUTS
El mateix dia que el Tribunal Constitucional discuteix sobre el projecte de sentència que podria retornar
les corrides de toros a Catalunya, la Xarxa Vives ha anunciat que la temàtica de la propera Lliga de
Debat serà "Els animals tenen drets?" i que les inscripcions estaran obertes fins al 18 de novembre.
La competició es desenvoluparà a través d'enfrontaments dialèctics entre els equips dels diferents
instituts que s'inscriguin. Cada grup haurà de defensar una posició a favor o una en contra, en funció
del que es decideixi per sorteig cinc minuts abans de l'inici del debat. La iniciativa vol fomentar l'ús del
català, el treball en equip i les capacitats oratòries entre l'alumnat de 4t de l'ESO i Batxillerat de la
Franja de Ponent, Catalunya, les Illes Balears, Andorra, Catalunya Nord, Sardenya i el País Valencià.
Les universitats de la Xarxa Vives que acolliran les fases eliminatòries locals són la Universitat
d'Alacant, la Universitat Miguel Hernández (Elx), la Universitat de València, la Universitat Politècnica
de València i la Universitat Jaume I de Castelló. L’equip guanyador de cada fase local participarà en
la final que tindrà lloc els dies 27, 28 i 29 d’abril de 2017, a la Universitat Pompeu Fabra. Si a Albert
Rivera li toqués defensar el "sí" a la independència?
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. És coneguda, també,
per organitzar la Lliga de Debat Universitari. En una competició d'aquestes característiques és on el
líder de Ciutadans, Albert Rivera, va començar a entrenar les seves capacitats oratòries. En una
entrevista a la revista digital Jot Down en què li preguntaven com argumentaria una opció
independentista en una Lliga de Debat, va respondre: "Jo em situaria en una posició, per entendre’ns,
escocesa o canadenca. Si jo fos independentista (...), aniria per aquesta via per a intentar aconseguir
que algun dia això es pugui fer, encara que sigui a llarg termini".

