
 

 

 

 

 

Segona circular 

 

Benvolguts amics / benvolguts col·legues, 

L’Onzè Congrès de l’AIEO comença a agafar forma. Per al Comitè Organitzador, aquest Congrès és 

simbòlic. El 2014 és un any emblemàtic per a Catalunya (el 1714 va canviar-ne radicalment l’història), però 

el moment és igualment estratègic perquè celebrarem l’aniversari de grans esdeveniments com la batalla de 

Muret de 1213, l’atorgament de la Querimònia als aranesos a Lleida l’any 1313, el Tractat del Plan d’Arrem 

de 1513 i l’oficialització de l’occità a la Vall d’Aran el 1990 (que farà un quart de segle l’any 2015). Ens 

alegrem enormement d’acollir a la nostra universitat especialistes dels estudis occitans amb motiu d’aquestes 

commemoracions.   

Les principals institucions del nostre territori donen un suport entusiasta al Congrés de l’AIEO de 2014, 

començant pel nostre govern, la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Cultura. Tampoc no 

podem oblidar l’important ajuda d’institucions com el Conselh Generau d’Aran, la Diputació de Lleida i el 

seu Institut d’Estudis Ilerdencs, l’Institut d’Estudis Catalans, l'IVITRA de la Universitat d’Alacant o la 

mateixa Universitat de Lleida, que és molt conscient del lloc que ha d'ocupar l’occità a Catalunya, on és 

històricament la segona llengua territorial del país. No podem tampoc deixar de costat la col·laboració dels 

grups de recerca o bé del Consorci del Turó de la Seu Vella, que farà que els nostres congressistes puguin 



visitar el monument més important de la ciutat de Lleida i un dels més importants de l’occident català. Però 

no volem oblidar ningú: els nostres patrocinadors i col·laboradors són tots imprescindibles. És per això que 

us convidem a consultar la llista de suports amb què compta el Congrès clicant en aquest enllaç: 

http://aieo2014.blog.cat/partenaris.  

Altres organismes o institucions que per ara encara no apareixen a la llista, seran anunciats oportunament. 

Ben aviat també publicarem els membres que formaran el Comitè d’Honor del Congrès, constituït per 

representants públics al més alt nivell, que demostren així el seu interès per la promoció i el 

desenvolupament dels estudis occitans. El dia 18 d’octubre de 2013 està prevista una presentació oficial de 

l’Onzè Congrès de l’AIEO i una reunió del Comitè Científic a la seu del Departament de Cultura a 

Barcelona, amb la presència de l’Honorable Senyor Ferran Mascarell i Canalda, Conseller de Cultura del 

Govern de Catalunya. 

Ja us podem presentar el programa que us permetrà saber com anirà l’Onzè Congrés de l’AIEO: 

http://aieo2014.blog.cat/programa-provisori-2/. Podeu descarregar-vos el resum del programa o bé el 

programa complet. Hi trobareu la conferència inaugural i les conferències plenàries, les taules redones, els 

horaris del Congrés, petites descripcions de les activitats complementàries programades cada dia (cinema o 

teatre, concerts, visites culturals, l’excursió, el banquet...) i d’altres informacions interessants. De tota 

manera, hem d’advertir que el programa encara pot experimentar alguns canvis (en qualsevol cas limitats). 

Els títols i els resums de les comunicacions, així com les seccions definitives del Congrés, seran publicats 

quan surti la tercera circular. 

Podeu enviar propostes de comunicació abans del 30 de novembre de 2013 

(http://aieo2014.blog.cat/proposicions-de-comunicacion/) a l’adreça electrònica següent: 

ceo@filcat.udl.cat. Des del dia 1 de setembre, també us podeu inscriure al Congrès omplint el 

formulari que trobareu a la nostra pàgina web (http://aieo2014.blog.cat/inscripcion/). 

Us proposem que presenteu comunicacions sobre els següents eixos, que ja vam detallar en la primera 

circular: 

1. Occità modern  

2. Occità antic  

3. Literatura occitana de l’Edat Mitjana  

4. Literatura occitana moderna i contemporània  

5. Les polítiques lingüístiques de l’occità  

6. La Catalunya occitana i l’Occitània catalana. Occità i català  



7. Cultura occitana 

Si heu de menester més informació sobre el Congrès, us recomanem que consulteu la nostra pàgina web, els 

continguts de la qual s’actualitzen regularment, o bé que contacteu amb l’organització. 

Vos esperam nombroses a Lhèida. 

Plan coralament, 

 

Lo comitat d’organizacion 

http://aieo2014.udl.cat  

 

 


