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Morella esdevé capital de la joventut aquest cap de setmana 
La localitat dels Ports rebrà la visita de més de 100 joves dels Consells de la Joventut de 
Catalunya, Balears i València en unes jornades formatives que tindran lloc des del divendres 
fins el diumenge 
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Jornada de treball sobre la didàctica del 
català. Foto: EL PUNT AVUI. 

La ciutat de Morella continua amb la roda de 
congressos i acollirà, durant tot aquest cap de 
setmana, la XV Trobada del Triangle Jove 
baix el lema “Generació retallada, però no 
perduda”. Aquesta trobada, que organitza la 
Fundació Triangle Jove anualment, portarà 
fins a la localitat més de 100 joves de 
Catalunya, Balears i el País Valencià, que 
realitzaran tallers i grups de treball en els 
diversos espais que ha habilitat el consistori. 

El Triangle Jove, és una fundació, creada 
l'any 1999, que fa la funció d'espai de 
col·laboració i coordinació entre el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana (CJCV), el Consell 
de la Joventut de les Illes Balears (CJIB) i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC). 
Aquestos Consells de la Joventut són representants de l'associacionisme juvenil i tenen com a objectius la 
interlocució davant les administracions públiques i la promoció de l'associacionisme. 

Morella organitzava fins a 3 congressos durant aquest mes d'octubre. Abans de la trobada del Triangle 
Jove, va tindre lloc la Jornada pràctica d'Actualització i el proper cap de setmana, es celebrarà el IV Curs 
d'introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger. Aquest curs, que porta celebrant-se 
a Morella i Vinaròs des del seu inici, 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. L'organització del mateix va a càrrec de 
l'Institut Ramon Llull, la Xarxa Vives d'Universitats i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. 

 


