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INSTmJOON S ACTUALMEN T ÉS EL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT DE LLEIDA 

[.'historiado r Joa 
nou directo r de l'IEI 
La designació de l'expresident de l'Ateneu i profesor de la UdL, en dies 

A.S.M. G.F. 
: E! pFesident de la Dipu

tado de Lleida, Isidre Gavín, 
podría fer públic demá el que ja 
és un secret a veus: el nou di
rector de rinstitut d'Estudis Iler-
.:.-  .: . será el medievalista 
Joan J. Busqueta, responsable de 
la Fundació Universitat de Llei
da i expresident de l'Ateneu Po
pular de Ponent. Busqueta, en
cara que nascut al barrí de Sant 
Andreu de Barcelona, és un ho-
me molt arrelat a la societat llei-
datana des que l'any 1991 va 
desembarcar a la UdL. De fet, ja 
era conseller de l'IEI, de mane
ra que és un bon coneixedor de 
la casa. Busqueta ahir va rebre 
mes d'una felicitació, malgrat 
que no va voler revelar res. Ofi-
cialment, tant Fhistoriador com 
Gavín van dir que no en sabien 
res. Lúnic que va afirmar el pre-
sident de la Diputació és que 
Busqueta "sería un gran direc
tor de l'IEI" i va afegir que "es-
tem ultimant converses i de-
talls". No obstant, está previst 
convocar la premsa en les próxi-
mes hores per fer la presentació 
oficial del substitut de Carme Vi
dal al capdavant de la fundació. 
És un carree amb hipoteca, ja 
que l'anterior directora ha 
deixat bona part de la progra
mado ja tan cada. I a mes a nin-
gú no se li escapa que d'aquí a 
només sis mesos se celebraran 
eleccions municipals i, en con-
seqüéncia, hi pot haver canvis a 
la corporació provincial. S'ha de 
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Busqueta , el dia que va deixa r la presidenci a de l'Ateneu , a l'abril . 

Ateneu Popula r de Ponent 
I Joan J. Busqueta va ser el president 
de l'Ateneu des del 2001 fins a l'abril 
passat,durant poc mes de dos man
dáis. Abans, des del 1995 fins al 
2001,n'havia sigutel vicepresident, 
amb la direcció de Jaume Barrull,tot 
i que la vinculado a l'entitat va co-
mencar mes d'un any abans. 

Fundad o Universita t de Lleid a 
I La seua activitat a la UdL no s'ha li-
mitat a docencia i investigado. A 
part d'estar vinculat ais órgans de 
govern de la UdL, va encapcalar la 
direcció académica del 700 Aniver-
sari entre el 1997 i el 2000. El 2003, 
amb l'elecció de Viñas com a rector, 
va assumir la direcció general de la 
Fundado Universitat de Lleida. 

CONEIXEDOR DE LA CASA 

Busqueta és conseller 

de l'IEI, de manera que 

és un bon coneixedor de 

la fundació que dirigirá 

recordar que el lloc de director 
de l'IEI és un carree de con
fianza del president de la Dipu
tació. El perfil de Busqueta, 
allunyat de la política i ben po-
sicionat en la societat civil llei-
datana, sembla haver convengut 
Gavín, que fins i tot havia estu-

diat la possibilitat de deixar que 
Tactual vicepresident de l'IEI, 
Antoni Balasch, exercís de di
rector en funcions fins al maig 
de l'any que ve, segons va ex
plicar ahir a SEGRE. Amb 
aquest objectiu, fins i tot s'havia 
emés un decret peí qual l'Insti-
tut d'Estudis Ilerdencs funciones 
amb normalitat i Balasch en po-
gués exercir legalment de direc
tor. 

Busqueta, de 45 anys, está ca-
sat, té 2 fili s i resideix a Alpicat. 
Doctor en Historia Medieval, ha 
dirigit diverses investigacions i 
el seu nom está lligat a un bon 

nombre de publicacions com la 
Historia de Lleida de Pagés Edi-
tors, en qué va firmar el volum 
Baixa Edat Mitjana, o Arrels 
cristianes. Presencia i significat 
del cristianisme en la historia i 
la societat de Lleida, també de 
Pagés, entre moltes altres. 

Aix í mateix, s'ha de recordar 
que va ser comissari de l'expo-
sició Seu Vella. L'esplendor
trobada, coordinada per la di
rectora del Museu Diocesá 
Montserrat Maciá, i el seu co-
rresponent catáleg, que comme-
morava els 800 anys de l'antiga 
catedral. 


