Occitània a Catalunya

PLA DE TREBALL
El Cercle d’Agermanament Occitano-Català treballa intensament en les relacions
catalano-occitanes, tant en l’aspecte de la cultura tradicional i popular, la història o en
qualsevol atre àmbit, donant una especial rellevància a la llengua occitana atès que
d’ençà de l’Estaut d’Autonomia de 2006 és llengua oficial a tot Catalunya.

Foment les relacions culturals occitano-catalanes
- Organitzem viatges, trobades i actes de germanor a Occitània entre catalans i
occitans.
- Rebem escoles i entitats occitanes a Catalunya.

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.

Promoció i difusió del 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.
- Promocionem i difonem: manifestacions culturals que tinguin lloc arreu dels Països
Catalans, així com també donem suport i difonem activitats i actes que tenen lloc a
Occitània. El CAOC dóna a conèixer la cultura i les tradicions occitanes tot impulsantne la seva música, el seu folklore i en conjunt el seu patrimoni cultural, a voltes
desconegut per molts catalans.

