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El dissabte a les 20 hores, la Sala de Justícia de l'Ajuntament de Morella acollia l'acte de 
cloenda, que comptava amb la participació en el mateix de l’alcalde de Morella, 
Rhamsés Ripollés, el director de l’àrea de Llengua i Universitats de l’Institut Ramon 
Llull, Andreu Bosch, la secretària de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, Verónica 
Cantó i el secretari executiu de la Xarxa Vives d’Universitats, Ignasi Casadesús. 
 
Des de les tres institucions organitzadores es destacaven les bones relacions existents 
entre les mateixes i ressaltaven la importància de la nostra llengua. A més, també es 
felicitaven per la consolidació d'este curs, que va rebre més de 120 sol•licituds 
d'inscripcions per a un total de 40 places, i que per tant, ha estat tot un èxit. 
 
Per la seua banda, el primer edil morellà, començava la seua intervenció donant la 
benvinguda a tots els participants del curs i agraint a la Xarxa Vives d'Universitats, a 
l'Institut Ramon Llull i a l'Acadèmia Valenciana de la llengua l'organització d'este curs 
a la ciutat de Morella. L'alcalde de Morella, destacava que “estem molt contents de 
consolidar-nos com a ciutat de congressos, i especialment, de ser escenari d’este curs 
que pretén potenciar la didàctica de la nostra llengua en el món”. Finalment, Ripollés 
afegia que “Les institucions hem de treballar per potenciar i cuidar un patrimoni tant 
important com és la llengua, i este curs és un bon exemple”. 
 
Recordar, que la trobada s’adreça a llicenciats i graduats, preferentment en filologia 
catalana, i a estudiants del darrer any de grau amb l’objectiu de contribuir a la formació 
de futurs professors per a l’exercici de la docència de la llengua en universitats de 
l’exterior. 

 


