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Qui són els nostres socis i simpatitzants? 
 
Al nostre país cada vegada hi ha més gent 
interessada per aquesta cultura germana i 
és per això que el CAOC treballa de valent 
per arribar a tots els àmbits i cobrir aquestes 
ànsies culturals de la societat. 
 
Els nostres socis no són persones a qui els 
sobrin els diners, sinó que són persones que 
creuen en Occitània, que pensen que això 
és de capital importància per a Catalunya 
com també per a Occitània, i que saben que 
sense diners no es poden fer grans coses. 
 
Ara ha arribat l’hora de dir que aquest 
projecte d’utilitat nacional catalana, que 
aquesta transcendència capital d’unir 
catalans i occitans, no es farà mai si no hi 
posem el coll, el treball i els diners. 
 
 
Com et pots fer soci? 
 
Per a fer-te soci només cal que omplis una 
butlleta d’inscripció amb les teves dades 
personals i pagar una quota anual d’entre 
34.-€ els jubilats  i 42.-€  els altres, amb la 
aprovació de la Junta. 
 
Col·laboraràs en el foment de les relacions 
occitano-catalanes, rebràs periòdicament 
informació de les nostres activitats, notícies, 
i et podràs beneficiar de descomptes en els 
nostres cursos i activitats.  
 
Pots fer-ho contactant amb nosaltres: 
E-mail: caoc@caoc.cat; Tel: 93 284 36 34. 
 

 

 
CERCLE  D'AGERMANAMENT  
OCCITANO-CATALÀ 

 
Hotel Entitats. Providència, 42 (Gràcia). 
08024 BARCELONA 
Tel: 93 284 36 34 
e-mail: caoc@caoc.cat; web: ww.caoc.cat 

Què fem? 
 
Treballem pel foment les relacions 
culturals occitano-catalanes 
 
- Organitzem viatges, trobades i actes de 
germanor a Occitània. 
  
Promovem l’ensenyament de la 
llengua occitana 
 
- El CAOC, amb el suport del Programa 
per a la creació de l’Oficina ”Occitan en 
Catalonha (OC)” de la Secretaria de 
Política Lingüística de la Generalitat de 
Catalunya, porta a terme des del curs 
2008-2009 l’ensenyament a Catalunya 
de l’occità ajustat als postulats del marc 
referencial europeu. Una iniciativa 
singular que pretén introduir a la societat 
catalana en l’estudi de l’occità alhora que 
forma part d’un programa més extens 
que es completarà en anys futurs i que 
inicia un procés reglat d’aprenentatge de 
l’occità a Catalunya. 
- També organitzem un curs de 
preparació de la Dictada, la Dictada 
Occitana a Barcelona i l’assistència a 
l’Escòla Occitana d’Estiu. 
 
Promocionem el coneixement de la 
cultura occitana 
 
- Organitzem: cursos i tallers de cultura 
occitana, viatges culturals a Occitània, 
presentacions de llibres i cinema en 
occità o sobre cultura occitana, 
assistència a fires de llibres, festes 
tradicionals com ara la Felibrejada del 
Perigord, intercanvis per mitjà de 
festivals literaris, musicals i teatrals, 
entre molts d’altres. 
 



Aquesta afirmació no solament està 
avalada per tot un mil·lenni d'història, 
sinó també per la constatació dels 
resultats obtinguts pel CAOC durant 
aquests darrers anys .  
 
Aquesta projecció exterior catalana, en 
aquest cas, se'ns retorna en forma de 
germanor, d'estimació, i d'interès vers 
un comú projecte futur, en què 
l'economia, la cultura i el turisme 
formen els seus pilars més principals.  
 
Projectar-se a Occitània, és engrandir 
el nostre espai cultural, tot ajudant els 
interessos de tot tipus de Catalunya.  
 
Amb una gran diferència respecte a la 
resta de veïns: que som cordialment 
molt ben acollits.  
 
Occitània, bressol de la nostra cultura, 
llengua i història, ara és una esperança 
pels catalans en la nova Europa de les 
llibertats dels pobles. Catalunya pels 
occitans és l'ideal i el model únic de la 
seva futura renaixença.  
 
Nosaltres catalans no podem estar 
absents d'aquest nou ressorgir dels 
occitans, perquè no ens salvarem sols 
si deixem morir la part més important 
de la nostra pròpia cultura.  

   
Enric Garriga Trullols  

 
L’occità o llengua d’oc és llengua 
oficial a Catalunya segons l’article 6.5 
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
del any 2006  
 
 

EL CERCLE D’AGERMANAMENT 
OCCITANO-CATALÀ 
 

 
Què és el CAOC? 
 
Entitat cultural sense afany de lucre, 
registrada amb el núm.. 4091 al Registre 
d'associacions i amb el NIF  G-08953564.  
 
El seu origen està en una iniciativa de 
Josep Maria Batista i Roca que amb la 
col·laboració d'Enric Garriga Trullols i de 
Joan Amorós Pla decideixen, el 11 de juliol 
de 1977, bastir un nou agermanament 
catalano-occità.  
 
Una Crida Catalano-Occitana es presentà 
a Vilanova i la Geltrú, el 20 de novembre 
de 1977, dins l'àmbit del Congrés de 
Cultura Catalana, i amb la presència 
significada de l'antic Director de l'Oficina 
de Relacions Meridionals, Josep Carbonell 
i Gener, que fou homenatjat. La Crida sortí 
publicada a l'Avui el 22 de novembre de 
1997.  
 
La Primera Assemblea constituent se 
celebrà, als Edificis Trade de Barcelona, el 
21 de gener de 1978, presidida per Josep 
M. Batista i Roca.  
 
La Primera Reunió conjunta de les dues 
seccions catalana i occitana es reuní a la 
Universitat de Perpinyà, el 11 de febrer de 
1978.  
 
Els Estatuts del CAOC occità foren 
presentats a l'Estat francès, segons la Llei 
del 1 de juliol del 1901, el 16 de maig del 
1978, a Tolosa, i signats per Robert 
Lafont, President, i Pèire Lagarda, 
Secretari. S'hi estableix que les llengües 
de l’associació són l'occità i el català.  
 

Els Estatuts del CAOC català foren presentats 
a l'Estat espanyol i aprovats el 19 de juny de 
1979 i signats per Joan Amorós Pla, President. 
S'hi estableix que l'àmbit d'actuació són totes 
les terres de parla catalana i que les úniques 
llengües de l'associació són el català i l'occità.  
 
Una entitat singular 
 
El Cercle d'Agermanament Occitano-Català 
(CAOC) va néixer el 1978, i volia omplir el buit 
que la dictadura franquista havia provocat 
durant quasi 40 anys, en suprimir l'Oficina de 
Relacions Meridionals, que era sota tutela de 
la Generalitat i s'ocupava de les relacions amb 
Occitània i de la promoció de la seva cultura.  
  
Malgrat els bons propòsits del CAOC, les 
circumstàncies i les prioritats no han estat 
gaire favorables a la idea de fomentar la 
cultura catalano-occitana, en el gran espai que 
s'estén des dels Alps fins a l'Atlàntic i fins a 
Guardamar.  
 
Malgrat tot, el CAOC ha continuat la tasca de 
difusió del fet occità a Catalunya i del fet català 
a Occitània.  
 
Podem dir que la coneixença actual, cada cop 
més creixent, és deguda principalment al 
CAOC, car no existeix cap altra entitat que s'hi 
dediqui ni totalment ni parcial.  
 
Des del 1978 la nostra associació treballa 
intensament en les relacions catalano-
occitanes, perquè entenem que és el capítol 
més important de la projecció exterior 
catalana.  
 
 
 


