
 

ZW núm 252. Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social 
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 
 

http://www.deba-t.org/
 
Deba-t és un centre de reflexió fundat en el mes de gener de 2009 que té com a 

objectius la generació i difusió d’idees, així com la promoció del pensament i l’esperit 

crític, mitjançant cursos acadèmics, fòrums públics i privats, viatges i altre tipus 

d’activitats. Els principis rectors de l’organització són la tolerància, la llibertat, la 

justícia social, la democràcia i la solidaritat. 

 

 “És una iniciativa universitària impulsada per un grup d’estudiants que comparteix un 

espai per a debatre sobre qüestions diverses, tot i tenir matissos i ideologies 

diferents, i caracteritzats per una actitud: la tolerància”. Aquesta és una de les 

diverses definicions de Debat-t que es recullen en aquest video on, en menys de 2 

minuts, Nacho Corredor, Gerard Sensat, Pau Dalmau i Enric Gabarró (impulsors de 

Deba-t), junt a Toni Comín, Montserrat Nebrera i Carles Campuzano (membres del 

Consell Assessor), ens parlen de conceptes com: enfortir la democràcia, polítiques de 

futur, partits i societat civil, formació, reflexió, discussió pública, reptes de país… 

 

Editen periòdicament la publicació Deba-t.doc, en la qual mitjançant articles, 

reportatges i entrevistes es reflexiona sobre diferents qüestions de transcendència 

ideológica, amb l’objectiu, un cop més, de generar idees i fomentar el pensament 

entre els estudiants, amb una revista dirigida, a més, a periodistes, economistes, 

empresaris i polítics en general. 

Deba-t es, doncs, un espai de reflexió on gent de la política, la universitat i l’empresa 

poden discutir sobre els reptes que se’ns plantegen com a societat.  

 

Facebook, Twitter:@debat_org  

Junta directiva: @nachocorredor, @gerardosensat, @ParisGrau, @guillemjove, 

@Enricgf, David Bertran

Membres del Consell Assessor i d’Estratègia: @carlescampuzano @20comin; Pablo 

Solana; Jordi Montanya; Montserrat Nebrera. 

 

http://www.gutierrez-rubi.es/
http://www.deba-t.org/
http://www.deba-t.org/activitats/
http://t.co/PuwvJzd
http://nachocorredor.wordpress.com/about/
http://gerardosensat.wordpress.com/
http://tcomin.blogspot.com/
http://www.facebook.com/montsenebrera
http://carlescampuzano.cat/
http://www.deba-t.org/publicacions/
http://www.facebook.com/pages/Deba-t/110203067703?ref=nf
http://www.radiocable.com/cannabispablosolana.html
http://www.radiocable.com/cannabispablosolana.html
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000170636544
http://www.montsenebrera.cat/

