Aquest és el meu Cv
En dic Joan Busqueta Riu. Vaig néixer a Sant Andreu de Palomar, el 1961. Vaig cursar
els meus estudis de Geografia i Història a la Universitat de Barcelona, llicenciant-me el
1984 amb Premi Extraordinari. Vaig assolir el doctorat en Història Medieval, l’any
1989. Ben aviat començaren, el desembre de 1984, les meves tasques docents i de
recerca a la Universitat de Barcelona,, fins el gener de 1991 quan em vaig incorporar a
l’Estudi General de Lleida i vam decidir, amb la família, venir a viure a Lleida.
El món de la Història medieval, doncs, i el de les ciències i tècniques historiogràfiques
han estat i són els eixos bàsics de la meva feina docent. Com també ho són en relació a
la recerca, amb una preferència per l’estudi de les relacions camp-ciutat a la Baixa Edat
Mitjana i per la història de les institucions, entre les quals, la història de la Universitat.
Pel que fa a aquesta darrera, vaig formar parte, entre 2003 i 2012, del Consejo Asesor
del Centro Alfonso IX de Historia de las Universidades de la Universitat de Salamanca.
Fins a la data, a part de la producció escrita pròpia, he dirigit 6 tesis doctorals, tres de
les quals sota la fórmula de la co-direcció, i he format part de diferents jurats i
comissions d’avaluació i valoració, així com del consell de redacció i assessor de
diferents revistes científiques. Entre les distincions rebudes, destaco el Premi Francesc
Carreras i Candi d’Estudis Històrics Locals i el Premi Recercat, atorgat per la
Coordinadora de Centres d’Estudi de Parla Catalana i l’Institut Ramon Muntaner.
En relació a l’encàrrec de poder dirigir el Vicerectorat de Cultura i Projecció o Extensió
Universitària, he de dir que he desenvolupat funcions directives en institucions i serveis
l’objectiu principal de les quals ha estat i és la promoció de la cultura i la seva difusió. I
això, tant en l’àmbit universitari (Director de la commemoració del 700 aniversari de
l’Estudi General, Director de la Fundació de la Universitat de Lleida, Coordinador de la
Universitat d’Estiu) com fora de la Universitat (President de l’Ateneu Popular de
Ponent, Director de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, President del Consell Científic del
Centre de Recerca Històrica de l’Institut d’Estudis Andorrans, Vicepresident de la
Confederació Espanyola de Centres d’Estudis Locals del CSIC)
En els darrers temps he estat Degà de la Facultat de Lletres (2010-2016) i des del 2016,
Director del Departament d’Història.

