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L’assistència a les Jornades és validable per un crèdit de lliure elecció, 
per els alumnes de llicenciatura de la Universitat de Barcelona i de la 
Universitat de Girona. I la Universitat Internacional de Catalunya,  
les reconeix amb un crèdit ECTS.

Abadia de Montserrat
Universitat de Barcelona - Universitat de Girona

V Jornades Universitàries  
de Turisme Religiós
L’Abadia de Montserrat, les Universitats de Barcelona 
i de Girona ofereixen als estudiosos i professionals 
del turisme un espai de reflexió i debat dels diversos 
aspectes que conformen aquest àmbit específic del 
món del Turisme.

El turisme religiós o els viatges per motivacions 
religioses, amb tots els matisos que hi pugui 
haver, són una realitat que va en augment i així es 
va constatar en les conclusions de la Conferència 
Internacional sobre el turisme, les religions i el diàleg 
organitzada per l’OMT, l’any 2007, a Còrdova.

El turisme religiós, en constant evolució, és un fet 
que ja es donava a l’antiguitat. Però és avui, en la 
modernitat, quan es formula. Ens trobem, per tant, en 
un moment important d’estudi i de reformulació dels 
reptes que suposa aquesta nova faceta del Turisme, i 
des de les entitats convocants volem aportar la nostra 
reflexió a partir del que es viu a Montserrat, com a 
monestir i santuari, i del treball acadèmic que es duu 
a terme en els centres universitaris de Barcelona i 
Girona. El sagrat, un camí  

cap al Transcendent

V Jornades  
Universitàries  
de Turisme Religiós



El sagrat, un camí cap al Transcendent
El mot sagrat significa, literalment, separat. Considerem 
quelcom com a sagrat perquè s’ha separat del seu ús comú 
i natural i s’ha associat a una realitat diferent de la realitat 
humana i material, anomenada sobrenatural, és a dir, que va 
més enllà; que és diferent del que és natural, físic o visible. 
En les religions, es designa com a sagrat tot allò que és 
pròxim o està relacionat directament amb el Transcendent.

Els espais sagrats, les persones sagrades, les experiències 
personals de relació amb el sagrat, podríem dir que fan de 
pont entre el Transcendent i l’home creient.

Per això ens adonem que l’experiència del sagrat, en totes 
les seves dimensions, es troba en el cor de tota experiència 
religiosa. L’experiència del sagrat esta inextricablement 
lligada als esforços de la humanitat, de l’home de tots els 
temps, per construir un món que té un significat i que aquest 
significat sols el troben en plenitud en el Transcendent. Per 
això podem afirmar que l’experiència del sagrat transforma 
les persones a nivell de tant físic com psicològic i espiritual.

El turisme transforma tant el qui el fa com a les comunitats 
d’acollida. El turisme religiós transforma les persones i 
les apropa a experiències espirituals no sols per ser-ne 
espectadors sinó per ser-ne al seu torn protagonistes.

 Programa

 Dilluns, 3 de març de 2014

 L’experiència del sagrat
9.30  Presentació de les Jornades. Josep- Enric 

Parellada / Dolors Vidal. 
10.00  L’experiència del sagrat vinculat a la persona 

humana. Josep-Enric Parellada.
11.00   L’experiència del turisme religiós

i l’autenticitat. Silvia Aulet.

12.00 Cofee-break.

12.30  L’experiència del pelegrinatge com a viatge 
interior. Conxita Gómez.

13.15 Descans.

  Com explicar els llocs sagrats a través  
de l’experiència

15.00   L’experiència del sagrat a través de la música. 
Ramon Oranias.

16.00  Els carismes d’algunes formes de vida 
consagrada o d’algunes ordes religioses.  
Ignasi M. Fossas.

Coordinadors
Dr. Salvador Claramunt, Catedràtic d’Història Medieval 
de la Universitat de Barcelona

P. Josep-Enric Parellada, Moderador de l’Escola Teològica 
de Montserrat i Vocal del Consejo Español de Turismo 
(CONESTUR)

Dra. Dolors Vidal, Historiadora de l’Art, Degana de la 
Facultat de Turisme de la UdG

Professorat
Dra. Silvia Aulet, Especialista en Turisme Religiós, 
Professora de la Facultat de Turisme de la UdG

Gna. Conxita Gómez, Monja del Monestir de Sant Benet

G. Ramon Oranias, Monjo de Montserrat, antic responsable 
del DIM Ibèric (Espanya i Portugal). Membre de la Comissió 
Ibèrica

P. Ignasi M. Fossas, Prior de Montserrat

P. Xavier Melloni, sj. Antropòleg, teòleg i fenomenòleg 
de la religió

Dra. Noga Collins - Kreiner, Senior Lecturer. Resource 
Editor, Annals of Tourism Research. Dept. of Geography and 
Environmental Studies at the University of Haifa, Israel

P. Josep Lluís Iriberri, sj. Biòleg, teòleg i professor a la 
Facultat de Turisme TSI-Sant Ignasi, Universitat Ramon Llull

G. Ramon Benseny, Monestir de Santa Maria de Bellpuig 
de les Avellanes

Sr. Carles Picazo, Barcelona Guide Bureau

Sra. Magda Gassó, Agència Catalana del Patrimoni Cultural. 
Departament de Cultura

Sr. Dani Font, Coordinador de Catalonia Sacra

  Dimarts, 4 de març de 2014

 L’experiència turística
9.30  La incandescència del Sagrat. Xavier Melloni.
10.30  Researching Religious Tourism: Continuity 

and Transformations. Noga Collins - Kreiner.

11.30  Coffee-break.

12.00  El Camí Ignasià: a la recerca del sagrat. 
Josep Lluís Iriberri.

12.50 Salutació i cant de l’escolania.

13.15 Descans.

 Activitat
15.00 Visita a la cripta, la sagristia i l’orgue.
16.00  Taula rodona: casos de turisme religiós, 

la gestió de l’experiència.
 - Ramon Benseny
 - Carles Picazo
 - Magda Gassó
 - Dani Font


