Aquest és el meu Cv
Em dic Francisco Garcia Pascual, vaig néixer a Reus (Tarragona) l’any 1966, i vaig
obtenir la Llicenciatura de Geografia e Història Especialitat de Geografia a l’Estudi
General de Lleida (Universitat de Barcelona) l’any 1989 i el Doctorat en Geografia per la
Universitat de Lleida l’any 1995, desprès d’haver cursat els cursos de doctorat a la
Universitat de Barcelona. Amb la meva tesi doctoral vaig aconseguir ser Premi
Extraordinari de Doctorat per la UdL l’any 1996.
De forma paral·lela, vaig gaudir d’una beca de formació d’investigadors entre 1990 i el
1993, i una beca adscrita a un projecte de recerca entre 1994 i 1995. A partir de 1995 fins
el 1999 vaig desenvolupar la tasca de Professor Associat a Temps complet, i des del 1999
fins ara sóc Professor Titular del Departament de Geografia i Sociologia, de la Facultat
de Lletres de la Universitat de Lleida.
Vaig iniciar el meu treball de recerca centrat en la construcció de les estructures
capitalistes de la ramaderia i l’agricultura a Catalunya i Espanya, i les implicacions
productives i socials que aquest procés històric implicava, ampliant-se el radi d’actuació
de les meves investigacions al camp llatinoamericà en els anys posteriors -amb diverses
estades de recerca i per fer activitats docents en països com l’Equador-. Progressivament,
vaig incorporar al meu focus d’atenció la situació demogràfica i socioeconòmica del món
rural local i global. En aquests àmbits d’atenció he participat en diversos projectes
d’investigació impulsats tant des de la UdL com d’altres universitats catalanes i
espanyoles. Així mateix, vaig participar en la creació del Grup Interdisciplinar d'Estudis
de Desenvolupament i Multiculturalitat (GIEDEM).
En els darrers anys, però, he avançat en el terreny de l’estudi científic del turisme. Des
d’una doble vessant. En primer lloc, apropant-me al fenomen de la turismofòbia. I, en
segon lloc, centrant-me en el paper que el turisme té o pot tenir com a instrument de
desenvolupament econòmic, laboral i social. Actualment, sóc director de la Càtedra de
Turisme d’Interior i de Muntanya de la UdL i la Diputació de Lleida.
Al mateix temps, m’he implicat en la gestió universitària. Així, he estat Cap d’Estudis de
la Facultat de Lletres, Degà de la Facultat de Lletres, Coordinador de Polítiques
Universitàries i Relacions Institucionals i Vicerector de Docència en tots dos casos al
Consell de Direcció de la UdL. A més, formo part actualment de l’Executiva de la
Comissió d’Assumptes Acadèmics de la Conferència de Rectors de les Universitats
Espanyoles (CRUE). També he desenvolupat diversos càrrecs fora de la UdL, com el de
Cap de Gabinet del Consell d’Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya per
l’àmbit d’Universitats i Recerca i, més tard, vaig ser Cap de Gabinet de l’Alcalde de
Lleida.
La meva tasca docent s’ha centrat en el terreny de la geografia i del turisme als Graus de
Geografia i al de Turisme a la UdL, i en diversos màsters tant de la UdL com d’altres
universitats.

