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MANIFEST DE PÀMIES (en català) 1993 
 
 
Els occitans i catalans reunits a Pàmies (Occitània) el 13 de novembre de 1993, amb 
motiu de la XXIX Amassada General del CAOC, aproven el manifest següent: 
 
L'entrada en vigor de la Unió Europea permet esperar que les relacions entre els 
diferents pobles europeus es veuran lliures de les restriccions que han imposat fins ara 
les fronteres estatals. Això ha de permetre intensificar, cada cop més, les relacions 
occitano-catalanes i recuperar l'antiga germandat mil·lenària entre els dos pobles. 
Aquest ha estat l'objectiu bàsic de totes les activitats desplegades pel CAOC, des de 
fa 16 anys, per donar a conèixer, respectivament, les dues nacions unides per una 
mateixa cultura i dues llengües bessones. Aquestes activitats foren iniciades quan 
encara no era restablerta la generalitat de Catalunya i quan encara les fronteres 
continuaven dificultant les relacions catalano-occitanes. Ara que s'ha fet un pas 
important dins la Unió Europea caldria, d'un costat, que la Generalitat restablís l'Oficina 
de Relacions Meridionals de l'anterior Generalitat republicana i, de l'altre costat, que 
l'Euroregió, que evidentment ha fet un treball força important en els camps econòmic i 
turístic, donés prioritat a les llengües occitana i catalana i establís un programa de 
foment del coneixement cultural mutu.  
 
Per tot això, els occitans i els catalans reunits a Pàmies acorden:  
 
INSTAR el Govern de la Generalitat de Catalunya, els Consells Regionals i Generals 
d'Occitània i la Unió Europea que fomentin i ajudin els intercanvis culturals ocitano- 
catalans. 
 
INSTAR la Generalitat de Catalunya que restableixi un organisme similar a l'antiga 
Oficina de Relacions Meridionals i doni una prioritat d'interès cultural català a les re- 
lacions entre els Països Occitans i els Països Catalans, per seguir així el fil de la his- 
tòria que ens agermana. 
 
INSTAR totes les institucions catalanes que en cada acte i activitat en relació amb 
Occitània es posi de manifest l'interès especial dels catalans que les relacions siguin 
principalment fetes en totes dues llengües, l'occitana i la catalana, que són les pròpies 
d'aquests territoris.  
 

Pàmies, 13 de novembre del 1993.  
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Participants: 
 

MARCÈL BAÏCHE, President del CAOC occità. 
AGNÈS NEGRE, Secretària del CAOC occità. 
MAURICI PRADALIÈR, Secretari adjunt del CAOC occità. 
JOAN-CLAUDI CHABROUTY, Tresorer del CAOC occità. 
JOAN AMORÓS PLA, President del CAOC català. 
ENRIC GARRIGA TRULLOLS, Secretari del CAOC català. 
JOSEP RAHOLA D'ESPONA, Vice-secretari del CAOC català. 
NÚRIA FORTUNY, Tresorer adjunt del CAOC català.  

 
Aquest manifest fou proclamat oficialment l'endemà, diumenge, a l'Ajuntament de 
Pàmies.  
 
També fou proclamat simultàniament el dissabte 20 de novembre de 1993 als 
Ajuntaments de Tortosa i Manresa. 
 
Llegit i proclamat a l'auditori de la Generalitat de Catalunya davant 600 persones el 
21/10/94. 
 
Proclamat a la XLIX Amassada General de l'Institut d'Estudis Occitans a Caors el 
13/11/94. 
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MANIFEST DE MURET (en català) 1978 
 
 
El Comitè Executiu del CAOC, en la seva reunió reglamentària de les seccions 
catalana i occitana, davant de la problemàtica que l'entrada de l'Estat espanyol a la 
CEE planteja als Països Occitans i Catalans, unànimement manifesta. 
 
1- La importància fonamental que té per als Països Catalans i per a l'Occitània el 
procés de cooperació i integració política, econòmica i social dels diversos pobles 
d'Europa. 
 
2- La necessitat que la construcció d'Europa es faci, no tenint en compte únicament els 
interessos polítics dels Estats i del Capitalisme, sinó, sobre tot, els dels pobles que els 
integren. 
 
3- El CAOC emprarà tots els mitjans al seu abast per a enfortir els lligams que des dels 
orígens han unit sempre els pobles occità i català, tot tractant de promoure la creació 
d'infrastructures comunes o coordinades que assegurin el manteniment dels llaços 
històrics i culturals que ens uneixin, i a l'ensems, ens caracteritzen peculiarment dins la 
comunitat dels pobles europeus. 
 

Muret, 17 de desembre de 1978 
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Assemblees Constituents del CAOC  
 
       
BARCELONA 
21 de gener de 1978 a l'edifici TRADE. J. M. Batista i Roca hi assisteix.  
Només un occità: Cristian Anatòli de Tolosa 
  
BARCELONA 
10 de maig de 1978 al Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres 
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Reunions Conjuntes de les dues seccions del CAOC  
 
 
Des de l'inici de les activitats dels CAOC s'establiren uns contactes periòdics de les 
dues seccions, occitana i catalana, per proposar i aprovar els programes d'activitats i 
per a coordinar totes les activitats. Les reunions es farien alternativament a Occitània i 
Països Catalans. Però darrerament només s'han fet a Occitània.  
 
  1. PERPINYÀ 11 de febrer del 1978  
  2. NARBONA 2 d'abril del 1978  
  3. FIGUERES 20 de maig del 1978  
  4. MONTPELLER 23, 24 i 25 de juny del 1978  
  5. REUS 21 d'octubre del 1978  
  6. TOLOSA/MURET 16, 17 de desembre del 1978 (Manifest de Muret)  
  7. TORROELLA MONTGRÍ 17 de febrer del 1979  
  8. CARCASSONA 28 d'abril del 1979  
  9. CASTELLÓ PLANA 16, 17 de juny de 1979 (I Premi R.P)  
  10. VALL D'ARAN 13, 14 d'octubre del 1979  
  11. PERPINYÀ 9 de febrer del 1980  
  12. TOLOSA 10 de maig del 1980  
  13. NARBONA 14, 15 de febrer del 1981  
  14. LLEIDA 15, 16 de maig del 1981  
  15. FIGUERES 27 de febrer del 1982  
  16. PERPINYÀ 27 de novembre del 1982 (II Premi R.P)  
  17. NARBONA 16 d'abril del 1983  
  18. PERPINYÀ 28 de gener del 1984  
  19. BARCELONA 12 de maig del 1984 (El País a l'Escola)  
  20. TOLOSA 19 de gener del 1985  
  21. PERPINYÀ 18, 19 de gener de 1986  
  22. NARBONA 6 de desembre del 1986  
  23. REUS 9 de maig del 1987  
  24. PAU 29, 30 i 31 d'octubre del 1988  
  25. PAMIAS 8, 9 i 10 de desembre del 1989 (Homenatge a Pròsper Estieu)  
  26. AGEN 8, 9 de desembre del 1990  
  27. AVINHONET 21, 22 de setembre del 1991 (Col·loqui August Forès)  
  28. CARCASSONA 19 de setembre del 1992 (Festa al País a Carbona)  
  29. PAMIAS 13 de novembre del 1993 (Manifest de Pàmias)  
  30. FOIX 19 , 20 de novembre del 1994  
  31. FOIX 2, 3 de desembre del 1995 (Plantació arbre a Sant Joan de Falgar)  
  32. TOLOSA 30 de novembre / 1 de desembre del 1996  
  33. LAVAUR 15, 16 de novembre del 1997  
  34. ALBI 21, 23 de novembre del 1998 (Lo Grifol)  
  35. PAU 27, 28 de novembre de 1999 (Ajuntament)  
  36. VILANÒVA D'ÒLT 25, 26 de novembre de 2000 (EOE)  
  37. FOIX 30 de novembre del 2001  
  38. NIMES 30 de novembre i 1 de desembre del 2002 (a la MARPOC).  
  39. DUNAS 8 i 9 de novembre del 2003 (XI Jornades Occitanes).  
  40. PÀMIES 27 de novembre de 2004  
  41. NARBONA 26 i 27 de novembre del 2005  
  42. TOLOSA 25 de novembre del 2006.  
  43. BESIÈRS 24 I 25 de novembre del 2007 (al CIRDOC).  
  44. MESA 15 i 16 de novembre del 2008.  
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Inventari de conferències d'Enric Garriga Trullols 
 
 
1977 
20 novembre  A Vilanova i la Geltrú conferència d'Enric Garriga Trullols "OCCITÀNIA I 
CATALUNYA" en ocasió de la cloenda de l'Àmbit de Projecció Exterior del Congrés de 
Cultura Catalana.  
 
3 desembre A Mataró, a la sala del Racó, Enric Garriga Trullols fa una conferència 
amb el títol de "LA GENERALITAT DE CATALUNYA" i compara la Generalitat nascuda 
el 1289 i la del 1931. S'acaba amb un col.loqui animat i finalment es parla d'Occitània i 
de les relacions occitano-catalanes. La conferència es fa a instàncies de Lluís Terri i la 
petició per mitjà d'Esteve Genovès. L'historiador Jaume Sobrequés abans aconsellà 
Enric Garriga. 
  
 
1978 
14 novembre A Barcelona, a la seu del partit Front Nacional de Catalunya, Enric 
Garriga Trullols fa una conferència sobre l'Agermanament Occitano-Català. 
 
 
1979 
23 maig A Sabadell conferència d'Enric Garriga Trullols "OCCITANIA". 
 
 
1980 
11 octubre A Torroella de Montgrí, al Casal del Municipi, conferència d'Enric Garriga 
Trullols "HISTORIA I ACTUALITAT D'OCCITANIA". 
  
18 novembre A Barcelona, al Foment d'Ajut i Serveis, conferència d'EGT: OCCITÀNIA: 
HISTÒRIA I ACTUALITAT" amb audiovisual. 
 
6 desembre A Barcelona, a l'Institut d'Estudis Catalans conferència d'EGT "Relacions 
catalano occitanes". 
 
13 desembre A Berga conferència d'EGT "OCCITANIA VISTA DESDE CATALUNYA" 
amb diapositives. Hi assisteixen, entre altres, l'alcalde Jaume Farguell Sitges i el 
regidor de cultura Josep Carreras Balaguer. 
  



El CAOC fent història 
 

-7- 

1981 
16 maig A Lleida al Palau de la Paeria conferència d'EGT "Relacions catalano-
occitanes", en ocasió de la XIV reunió conjunta. 
  
 
1983 
25 novembre A Barcelona, al Club d'Amics de la Unesco conferència d'EGT 
Audiovisual "Montsegur/ Relacions catalano occitanes". 
 
 
1984 
28 abril A Lleida, conferència d'Enric Garriga a l'Aula Magna de l'Institut d'Estudis 
Ilerdencs " Relacions occitano-catalanes avui. Situació actual a Occitània: llengua i 
cultura". 
 
22 octubre  A Barcelona, al Restaurant La Clara d'Ou, sopar i presentació del vídeo 
"Occitània Viva" de Josep Boada, que tracta principalment del VII Aplec dels Focs de 
Sant Joan a Montsegur. Enric Garriga hi fa una conferència d'introducció. Hi 
assisteixen 51 persones entre les quals el diputat Marçal Casanovas, l'alcalde de 
Collbató, la regidora del districte IV de Barcelona Joaquima Alemany. També hi 
assisteixen representants d'entitats culturals diverses, Casal Català d'Angulema, 
Foment d'Ajut i Serveis, IPECC (Maria Oleart), Orfeo de Sants, etc. Entre les 
adhesions, el President Jordi Pujol, Joan Hortalà conseller d'Industria i molts d'altres. 
 
26 octubre  A Barcelona, al Restaurant La Clara d'Ou, sopar i repetició de l'acte del 22 
octubre (dilluns) de la presentació del vídeo "Occitània Viva". Enric Garriga fa la 
presentació del vídeo i de les activitats del CAOC. Hi assisteixen més de 60 persones. 
Entre els dos sopars hi ha assistit més de 120 persones. En aquest darrer acte cal 
destacar el Director General del Patrimoni Escrit i Documental, Xavier Tortras Monclús, 
i altres representants d'entitats. 
 
1985 
5 febrer A Barcelona. A la Cova del Drac, del carrer Tuset, conferència d'Enric Garriga 
Trullols "Occitània Viva", organitzat per "Poesia Viva" i "Homes de Paratge de 
Catalunya". Es lliura a EGT un diploma d'home de paratge. Per cloenda recita uns 
poemes en occità, traduïts per Maria Oleart. La presentació de l'acte la fa Josep Colet. 
 
15 març A Vilassar de Mar conferència d'EGT a l'Ateneu Vilassanès "OCCITANIA 
VIVA". 
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1986 
24 abril Conferència d'Enric Garriga Trullols sobre la Vall d'Aran al Foment Català 
d'Ajut i Serveis. 
 
 
1987 
22 gener A Barcelona, al Centre Comarcal Lleidatà, conferéncia d'Enric Garriga 
Trullols sobre el tema "OCCITÀNIA: Passat, Present i Futur". 
 
20 febrer A Girona, conferència a l'ADAC per Enric Garriga Trullols amb el títol de 
"OCCITANIA, PASSAT, PRESENT I FUTUR". 
 
7 abril A Agen, a la Cambra de Comerç, Enric Garriga hi fa una conferència en francès 
amb alguns trossos en occità i català traduïts per Cristian Rapin. Al vespre recital de 
Lluís Llach, que sopa amb Enric Garriga. 
 
4 setembre A Collbató, Enric Garriga fa el Pregó de les Festes de Collbató sobre 
Occitània i l'agermanament de Collbató amb Caseras. 
  
 
1989 
5 juny A Barcelona, a l'Agrupació Foment de la Cultura Catalana, conferència d'Enric 
Garriga amb el títol "ASPECTES DE LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA CATALANA" 
i en les àrees geogràfiques del Principat de Catalunya, Estat espanyol, Europa, Vall 
d'Aran i Occitània. Altres participants són Pere Català Roca, Oriol Izquierdo (de Proa), 
Jordi Vila (Escola Massana) i Joan Josep Isern (Cultura Generalitat). 
 
 
1990 
15 gener A Barcelona conferència d'Enric Garriga Trullols a Barcelona a l'Associació 
de dones APDE "OCCITANIA: UN PAÍS PER DEMÀ". 
 
 
1994 
21 febrer A Barcelona, a Plataforma, hi fa una conferència Enric Garriga Trullols 
"L'IMPULS OCCITÀ: LA PROCLAMACIÓ DE PAU I EL MANIFEST DE PAMIAS". Hi 
assisteix Xavier Bada entre altres. 
  
13 octubre A Barcelona, al Centre Santa Mònica de la Generalitat i en el marc de 
l'EXPOCULTURA, es fa un debat sobre l'Espai occitano-català amb la participació de 
Ròbert Martí i Enric Garriga. Hi eren convocats Muntaner Pascual i Joan Amorós. 
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21 octubre A la Generalitat, presentació de la Fundació Occitana Catalana. Enric 
Garriga hi fa un discurs entre d'altres. 
 
2 desembre A Terrassa, a Joventut Nacionalista de Catalunya, conferència d'EGT 
"OCCITANIA L'OBLIDADA NACIÓ VEïNA. 
 
 
1995 
25 febrer A Tolosa, a la sala de las columnes de l'Ostal Dieu Sant Jacme, acte de 
commemoració del 50 aniversari de l'IEO. Hi fan parlaments Robert Martí (president 
IEO) Max Roqueta (fundador IEO) [que parla de Batista i Roca i Josep Carbonell]. 
Fèlix Castan, Alan Alcouffe (que llegeix l'escrit de Ròbert Lafont absent). Pèire Bec i 
Enric Garriga Trullols, que parla meitat occità i meitat català. Tots els altres oradors 
parlen en occità, excepte Fèlix Castan que ho fa en francès. Entre els presents hi ha 
els catalans Miquel Reniu Trasserres i Valentí Sallas, directors generals 
respectivament de Política Lingüística i del COPEC. 
  
1 juliol A Mataró, a una plaça pública, sopar col.loqui conferència d'EGT "L'ESPAI 
OCCITANO-CATALÀ". 
 
 
1996 
10 maig A la Universitat Autònoma de Bellaterra, conferència d'EGT "Relacions 
occitano-catalanes contemporànies". 
 
25 octubre A Terrassa, a l'Ateneu Terrassenc, conferència d'EGT "GENOCIDI 
D'OCCITANIA SEGLES XVIII-XX" A través dels personatges de l'època: Frederic 
Mistral i Joan Jaurés. 
 
 
1997 
10 d'agost A la Seu d'Urgell, al Consell Comarcal a la Sala d'actes, conferència d'Enric 
Garriga sobre Occitània. 
 
28 novembre A BADALONA, a l'OMNIUM CULTURAL "OCCITANIA/CATALUNYA -
SEMBLANCES I DISSEMBLANCES DE DUES RENAIXENCES". 
 
18 gener A Balaguer, conferència d'Enric Garriga Trullols: "Genocidi d'Occitània segles 
XVII al XX", al Casal de Cultura i Joventut, amb col.loqui, presidit pel conseller de 
cultura de l'Ajuntament de Balaguer. 
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1998 
21 gener A Barcelona, es fan els actes de commemoració del XX aniversari del CAOC. 
Homenatge al fundador del CAOC, Josep M. Batista i Roca. Ofrena floral al seu 
monument a Barcelona. Alocucions de Marcel Baiche i Enric Garriga. Acte acadèmic al 
Club d'Amics de la Unesco. Lectura de la conferència de Víctor Castells. Intervencions 
de Xavier Bada, Marcel Baiche, Josep Planchart i Joseta Anatòle (vídua de Cristian 
Anatòle). Parlament d'Enric Garriga. I per acabar, vídeo de J.M. Batista i Roca. 
Després, sopar de germanor al restaurant Els Balcons. Cançons catalanes i occitanes. 
Assisteixen, entre d'altres, Valentí Sallas i Rosa Bruguera (diputada). Excusat: Joan 
Amorós. (veure memòria i conferències). 
  
11 juliol A BAGA, al Parc Nacional del Cadí conferència d'EGT "OCCITANIA UN 
REPTE DE FUTUR". 
  
28 agost A Nimes. A la Universitat Occitana d'Estiu es fa una conferència en occità 
d'Enric Garriga Trullols, amb el títol "XX Aniversari del CAOC / cap al segle XXI". 
  
7 desembre A Montpeller, organitzat pel Cercle Occità, es fa la Dècada de Jaume I, 
que es farà cada any fins el 2008 per a commemorar la naixença a Montpeller del rei 
Jaume I, el Conqueridor. La primera conferència és d'Enric Garriga Trullols, que parla 
sobre els 20 anys del CAOC, i després presenta Lluís Fornés i Gerard Zuchetto. 
Després de sopar dues conferències de Felip Martel i Robèrt Lafont. 
  
 
1999 
28 gener A Mataró, a la Sala d'Actes de la Caixa Laietana, el CAOC presenta el llibre 
d'Esteve Albert "MISSIÓ I DESTÍ DE CATALUNYA I OCCITANIA" que obtingué I 
Premi Rei en Pere el 1979, proclamat pel jurat del CAOC a Castelló de la Plana. Fan 
tres conferències Xavier Escura Dalmau (sobre història), Enric Garriga Trullols (sobre 
Esteve Albert) i Joan Amorós (sobre el Congrés Occitano-Català). Hi assisteixen apart 
els indicats: Núria Bayó, Clementina Gómez, Núria Serra, Rosa Roca, Carme Querol, 
Jesús Prujà, Xavier Garcia, Xavier Bada, Antònia Donadeu, Eugeni Surós, Núria 
Torras Julià, Agustí Gallart, Carme Violant, Josep Garriga, Socors Salgado, Miquel 
Reniu (pare i fill) i la germana i la filla Berta, d'Esteve Albert, entre molts d'altres. 
 
19-23 juliol A la Val d´Aran jornades occitano-catalanes, amb intervenció de socis del 
CAOC, occitans i catalans. Hi fan confèrencies o cursos els socis seguents: Vinyet 
Panyella, Jaume Figueras, Patrici Pujada, Jaume Taupiac, Cristian Rapin, Enric 
Garriga, Joan Amorós, Joaquim Arenas, etc. Altres assistents del CAOC: Xavier Bada, 
Maria Rosa Pallàs, Pere Manau Saumell, Núria Bayó, Gloria Coronas Socasau, 
Frederic Vergés, Cristian Laus d´Albi. 
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23 octubre A Vic, a la seu del Consell Comarcal d´Osona, es fan unes conferències 
sobre la situació actual d´Occitània i les relacions occitano-catalanes presidides pel 
Just Palma Casals, tinent alcalde de l´Ajuntament de Vic. La primera la fa Fèliç Daval, 
en català, sobre Llengua, Cultura, Historia. La segona d´Enric Garriga que parla de les 
relacions occitano-catalanes a l´Edat mitjana, a la Renaixença i les de l´Oficina de 
Relacions Meridionals i per acabar amb les del CAOC, tot il.lustrat amb transparències. 
La tercera de Guiu Saurat, tambè en català, sobre economia. Desprès d´una pausa pel 
cafè i refresc, continua amb un debat, amb importants intervencions de Ramon 
Sargatal, Xavier Bada i Jaume Figueres Trull, etc. Aquesta darrera intervenció fou molt 
aplaudida. Enric Garriga informa sobre aspectes polítics i d´ensenyament de l´occità. 
Guiu Saurat advoca per l´ensenyament del català a Occitània i aporta l´exemple de 
l´Arieja, on hi ha demanda de cursos en català. Després tots plegats anem a dinar al 
Casino i es canten cançons occitanes dirigides per Jacme Serbat i s´acaba amb SE 
CANTA i ELS SEGADORS tots dempeus. A continuació anem a visitar Sant Pere de 
Casserres, on es constata la consolidació i restauració recent d´aquest important 
monument. Els assistents som unes 60 persones de les quals quasi la meitat són 
aportades pel CAOC. Entre els assistents hi ha, apart els citats, Antònia Donadeu, 
Núria Bayó, Jaume Vivó,Teresa Clota, Maria Carme Sieso i fills, Ramon Sargatal, 
Marçal Palma, Imma Ollich, Rosa Ventura, Xavier Arcarons, Jordi Bancells, Roger 
Bofill, Jordi Vilamala, Antònia Sala, etc. 
  
 
2000 
25 gener A Barcelona, a l'Institut Català de la Salut, Enric Garriga Trullols, inicia una 
sèrie de conferències sobre Relacions amb Occitània, amb projecció de 
transparències, programat per Extensió Universitària per a Gent Gran. Continua el 
26/01 a l'Aula Magna d'Econòmiques. El 1/2 a la Capella de la Universitat de 
Barcelona. El 3/2 a l'Aula Magna d'Econòmiques. El 7/2 a la Capella de la Universitat. 
El 9/2 a l'Institució Balmesiana. Més de 800 persones han assistit al conjunt d'aquestes 
conferències. 
  
28 febrer A l'Ajuntament de Guissona (La Segarra) es fan, el dilluns 29 de febrer del 
2000, a partir de les vuit del vespre, uns actes sobre Occitània. Es fan tres 
conferències. La primera de Robèrt Martí, escriptor i ex-president de l'IEO, que parla 
en occità de la situació occitana, que és molt crítica. Per comparació considera 
Catalunya un paradís, on el català és parlat lliurement i protegit oficialment. Diu que li 
agrada visitar amb freqüència Catalunya i en canvi París només cada cinc anys. La 
seva conferència capta l'interès del públic català i el fet de parlar occità no és cap 
obstacle per la total comprensió. La segona conferència és de Josèp Loís Sans 
Socasau que parla de la Val d'Aran i els problemes que posa el fet d'editar llibres 
escolars per a una població tan reduïda, i que si els aranesos fossin més nombrosos 
podrien ajudar Occitània. Parla meitat en aranès i meitat en català. La tercera 
conferència és d'Enric Garriga Trullols, que parla de les relacions occitano-catalanes 
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modernes a partir de la Renaixença, del Felibritge de Mistral, de l'Oficina de Relacions 
Meridionals, de Josep Carbonell i Gener, fins arribar al CAOC. Tota la conferència està 
acompanyada per projecció de transparències. L'alcalde de Guissona, Josep 
Cosconera Carabassa, presenta i clou l'acte, que es fa a la Sala de Plens de 
l'Ajuntament, que està totalment plena i que obliga a posar cadires al passadís 
d'accés. Hi ha unes 100 persones vingudes de tota la comarca de la Segarra i de 
Catalunya i la Val d'Aran. Després l'alcalde convida els assistents a la inauguració de 
l'exposició muntada en els baixos de l'Ajuntament, per AMICS DELS CÀTARS, del 
CAOC, sota la direcció de Jordi Bibià. S'ofereix a tothom un esplèndid aperitiu, que 
clou la jornada occitana, tan ben organitzada per l'Ajuntament de Guissona, i que és 
un cordial retrobament dels amics d'Occitània. [Desitjariem que altres ajuntaments 
catalans seguissin l'exemple de Guissona]. 
 
31 març A Girona, al Restaurant Rex, l'associació ADAC organitza una conferència-
sopar d'Enric Garriga Trullols del CAOC, que parla d'OCCITÀNIA AVUI. Abans es 
passa un troç del vídeo de NADAU al Zenith, de Pau, del 1996. La conferència va 
acompanyada de transparències i a continuació hi ha un col.loqui debat. Entre els 
assistents del CAOC hi ha Xavier Bada, Antònia Donadeu, Núria Bayó, Quim Gibert, 
Carme Meseguer, Feliu Matamala, Carme Colomer. 
 
 
2001 
9 juny A l'església de Gallifa, conferència d'Enric Garriga Trullols sobre Occitània amb 
projecció. Des de Barcelona s'hi va amb autocar. Es sopa, abans de la conferència, al 
poble.   
 
6 octubre A Sant Genís de Morgas (34) conferència d'Enric Garriga Trullols en occità, 
sobre les relaccions catalanes amb el Felibritge. Es passen diapositives d'actes 
anteriors.   
  
17 novembre A Dunas, conferència d'Enric Garriga Trullols, en occità sobre les 
relaccions occitano-catalanes.   
 
7  desembre A Santa Margarida-Messina (Sicília) a la Universitat Europea de Cultura, 
conferència d'Enric Garriga Trullols sobre les 6 reines : 4 sicilianes i dues catalanes.   
 
 
2003 
18 octubre A Sant Boi, conferència d'Enric Garriga "Occitània avui", amb i video i 
transperència.   
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2004 
28 febrer A Arenys de Munt, a la sala de l'Ajuntament , Enric Garriga Trullols fa una 
conferència amb el títol “Dos segles de relacions occitano-catalanes”. També resumeix 
una aportació que sobre el tema occità fa  Xavier Ferré Trill, de Reus i que per raons 
de salut no pot assistir-hi. És una bona anàlisi de la revista VIDA NOVA de Montpeller. 
Tot es fa dins el context de la Primera Trobada d'Entitats Independentistes dels Països 
Catalans. [Més informació EL PUNT 29/02/2004].  
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Dades d’interès d’Occitània 
 
 
Occitània no és Andorra, ni Luxemburg, ni Mónaco, ni Suïssa, ni Dinamarca, ni 
Portugal, sinó una cosa molt més gran. Té 190.000 Km2  i 13 milions d'habitants, amb 
una densitat de 68 habitants per quilòmetre quadrat. Aquestes xifres són ben diferents 
de les nostres del Països Catalans, que tenen 69.000 Km quadrats i 10 milions 
d'habitants amb una densitat de 145 h. per Km2 . Dues consideracions surten 
ràpidament de comparar aquestes xifres. Primera, Occitània és tres vegades més gran 
que els Països Catalans. Segona, si Occitània tingués la mateixa densitat que els 
Països Catalans, tindria prop de 28 milions d'habitants, enlloc dels 13 que té ara.  
 
 El conjunt dels Països Catalans i Occitans és de 259.000 Km2 i de 23 milions de 
persones, que superen els 18 milions de persones dels Països Castellans peninsulars. 
Occitània, s'estén des dels Pirineus (amb la Vall d'Aran inclosa) fins els Alps (incloses 
12 valls occitanes a la vessant del Piemont d'Itàlia) i des de l'Atlàntic (des de Bordeus 
a Baiona) i fins el Mediterrani (des de Salses a Niça i passa la frontera italiana). Inclou, 
doncs, una gran ossada física que són la serralada del Pirineu, el Massís Central i els 
Alps provençals.  
 
 Occitània no és una nació amb límits geogràfics determinats per muntanyes i rius. Els 
límits d'Occitània són la seva llengua, que passa rius i muntanyes i divisions 
administratives interiors i d'estats. Són 32 departaments de l'estat francès, 12 valls 
alpines de l'estat italià i una vall pirinenca, la Vall d'Aran, a l'Estat espanyol. 
   
 
 


