Abadia de Montserrat
Universitat de Barcelona - Universitat de Girona

Organització:
Abadia de Montserrat, Universitat de Barcelona i Universitat de Girona

VII Jornades Universitàries
de Turisme Religiós

Matrícula: 50 e
Es lliurarà diploma acreditatiu

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.

Informació, inscripció i reserves:
Fundació Abadia de Montserrat, 2025
08199 Montserrat
Tel.: 93 877 77 25
Fax: 93 877 77 26
fundacio2025@abadiamontserrat.net
www.abadiamontserrat.cat
www.amicsdemontserrat.cat
Data límit d’inscripció i pagament de la matrícula: 29 de febrer
Lloc: Monestir de Montserrat. Sala de la Façana (2ª. Planta)
Possibilitats d’allotjament a Montserrat
Central de Reserves - Tel.: 93 877 77 01
reserves@larsa-montserrat.com

VII Jornades
Universitàries
de Turisme Religiós

L’assistència a les Jornades és validable per un crèdit de lliure
elecció, per els alumnes de grau de la Universitat de Barcelona
i de la Universitat de Girona. La Facultat d’Humanitats de la Universitat
Internacional de Catalunya les reconeix amb un ECTS optatiu.

La revaloració del
patrimoni religiós
a través dels itineraris:
el patrimoni paleocristià
a Catalunya
Abadia de Montserrat
7 i 8 de març de 2016

Conveni entre la Universitat de Barcelona
i la Fundació Abadia de Montserrat, 2025

La revaloració del patrimoni
religiós a través dels itineraris:
el patrimoni paleocristià a Catalunya
El patrimoni cultural català, en gran part, està relacionat
amb l’església i l’art cristià. El patrimoni cultural ens
permet entendre les arrels i el sentit més profund d’una
societat i el vincula amb la seva manera de fer i les
seves singularitats. Per això és fonamental no només
la conservació d’aquest patrimoni sinó també la seva
revalorització.
En el context actual d’escassetat de recursos i la rapidesa
dels canvis tecnològics, cal buscar noves fórmules
que harmonitzin la conservació amb la difusió i el
coneixement. I els itineraris poden ser una d’aquestes
fórmules que a nivell internacional s’estan emprant
(per exemple els itineraris culturals de la UNESCO
o els itineraris culturals europeus).
El patrimoni paleocristià a Catalunya és excepcional.
Conscients de la singularitat i rellevància d’aquest
patrimoni i de la seva importància pel turisme religiós
es proposa la possibilitat de reflexionar sobre la petjada
que el primer cristianisme ha deixat sobre el patrimoni
i la seva relació amb l’espai urbà actual: com es tracta,
com es difon, com s’utilitza, què genera...
Els objectius d’aquestes jornades no són, només,
reflexionar sobre la importància del patrimoni
paleocristià i difondre i aprofundir en el seu
coneixement; sinó també generar un debat científic i
professional que valori la possibilitat de crear la ruta dels
primers cristians a Catalunya com un producte lligat al
turisme en general i al turisme religiós en particular.

Programa

Dimarts, 8 de març de 2016

Dilluns, 7 de març de 2016
	La revaloració del patrimoni religiós
a través dels itineraris
9.30	
Presentació

de les Jornades.
Josep-Enric Parellada / Dolors Vidal

10.00 	
El
10.45

turisme i el patrimoni religiós.
Dolors Vidal
Els primers cristians a Catalunya.
Gabriel Soler

11.30 	
Coffee-break
12.00 	
Arribada

i difusió del Cristianisme
a la Tarraconense. Traces de les seves
manifestacions materials.
Josep M. Gurt

13.15 	
Descans
15.00 	
Entre

els itineraris i els pelegrinatges,
la valorització del patrimoni religiós.
Silvia Aulet

16.00 	
Eines

d’interpretació al servei de l’ús públic
i presentació del patrimoni.
Jordi Padró Werner

El cas del patrimoni paleocristià a Catalunya

	La Tarragona dels primers cristians.
Els precedents i les bases històriques
per entendre el naixement i el desenvolupament
del cristianisme primitiu.
Andreu Muñoz Melgar
10.30 	La Seu d´Ègara. Un conjunt episcopal excepcional.
Domènec Ferran i Gómez
9.30

11.30

Coffee-break

	La Barcino cristiana a través dels testimonis
arqueològics conservats.
Julia Beltrán de Heredia Bercero
12.50 	Gerunda. Els sarcòfags de Sant Feliu: art i pregaria
en pedra.
Narcís M. Amich
12.00

13.30

Descans
Activitat

	Visita a la col·lecció bíblica del Museu
de Montserrat
17.00 	Cloenda i entrega de diplomes del
2n. Curs d’especialització de Montserrat
(del 8 al 29 de febrer)
15.00

Coordinadors

Professorat

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

G. Gabriel Soler, Monjo de Montserrat. Politòleg
Josep M. Gurt, Catedràtic d’Arqueologia Cristiana de la UB
Jordi Padró Werner, Especialista en gestió del patrimoni,
museologia i turisme cultural
Andreu Muñoz Melgar, ICAC, Director del Museu Bíblic
Tarraconense
Domènec Ferran i Gómez, Director del Museu de Terrassa
Julia Beltrán de Heredia Bercero, Conservadora en Cap
del CM de Plaça del Rei-MUHBA i professora d’Arqueologia
Cristiana de la Facultat Antoni Gaudi
Narcís M. Amich, historiador, arqueòleg i professor
de l’ISCRG

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

