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Morella seu del III Curs d'introducció a la didàctica 
de la llengua com a idioma estranger 
El curs comptarà amb la presència de 40 alumnes 
 

 
  
Morella acull este cap de setmana la tercera edició del Curs d'introducció a la didàctica de la 
llengua com a idioma estranger. Este curs, que tindrà lloc a Vinaròs i Morella del 19 al 21 
d'octubre, es porta celebrant des de l'any 2010 a ambdues localitats. 
  
Esta trobada, organitzada per l’Institut Ramon Llull, la Xarxa Vives d’Universitats i 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, 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. 
  
El divendres es celebrarà l'acte inaugural i es desenvoluparà la primera part del curs a 
Vinaròs. Al finalitzar la jornada, tots els participants es traslladaran fins a Morella, on tindrà 
lloc la segona part del mateix i l'acte de cloenda. Durant tot el dia, es realitzaran diferents 
tallers i conferències impartits per professors especialitzats en filologia catalana, alguns d’ells 
impartint classes en diferents Universitats de l’estranger. Per al diumenge, tots els assistents 
al curs podran gaudir d'una visita cultural per la ciutat de Morella.  
  
Cal destacar que el dissabte a les 20 hores, la Sala de Justícia de l’Ajuntament de Morella 
acollirà l'acte de cloenda, que comptarà amb la participació 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. 
  
El primer edil morellà, Rhamsés Ripollés destaca que “Des de l'Ajuntament es continua 
apostant per Morella com a ciutat de congresos i com a element de dinamització econòmica”. 
A més, Ripollés explicava que “La consolidació de la nostra localitat com a seu d'este curs 
enforteix el nostre compromís i treball amb la llengua” 
  
  
 


