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El Consell Assessor de la Seu de la Uji als
Ports es reuneix a Morella per a impulsar

activitats en 2015

Morella manté una estreta col·laboració amb l’UJI que repercuteix de manera positiva en les 
àrees d’educació i cultura de la localitat

Morella ha acollit avui la reunió del Consell Assessor de la Seu de l’UJI als Ports per fer balanç de
les activitats  dutes a terme en 2014 i  impulsar noves accions per aquest any.  En la trobada ha
participat l’alcalde de la localitat, Rhamsés Ripollés, tècnics del consistori i representants de l’UJI,
entre ells, el vicerector de Cultura i Extensió Universitària, Wenceslao Rambla.

El primer edil assenyala que “per a Morella, és molt important la col?laboració amb la Universitat
Jaume I,  ja  que  ens  dóna moltes  possibilitats  educatives,  formatives  i  culturals,  potenciant  els
objectius de l’ajuntament en aquestes àrees”. A més, Rhamsés Ripollés indica que “la reunió ha
estat  molt  positiva  i  creiem que  aquesta  suma  d’esforços  entre  entitats  servirà  per  ampliar  la
programació de la localitat, amb un ampli catàleg d’activitats”. En aquest sentit, cal recordar que
durant 2014 s’han organitzat nombroses activitats des de la UJI o amb la seva col?laboració, com
alguns actes de les Converses de Morella, el Curs d’Estiu sobre arquitectura de tàpia, el congrés de
Guifi.net, el vintè aniversari de la Xarxa Vives, l’exposició del programa Imaginària, el Curs de
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Música Medieval i Renaixentista o les jornades científiques i d’esport. Precisament, en aquest 2015
es realitzarà una segona edició d’aquestes jornades,  així com també tindran continuïtat  algunes
d’aquestes activitats, que ja estan consolidades en el  calendari morellà,  com el Curs de Música
Medieval i Renaixentista o l’exposició d’Imaginària.

Rhamsés Ripollés explicava que “a partir d’aquest 2015, un dels objectius de la Seu dels Ports és
potenciar  l’estudi  i  dinamisme  del  món  medieval,  des  de  diverses  perspectives  i  disciplines,
elaborant projectes i iniciatives dinamitzadores per al futur”. Cal apuntar que les diferents seus de
l’UJI treballen en diverses matèries. Finalment, l’alcalde també destacava la informació i suport que
presta l’UJI cap als estudiants de Morella i la comarca de totes les edats i valorava de forma molt
positiva el funcionament del programa d’Aules per a Majors, dirigit a persones d’entre 55 i 65 anys.
Així,  aquesta  és  una  de  les  activitats  estrella  de  la  Seu  dels  Ports,  comptant  amb  una  gran
participació i dinamisme. Més de 40 veïns i veïnes són alumnes d’aquest programa, a través del
qual realitzen classes i treballs de recerca que s’exposen a final de curs.


