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Morella, amb alta ocupació durant l'octubre, com a ciutat de
congressos
Congregarà a centenars de persones durant tot el mes amb la celebració de
congressos amb important impacte econòmic
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Morella segueix posicionant-se com un
destí de congressos i aquest mes rebrà
centenars de persones que es donaran
cita en diverses trobades.
La roda d'aquestos esdeveniments
començà ahir divendres amb la visita
d'alumnes de la Facultat de Geografia
de la Universitat de València i la
Jornada
pràctica
d'Actualització
Respiratòria. Després, li seguirà la XV
Trobada del Triangle Jove i el IV Curs
d'introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger, curs que porta celebrant-se a
Morella i Vinaròs des del seu inici.
La primera de les trobades tindrà lloc aquest mateix cap de setmana amb la celebració de
Jornada pràctica d'Actualització Respiratòria que reunirà a uns 50 metges de tot el País
Valencià.
Més tard, el 18, 19 i 20 d'octubre tindrà lloc la XV Trobada del Triangle Jove baix el lema
“Generació retallada, però no perduda”.
Aquesta trobada anual, portarà fins a la localitat més de 100 joves de Catalunya, Balears i el
País Valencià que realitzaran tallers i grups de treball durant tot el cap de setmana.
Finalment, del 25 al 27 d'octubre, Morella i Vinaròs acolliran la quarta edició del Curs
d'introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger. Aquest curs, que
comptarà amb la presència d'uns 40 alumnes, es porta celebrant des del seu inici, l'any 2010, a
ambdues localitats.
La 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.
Cal recordar que Morella disposa de diversos espais totalment equipats amb material
tecnològic per a ser escenaris de petits congressos.
Així, cada una de les Sales Gòtiques de l'Ajuntament, on tindran lloc aquestos congressos, o la
Casa Ciurana poden acollir esdeveniments de fins a un centenar de participants, mentre que el
Teatre Municipal té una capacitat per a uns 250 assistents.

