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Universitat de Lleida
Del 26 al 30 d'abril de 2010

VI Lliga de Debat Universitari
Si volem la pau, cal estar preparat per a la guerra?

La Xarxa Vives d’Universitats convoca la sisena edició de la Lliga de Debat Universitari [
http://www.vives.org/lligadedebat/2010/index.php ]. Del 26 al 30 d’abril de 2010, la Universitat de Lleida acull la
competició, que analitzarà la qüestió Si volem la pau, cal estar preparat per a la guerra?
La Lliga de Debat és una competició de dialèctica adreçada a l’alumnat de les 20
universitats membres de la Xarxa Vives, en la qual, durant quatre dies, equips d'estudiants
universitaris debaten sobre un tema polèmic i d'actualitat. La sisena edició de la Lliga
constarà d’una fase eliminatòria, que tindrà lloc del 26 al 29 d’abril, i d’una final el 30
d’abril. El jurat de la competició estarà format per experts de diversos àmbits del
coneixement. L’equip que resulte campió de la competició rebrà un premi de 2.500 €, i
l’equip subcampió rebrà 1.200 €. També es reconeixerà al millor orador de la competició,
que serà nomenat pel jurat, i el treball del millor equip de la Lliga, que serà escollit pels participants mateixos.
L’objectiu de la Lliga és fomentar l’ús de la paraula entre l’estudiantat universitari sota el
format d’un enfrontament dialèctic, on es valoren capacitats com el treball en equip, la
solidesa de les argumentacions, la fluïdesa en la intervenció, i la correcció tant semàntica
com formal.
La VI Lliga de Debat Universitari compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la
Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.
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http://www.livestream.com/universitatdelleida/folder?dirId=5b038b75-89c8-4dbf-a5ea-aba6910c3a82
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CALENDARI

DIMARTS 27

DIMECRES 28

DIJOUS 29

1

09.00h UIC - UOC
10.15h UMH - UPF
11.30h UB - UPC
12.45h UAB - UdL

09.00h UHM - UdL
10.15h UOC - UB
11.30h UPF - UAB
12.45h UPC - UA

15.30h UOC - UA
16.45h UPF- UPV
18.00h UIC - UPC

15.30h UdL - UPV
16.45h UIC UB
18.00h UMH - UAB

09.00h UOC - UPC
10.15h UPF - UdL
11.30h UB - UA
12.45h UAB - UPV
15.30h UIC - UA
16.45h UHM- UPV

DIVENDRES 30
09.00h 1a SEMIFINAL > UAB - UA
10.00h 2a SEMIFINAL > UdL - UPC
12.00h SORTEIG de posicions per a la final
17.00h GRAN FINAL > UdL - UA
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[

/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/docs/documents-premsa/Programa6Lliga.pdf ]

Bases de la Lliga de Debat Universitari. [ http://www.vives.org/lligadedebat/2010/Bases_VI%20Lliga.pdf ]
Reglament de la Lliga de Debat Universitari. [ http://www.vives.org/lligadedebat/2010/Reglament.pdf ]
Manual de participació de la Lliga de Debat Universitari. [ http://www.vives.org/lligadedebat/2010/Manual_participacio.pdf
]

Sistema de competició. [ http://www.vives.org/lligadedebat/2010/Sistema_de_competici%C3%B3.pdf ]
Notícies relacionades
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La Universitat d'Alacant guanya la VI edició de la Lliga de debat de la Xarxa Vives [
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/30-dabril-de-2010/ ]
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Comença la VI Lliga de Debat Universitari [ https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/26-dabril-de-2010/ ]
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Lluís Foix, al jurat d'honor de la VI Lliga de Debat Universitari que es farà a la UdL [
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/16-dabril-de-2010/ ]
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