Com pots col·laborar
Fes-te’n soci!
Per a fer-te soci només cal que omplis
una butlleta d’inscripció amb les teves
dades personals i pagar una quota anual
de 42.-€ (joves i jubilats 34.-€).
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. I si fas la declaració de renda a
Catalunya, podràs desgravar el 15% de
la teva quota anual.

Més informació
Cercle d’Agermanament Occitano-Català
Carrer de la Providència, 42
08024 Barcelona (Països Catalans)
Tel. 93 284 36 34
http://www.caoc.cat
caoc@caoc.cat
Facebook: Caoc Cat
Twitter: Caoc_

Vols rebre informació?
Adreça’t a la nostra web
http://www.caoc.cat i subscriu-te a la
nostra llista de distribució per estar
informat de totes les activitats que fem o
bé escriu-nos a caoc@caoc.cat.

Horari d’atenció: matins de dilluns a
divendres de 10 a 14h i tardes de dilluns a
dijous de 16 a 20h.
Transports: L3 Fontana, L4 Joanic, Bus 39

CAOC

Què fem

Participa

Som Occitània a Catalunya

Un lligam entre catalans i
occitans

D’una entitat singular

El CAOC desenvolupa les seves activitats tant
a Catalunya com a Occitània, amb diferents
campanyes de sensibilització del fet occità,
participació i organització d’actes, cursos de
llengua occitana, tallers de cultura occitana,
presentació de llibres i publicacions, cinema en
occità, passejades culturals i històriques,
visites a Occitània, …

Participa d’una entitat singular i
única als Països Catalans, dedicada
exclusivament a les relacions
occitano-catalanes.

o

Fomentem les relacions
occitano-catalanes

o

Impartim l’ensenyament de la llengua
occitana

o

Promocionem
occitana

Al llarg dels segles, els catalans i els
occitans hem mantingut intenses
relacions polítiques i culturals, i
compartit importants paral·lelismes
històrics. Des del CAOC pensem que
la relació occitano-catalana és capital
per a Catalunya com per a Occitània.

El Cercle d’Agermanament OccitanoCatalà som una entitat que treballa per fer
conèixer a Catalunya les arrels comunes
d’occitans i catalans, tant en l’aspecte de
la llengua, com en la cultura, la història o
en qualsevol altre àmbit, tot donant
especial rellevància a la llengua occitana
mitjançant cursos d’occità, ja que
és llengua oficial a tot Catalunya segons
l’Estatut de 2006.

Els nostres objectius principals són:
 Fer conèixer a la societat i més
concretament a l’opinió pública,
la realitat de la llengua i la
cultura occitana.
 Promoció i divulgació de la
llengua occitana. Desplegament
de l’oficialitat de l’occità a
Catalunya.
 Promoció i divulgació de la
literatura i les publicacions en
general en occità o sobre
Occitània.
 Promoció i divulgació de la
llengua i cultura catalana a
Occitània.

i difonem

culturals

la cultura

Creiem en Occitània i en la
transcendència capital d’unir catalans i
occitans i és per això que hi posem el
coll, el treball i els recursos.

Contribueix a fer realitat aquest
projecte d’utilitat nacional catalana,
d’unir catalans i occitans, i d’ajudar-nos
a fer conèixer la llengua i la realitat
occitana i avançar en la defensa dels
drets lingüístics.

“Es sus la talvèra qu'es la libertat”
Joan Bodon

