
 

 

 

Breu currículum 

 

Joan Becat i Rajaut (Perpinyà, 1941). 

- Casat, sis fills. 

- Geògraf : Llicenciatura de geografia, 1964. DES de geografia, 1965. 

Agregació de geografia, 1970. Doctor d’Estat el 1993.  

- Catedràtic emèrit de la universitat de Perpinyà : Assistant, 1972-1978, Maître 

assistant 1978-1984. Maître de Conférences, 1985-1996, Catedràtic des del 

1996. 

- Entrada a l’Institut d’Estudis Catalans el 1991 com a membre numerari de la 

secció de Filosofia i Ciències Socials. 

- Gestió de la recerca: director del CREC, Centre de Recerca i d’Estudis 

Catalans (1982-1995), de l’ICRECS, Institut català de recerques en ciències 

socials (1995-2009). Direcció de la secció Geografia-Botànica-Fauna del 

Centre d’Estudis Andorrans (1976-1991), i del grup de recerca sobre el risc 

d’allaus a Andorra (1981-1991). 

- Gestió de la universitat: director del departament de català, i després de 

l’IFCT, Institut Franco-Català Transfronterer de la universitat de Perpinyà 

(1982-2009). Vicerector de la universitat de Perpinyà, 1994-1997. 

- Temes de recerca:  geopolítica (França, Espanya, Països Catalans, 

recomposició de la sobirania a Europa), ordenació del territori i riscos naturals 

al Pirineu, lexicologia i toponímia. 

- Publicacions: 144 articles, llibres i col·laboracions a llibres sobre Catalunya 

Nord, Andorra i Catalunya. Memòries de recerca: 28 (Catalunya Nord, 

Andorra). Entre altres: La independència de Catalunya, quin futur? (2012), Atles 

toponímic de Catalunya Nord (2015), col·laboració al catàleg de l’exposició  55 

urnes per la llibertat (2018), Atlas de Catalunya Nord (edició digital 2019). 

- Ponències i conferències a col·loquis i congressos científics sense publicació 

en actes: 55 (Catalunya i Països Catalans, França, Itàlia). Conferències de 



difusió i valorització de la recerca: 185 (Catalunya Nord, Catalunya, Andorra, 

l’Alguer, França). 

- Autor o coautor de documents pedagògics sobre Catalunya Nord, Andorra, 

Mèxic. 

- Autor de mapes murals escolars i de mapes en relleu: Catalunya Nord, Països 

catalans i occitans, Països Catalans, Europa. 

- Articles a la premsa escrita, 1987-2019 : Avui, Punt Catalunya Nord, 

L’Indépendant, Vilaweb. Crònica d’actualitat hebdomadària a Ràdio Arrels 

(Perpinyà), des del 2014. 

- Expert prop de l’IGN, Institut Geogràfic Nacional (París). De 1983 a 2019, 

propostes de correcció dels mapes a escala 1:25.000 de Bourg-Madame Col du 

Puymorens, Font-Romeu Capcir, Mont-Louis, Perpignan, Banyuls-Col du 

Perthus, Céret, Prades, Massif du Canigó; propostes de correcció del conjunt 

del mapa de base per Catalunya Nord de GEOPORTAIL, el portal internet de 

l’IGN : https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/carte-ign.  

- Expert prop dels Serveis del cadastre de la DGIP, Direcció general dels 

impostos de Perpinyà. De 1983 a 2019, propostes de correcció de 160 

cadastres del departament del Pirineu Oriental.  

- Membre del CNU, Consell Nacional de les Universitats, secció 73, 1984-1988, 

1991-1995, 1999-2009 

- Membre i secretari del Patronat de la Fundació Universitat Catalana d’Estiu, 

des de 1984. 

- Distincions: Oficial de les Palmes acadèmiques (1996, França). Creu de Sant 

Jordi (1999, Catalunya). 
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