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Memòria de la conferència “La immigració occitana a
Catalunya a l’època moderna”.
El dijous 17 de febrer de 2012 va tenir lloc a la sala d’actes del CAOC
una conferència a càrrec de la doctora en història Alexandra Capdevila
Muntadas.
L’acte va començar amb puntualitat. El vicepresident del CAOC Jordi
Bosque va presentar la Dra. Capdevila agraint-li que hagués acceptat
la nostra invitació. Tot seguit i ajudada d’un power point i d’un mapa
d’Occitània, Alexandra Capdevila ens va il·lustrar sobre aquest
fenomen que va ser la immigració occitana a Catalunya.
Durant els segles XVI i XVII Catalunya va rebre una allau d’immigrants
procedents d’Occitània, Alexandra Capdevila va analitzar les causes
d’atracció, la cronologia d’aquest flux migratori, la seva distribució en el
conjunt del territori, el seu perfil professional, les àrees de procedència
dels nouvinguts, el seu grau d’arrelament a la comunitat d’acollida i la
seva petjada en les fonts documentals. Tot plegat amb l’objectiu de
conèixer una mica millor un episodi del nostre passat en què les
relacions personals entre Catalunya i Occitània van ser més intenses
que mai.
El tema de la conferència va causar una gran expectació entre els
nostres socis i simpatitzants, ja que unes setanta persones omplien la
sala d’actes. Tothom va seguir atentament la conferència de gairebé
una hora i mitja.
Un cop va acabar la conferència, alguns dels assistents a l’acte van fer
preguntes i alguns van donar el seu parer sobre tot allò que s’havia dit.
La gran majoria en van sortir satisfets i convençuts de que l’acte havia
valgut la pena.
Per acabar, la presidenta del CAOC Núria Bayó va fer entrega a la
conferenciant d’una planta i del llibre “Correspondència entre Loïs
Alibert i Josep Carbonell Gener”.
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ALGUNS ASSISTENTS
NÚRIA BAYÓ
JORDI BOSQUE
CLEMENTINA GÓMEZ
RAQUEL OLIVELLA
DOLORS LÀZARO
TERESA CLOTA
DOLORS MONTAGUT
LAIA FÀBREGAS
ALÍCIA VENTURA
JOSEP ESTRUCH
VÍCTOR CASTELLS
SANTI FUSTÉ
NÚRIA ONTIVEROS
JOSEP XAPELLÍ
IAIN O’IAIN O HANNAIDH
JOAN OLLER
MARIA CRISTINA SENPAU
FRANCESCA SALA
MARIONA HERNÁNDEZ
ELISENDA CARDONA
ANTONI VENTURA
NÚRIA SERRA
JAUME ORTÍNEZ
LLUÍS BOSCH
ALBERT FRANCH
ALBERT BULLICH
CARME VIOLANT
AGUSTÍ GALLART
JOAN PUIG
ANTÒNIA FARRAN
JOAN CARDONA
ISABEL BONET
JORDI VINTRÓ
ANTONI MUNTANER
Podeu trobar més fotografies de la conferència:
https://picasaweb.google.com/101363870037909949847/ConferenciaLaImmigracioOccitanaA
Catalunya
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Alexandra Capdevila i Jordi Bosque, vicepresident tercer del CAOC, durant
la presentació de l’acte.
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