
 

Paraules de benvinguda al Claustre universitari a càrrec del Rector Llorenç 
Huguet 

Per a mi és un honor i un goig donar la benvinguda al Claustre d’aquesta universitat a un home 
que ha estat un pioner arreu del món en els estudis de turisme i hoteleria, que ha creat un 
corpus conceptual d’anàlisi i de recerca en aquesta temàtica que és una peça clau, un vertader 
catalitzador, perquè aquests estudis atenyin el valor d’un coneixement científic i esdevinguin un 
essencial subjecte universitari. La incorporació del doctor Jafari al nostre claustre és un 
enriquiment que ben segur repercutirà en tota la comunitat universitària, perquè per bastir els 
fonaments científics per al turisme cal la contribució de nombroses disciplines, en un treball 
d’entrecreuament i conjuminació de savieses que esborra les seves fronteres per aconseguir 
noves fites de sapiència. Si les ciències socials feren una contribució substancial en el passat, 
actualment hi ha moltes teories i molts mètodes d’altres ciències i tecnologies que fa servir el 
turisme per aconseguir un estatut de saber. Per mor d’això, l’antropologia, l’economia, la 
història, les ciències polítiques, la psicologia, la informàtica, etc., es veuran utilitzades i 
engrandides pels estudis sobre turisme. 

Voldria subratllar sobretot aquesta tasca de pioner dels estudis turístics del doctor Jafari, que 
constitueix un dels fonaments i de les funcions de la institució universitària: analitzar, estudiar 
una realitat nova i convertir-la en saviesa que eixampli els camps del saber, que resolgui 
problemes pràctics i que ajudi a fer que els humans siguin un poc feliços. A això hi ha contribuït 
a balquena el doctor Jafari amb aquests estudis de turisme que tan essencials són a la nostra 
comunitat de les Illes Balears. 

I a més a més durant aquest curs 1998-99 en què és professor visitant d’aquesta universitat li 
hem d’agrair el magnífic paper que ha fet per crear connexions i contactes entre molts de 
departaments, no exclusivament de turisme, i diferents universitats d’arreu del món, la qual 
cosa ha fet que estudiants i professors hagin pogut realitzar tesis doctorals i investigacions 
específiques que d’una altra manera no haurien estat possibles. Vull destacar també, i agrair al 
doctor Jafari, que ens hagi ajudat en les complexes tasques d’assessorament per als nous 
plans d’estudis d’hoteleria i turisme. 

No vull acabar aquestes paraules de cordial benvinguda sense posar en relleu la importància 
d’aquest reconeixement mundial dels estudis de turisme, reconeixement del qual el doctor 
Jafari és l’artífex. Amb els seus estudis, recerques, creació d’institucions, revistes, 
enciclopèdies, etc., al mateix temps que ha fet una tasca científica, ha creat un espai ètic de 
reflexió sobre el bé i el mal que el turisme pot produir en una geografia, en una cultura, en un 
poble. Aquest espai ètic de reflexió sobre la primera indústria de les Illes Balears és un 
exemple que hauria d’informar, més que mai en aquests temps difícils, tota la tasca 
universitària, i que també li agraïm profundament. 

Finalment don les gràcies al doctor Jafari per haver acceptat la nostra invitació per formar part 
d’aquesta comunitat universitària, i li don una fervorosa benvinguda a aquest seu nou Claustre 
universitari, que s’honora i s’enriqueix amb la seva saviesa. 


