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205 (13.05.1999 - 19.05.1999)
- Los autonomistes e Cohn-Bendit
Es buscava un acord entre la RPS i els Verds. El PÒc i Unió Democràtica Bretona no
han acceptat associar-se a les llistes,
- Bayrou en campanha
François Bayrou (UDF) fa campanya electoral. Vol portar el missatge del
federalisme, de la democràcia. Planteja el tema de les llengües regionals.
- Lo 7 de mai la França signet la carta de las lengas
El 1r Ministre francès diu que signarà la carta de les llengües. Chirac ha demanat al
Consell Constitucional estudiar la possible inconstitucionalitat de la carta (Article 2).
Els polítics regionals es feliciten.
El SOE diu que es fa massa tard. Cal modificar l’Article 2 de la Constitució.
EL PÒc diu que la signatura és el resultat de la pressió feta pels promotors de les
llengües.
- Lionel Jospin d’acord per un estatut novel de Calendreta, Diwan, Seaska
Jospin és favorable a obrir les escoles que ensenyen en llengües regionals i canviar
l’estatut a públic. Les Calendretas volen ser públiques i Jospin diu que ho estudiarà.
246 (02.03.2000 – 08.03.2000)
- Anaram au Patac au PS
Membres Anaram au Patac/CRÒC i bascos s’encadenen a la seu del PS per protestar
contra la dispersió dels presos bascos.
- Clarificació occitanista
El Moviment Region Provença i el PÒc es troben per parlar de l’estat del movuiment
polític occità. Cal crear una estratègia comuna autonomista i panoccitanista, amb un
caràcter federalista i descentralitzat. Voluntat de desenvolupar l’occitanisme polític.
- Crida per l’occitan lenga oficiala
El SOE i el MEDOC (Mov. Estudiants d’Occitania) protesten unitàriament a Tolosa.
Demanen la modificació de la Constitució, una llei per l’occità, la ratificació de la
Carta Europea de les Llengües. Cal constituir un col·lectiu per reclamar l’oficialitat.
247 (09.03.2000 – 15-03-2000)
- Una llei per recupar la lenga
S’aconsegueix el reconeixement de la llengua a les Valadas Occitanas. Actes de
celebració. Lucien Caveri és un diputat italià que defensa les minories lingüistiques.

248 (16.03.2000 – 22.03.2000)
- FN dehora!
Le Pen visita Pau. AAP(CRÒC) es manifesten en contra.
- Lo SOE per una integracion amb garantidas
Actual sistema privat de les Calendretas. Es volen integrar al sistema públic.
249 (23.03.2000 – 29.03.2000)
- Jospin se paga sus las regions
Jospin retalla finançament a les regions. Recentralització.
- Lo Parlament Europeu per los drets lingüístics
El Parlament Europeu incliu a la Carta dels drets fonamentals els drets lingüístics.
252 (13.04.2000 – 19.04.2000)
- La region mendicaira
La federació provençal del PÒc denuncia la política recentralitzadora de Jospin.
Demanen més recursos per la Regió de Provença.
254 (27.04.2000 – 03.04.2000)
- Manifestacion a Tolosa lo 27 de mai
27 de maig manifestació a Tolosa. Convoquen MEDOC, SOE i IEO. Demanen
modificar al constitució, una llei per l’occità i les altres llengües i la ratificació de la
carta de les llengües.
- 1r de mai
1 de maig. CRÒC-AAP organitzen manifestació.
- Nuclear, dubtes sur la securitat
23 d’abril manifestació contra la central nuclear de Braud perquè se n’allarga el
funcionament. El moviment occitanista també es manifesta.
256 (11.05-2000 – 17.05.2000)
- Amassada del PNO
6, 7 i 8 de maig. Reunió del PNO. Debat sobre l’actualitat de l’etnicisme, terme del
passat. Favorable a la Carta Europea de les Llengües. Modificar l’Article 2 de la
Constitució. Volen llei per la llengua i la cultura occitana.
257 (18.8.2000 – 24.05.2000)
- Per que visca la nostra lenga
Es crea l’associació Per que visca la nostra lenga. Iniciativa de RPS i els Verds.
258 (25.05.2000 – 31.05.2000)
- Del provençalisme a l’isolacionisme
Conflicte a la Provença. Provençalistes contra occitanistes.
259 (01.06.2000 – 07.06.2000)
- Calendreta: cal cambiar la legislacion
Assemblea General de Calendretas. Demanen estatut públic. Negociacions.

265 (13.07.2000 – 19.07.2000)
- Referèndum: anar votar “òc”
Unitat d’Òc considera que canviar el mandat presidencial de 7 a 5 anys no canviarà
res. Fan una butlleta s”Òc”. Sí a la regionalització, sí a un estatut de les llengües de
França, si a la ratificació de la Carta Europea de les llengües regionals i minoritàries.
266 (20.07.2000 – 26.07.2000)
- Los elegits occitans per un estatut legal de l’occitan
Reunió de càrrecs electes a Viella. Promoure la revalorització de la llengua i cultura
occitanes.
267 (27.07.2000 – 02.08.2000)
- Partit Ocitan: una avançada per tots
El PÒc diu que les proposicions del govern a Còrsega són un avenç, obren una via de
tractament diferent de les comunitats segons la seva voluntat política. Occitània té el
dret a tenir més mitjans institucionals. Proposen Conselh Interregional Occitan per la
cultura.
- PNO: un encoratgament
Diuen que els avenços de Còrsega són també avenços per Occitania.
268 (03.08.2000 – 08.08.2000)
- Dalhaires de milh trangènic
Acció reivindicativa contra els trangènics d’ELB (sindicat agrícola basc) i AAPCRÒC.
273 (14.09.2000 – 20.09.2000)
- Refernèndum
El PÒc es prepara pel referèndum del 24 de setembre. Reclamen el reconeixement de
l’occità amb la butlleta “Òc”.
282 (16.11.2000 – 22.11.2000)
- Las comunas de las valadas son occitanas
Les comunes de les Valadas voten que són occitanes en la seva majoria. Gran
activitat del moviment occitanista.
294 (15.01.2001 – 21.01.2001)
- La França criticada al Conselh d’Euròpa per son refus de protegir las
minoritats
El Consell d’Europa critica França perquè no ratifica les diverses cartes de protecció
de les llengües minoritàries.
- L’occità per las carreras
CRÒC-AAP inicia campanya per la senyalització bilingüe a les carreteres.

305 (03.05.2001 – 09.05.2001)
- Amassada general del SOE
Assemblea general del SOE. Acorden que s’ha de solucionar el problema de l’èxode
de joves mestres occitans. Defensa de les llengües minoritzades.
317 (26.07.2001 – 01.08.2001)
- Aran es lo centre de l’Occitania jove
1ra Assemblea dels joves per Occitània a Vielha. Hi acudeixen joves d’arreu
d’Occitània. Necessitat d’organitzar-se.
320 (23.08.2001 – 29.08.2001)
- L’Estat reconeix oficialment lo bilingüisme e l’immersion
El Ministeri d’Educació (Jack Lang) accepta la creació de consells acadèmics de les
llengües minoritàries. Reconeix l’existència de dues línies d’ensenyament, la
bilingüe i la d’immersió amb les escoles Diwan bretones.
329 (25.10.2001 – 31.10.2001)
- Lo CRÒC a caminat per l’occitan
El CRÒC-AAP han organitzat caminades per l’occità.
330 (01.11.2001 – 07.11.2001)
- Lo SOE contra lo CNAL
El Comité Nacional d’Acció Laica (CNAL) s’oposa a la decisió del Ministeri
d’Educació i vol anul·lar l’autorització perquè les escoles Diwan s’integren al servei
públic. El SOE s’hi oposa.
343 (31.01.2002 – 06.02.2002)
- L’occitanisme serà una fòrça sociala
Obertura de la Convenció Occitana a Besiers, punt de trobada d’organitzacions.
L’objectiu és sortir de l’aïllament i fer despertar al societat occitana.
346 (21.02.2002 – 27.02.2002)
- Lo PÒc presenta mai de 30 candidats
Hi ha eleccions legislatives. El PÒc presenta més de 30 candidats dins la RPS
365 (20.06.2002 – 26.06.2002)
- Malgrat lo marrit resultat, RPS afortis su presència sul terres
Mals resultats de l’RPS. Els fa molt mal el vot útil contra Le Pen. Malgrat tot l’RPS
ha aconseguit ressò.
376 (26.09.2002 – 02-10-2002)
- Cinc jovens militants d’AAP cap a la justicia
Cinc militants d’AAP seran jutjats per uns incidents a Pau.

378 (10.10.2002 – 16.10.2002)
- Lo PÒc per una politica cultural occitana interregional
Una delegació del PÒc es reuneix amb un representant del Ministeri de Cultura.
Demanen integrar les regions occitanes dins el Conselh Cultural Interregional Occità,
servei públic de ràdio i TV i generalització de l’ensenyament bilingüe.
384 (21.11.2002 – 27.11.2002)
- Ont n’es l’occitanisme?
2na Convencó Occitana. Es valora la situació del moviment occitanista.
385 (28.11.2002 – 04.12.2002)
- Article 2: lo govern refusa la reconeiscença de la lenga.
El govern rebutja el reconeixement de les llengües i la modificació de l’Article 2.
388 (19.12.2002 – 25.12.2002)
- Los MED’ÒCs se volen coordinar melhor
Acampada inter-MED’ÒC. Volen millorar la coordinació, crear més projectes
col·lectius i treballar pel Consell Nacional de la Joventut occitana.
389 (26.12.2002 – 01.01.2003)
- Lo CSA don pas la freqüencia esperada a Ràdio Lengadoc
El Consell Superior d’Audovisual no dóna la freqüència que volia Ràdio Lengadoc.
Protestes per demanar l’occità a la ràdio.
393 (23.1.2003 – 29.1.2006)
- Los profesors d’occità deven demorar mobilitzats
La Federació d’Ensenhaires de Lenga e de Cultura d’Òc (FELCO) demanen als
mestres que estiguin mobilitzats per plantar cara el govern i defensar l’educació
bilingüe.
408 (8.5.2003 – 14.5.2003)
- Lo PNO en amassada
Reunió del Comité Nacional del PNO.
410 (22.5.2003 – 28.5.2003)
- Los vint ans de Ràdio País
413 (12.6.2003 - 18.6.2003)
- Aquera montanhas qui tan hautas son!
Diputat bearnès canta en occità per protestar contra el govern.
418 (12.7.2003 – 23.7.2003)
- Lo PÒc e los Vers volon fer lista comuna

Per les eleccions regionals del 2004 els Verds i l’RPS volen fer una llista conjunta,
per aconseguir més descentralització.
419 (24.7.2003 – 30.7.2003)
- La representacion generala de la joventut d’Òc es estada creada
Reunió de joves occitanistes per fer reivindicacions comunes.
420 (31.07.2003 – 06-08.2003)
- Un novèl laboratori politic occitanista es nascut: Iniciativa per Occitània
Les organitzacions i partits creen Iniciativa per Occitania a Montpelher. És un grup
de reflecció i discussió ideològica entorn de l’organització del moviment occitanista.
422 (21.8.2003 – 27.8.2003)
- Lo Larzac: una capitada pels occitanistas
Es celebrava una trobada altermundista a Larzac, en commemoració de la lluita dels
pagesos de fa 30 anys. Hi ha una gran assistència i una gran mobilització. 200 o 300
persones. Molta presència del moviment occitanista.
427 (25.9.2003 – 1.10.2003)
- Una lista catalo-occitana
Per les eleccions regionals a la regió del Llenguadoc-Rosselló es presenta una llista
de coalició occitano-catalana. PÒc, Pais Nostre, PNO i Unitat Catalana.
428 (2.10.2003 – 8-10-2003)
- Gardarem la Tèrra es creat
Del gran aplec altermundista neix el nou moviment Gardarem la terra. De moment
150 inscrits. Col·lectiu altermundista i contra la globalització.
432 (30.10.2003 – 5.11.2003)
- Debat amb lo PÒc
El PÒc organitza una conferència-debat sobre l’occità i el francès i sobre
l’autonomisme i la necessitat de reformar l’Estat.
440 (8.1.2004 – 14.1.2004)
- L’occitan a la television es una urgència
Manifestació a Tolosa per demanar una presència seriosa de l’occità a la TV.
441 (15.1.2004 – 21.1.2004)
- Lo PÒc vol fer ausir l’occitanisme dins lo debat electoral
442 (22.1.2004 – 28.1.2004)
- Lo PÒc a tengut son “congres de la naturalitat”
445 (12.2.2004- 18.2.2004)
- Manifestacion per sauvar l’occitan

Mobilització pel CAPES d’occità.
447 (26.2.2004 – 3.3.2004)
- Los Verds-PÒc se dobrís als altermondistes
448 (4.3.2004 – 10.3.2004)
- Bayrou que vou ua politica ofensiva ta la lenga
El líder de la UDF candidat a la presidència d’Aquitània es manifesta en contra de la
reducció de llocs al CAPES d’occità.
- Una lista “ciutadana i regionalista” se presentara en Provença
Llista comuna de PÒc, LCR, Verds i PCF.
449 (13.3.2004 – 17.3.2004)
- Una autra region es possible
Llista “Alternativa Miegjorn-Pirineus” compren partits polítics (PÒc i Verds) i altres
organitzacions i associacions.
451 (25.3.2004 – 31.3.2004)
- La lista Alternativa Miedjorn-Pirineus es decebuda
455 (22.4.2004 – 28.4.2004)
- La joventut occitanista vol esser representada a Europa
Per iniciativa del CIRDOC la joventut occitanista envia representants al Youth of
European Nationalities
- La joventut d’Òc vol afortir sos ligams
465 (1.7.2004 – 7.7.20049
- La política cultural del Lengadoc es en discussió
469 (29.7.2004 – 4.8-2004)
- Rodés es la capital de la creacio occitana
473 (2.9.2004 – 8.9.2004)
- Los autonomistes s’interrogen sus la constitucion europea
Els partits de al RPS debaten quina postura adoptar.
475 (16.9.2004 – 22.9.2004)
- Los dalhaires d’OGM an pas pogut passar
La policia ha impedit al pas als activistes antitrangènics que volien dallar camps de
les multinacionals.
480 (21.10.2004 – 27.10.2004)
- Lo PNO confirma son engatjament electoral

El PNO canvia el nom, Partit de la Nacion Occitana. Fa el debat sobre la constitució
europea.
497 (17.2.2005 – 23.2.2005)
- Anaram au Patac dits “non”
AAP diu no a la constitució europea
502 (23.3.2005 – 30.3.2005)
- Accion en favor de Robert Arricau
Robert Arricau és un militant d’AAP detingut per pressumptament haver facilitat
allotjament a dos membres d’ETA.
503 (31.3.2005 – 6.4.2005)
- Europa: lo òc dels autonomistes
RPS es pronuncia a favor de la constitució europea.
511 (26.5.2005 – 1-6-2005)
- Gardarem al Tèrra vol una autra constirucion
Gardarem la Tèrra demana votar no a la constitució europea perquè vol un
federalisme democràtic enlloc de l’ultraliberalisme d’aquesta.
513 (9.6.2005 – 15.6.2005)
- Anaram au Patac quapèra l’Europa deus pòbles
AAP considera la victòria del no a la constitució europea una victòria i critica al
UMP i al PS. Diuen també que cal bastir una alternativa.
- Lo 22 d’octubre Carcassona se prepara
Es convoca una nova manifestació Anem Òc per la llengua occitana a Carcassona.
519 (21.7.2005 – 27.7.2005)
- La joventut d’òc de cap a Baiona
Congrés de la Joventut d’Òc a Baiona. Hi participen MEDÒC, CREO, PNO i PÒc.
526 (15.9.2005 – 21.9.2005)
- Lengadòc mena sa reflexion sus la lenga
El Consel Regional del Llenguadoc està reflexionant sobre les polítiques a favor de
l’occità. Es vol un projecte de política lingüística.
- Lo 22 d’octubre tots a Carcassona
Es fa una reunió preparatòria de coordinació per la manifestació de Carcassona del
dai 22 d’octubre.
527 (22.9.2005 – 28.9.2005)
- La Region Aquitania ditz “Aquí òc”
El president de la Regió d’Aquitània promet una veritable política de promoció i de
desenvolupament de la llengua occitana.

532(27.10.2005 – 02.11.2005)
- Carcassona a creat l’estrambòrd e dobèrt les esparanças
Gran èxit de participació a la manifestació de Carcassona, amb 12.000 persones.
546 (2.2.2006 – 8.2.2006)
- Lo Partit Occitan farà un congres pre-electoral
El PÒc farà un congrés a Montpelher amb el tema principal de les pròximes
eleccions.
547 (9.2.2006 - 15.2.2006)
- Lo Conselh Regional de Lengadòc apròva l’occitan a l’unanimitat
Ple del Consell Regional del Llenguadoc-Rosselló. Aproven finançament per a la
promoció de l’occità.
550 (2.3.2006 – 8.3.2006)
- Anem Òc! 2007
Els organitzadors de l’Anem Òc! es reuneixen a Carcassona per preparar una nova
mobilització de cara finals del 2006 o inicis del 2007.
560 (11.5.2006 – 17.5.2006)
- Lo debat sus l’occtian es aviat en Aquitània
Ha començat a la regió d’Aquitània el debat sobre les llengües basca i occitana.
565 (15.6.2006 – 21.6.2006)
- Anem Òc! Besiers 2007 se prepara
Es convoca una nova manifestació a Besiers pel 17 de març de 2007.
569 (13.7.2006 – 19.7.2006)
- Un aire de libertat!
Robèrt Arricau parla dels seus 571 dies a la presó.
576 (7.92006 – 13.92006)
- Los autonomistas afortissan lor engatjament a l’esquèrra
Al congrés de l’RPS confirmen l’estratègia d’aliança amb l’esquerra.
583 (26.10.2006 – 1.11.2006)
- La Region Lengadòc-Rosselhon s’engatja per la lenga
El Total Festum és una trobada per la llengua.
- Per l’occità a la universitat de Pau
La organització Hartera! denuncia la desaparició de la llicenciatura d’occità de la
Universtitat de Pau.

598 (8.2.2007 – 14.2.2007)
- Per l’oficialitat de l’occitan
Campanya d’Anaram au Patac per l’oficialitat de l’occità.
600 (22.2.2007 – 28.2.2007)
- La Region Aquitània estructura sa política per l’occitan
Es crea Amassada, que farà el pla de política lingüística per promoure l’occità.
604 (22.3.2007 – 28.3.2007)
- 20000 units per per la lenga
Gran manifestació Anem Òc! a Besiers. Fotos i reportatges.
617 (21.6.2007 - 27.6.2007)
- PÒc/RPS: cal tornar a veire l’estratègia
Els mals resultats a les eleccions fan replantejar l’estratègia al PÒc i a la RPS.
620 (12.7.2007 – 18.7.2007)
- L’Estivada de Rodés serà un espaci de reflexion
L’Estivada serà un espai de debat i reflexió sobre la situació de l’occitanisme.
634 (25.10.2007 - 31.10.2007)
- Vòlon seguir l’exemple catalan
L’associació regionalista País Nostre fa un debat públic .Volen seguir l’exemple
d’Unitat Catalana a la Catalunya Nord, que va amb UMP.
635 (1.11.2007 – 7.11.2007)
- Anem Òc! E ara que fasèm?
Els organitzadors de l’Anem Òc! es reuneixen per tractar que s’ha de fer.
650 (14.2.2008 – 20.2.2008)
- Jacques Morio, jornalista arrestat a l’auba
Detingut el periodista occità Jacques Morio per pressumptament havet facilitat suport
a ETA. Escrits de suport.
653 (6.3.2008 – 12.3.2008)
- Occitanistas e candidats a las cantonalas
PÒc presenta els seus candidats per les eleccions cantonals.
654 (13.3.2008 – 19.3.2008)
- Anem Òc! Endavant!
Es convida a reunir-se a Besiers a tots els promotors de la llengua occitana per parlar
sobre la manifestació que es vol fer el 2009.

657 (3.4.2008 – 9.4.2008)
- PS i PÒc s’acordèron sus la lenga a la Sanha
A la Sanha hi ha canvi d’ajuntament i es forma un nou govern del PS, tenint el suport
del PÒc, obtenint acords sobre llengua i cultura.
675 (7.8.2008 – 12.8.2008)
- Dos mesos per travessar lo país occitan
S’organitza una caminada que creuarà Occitània.
687 (6.11.2008 – 11.1.2008)
- Lo Partit Occitan nasquè fa vint ans
Es celebra el congrés dels 20 anys del PÒc. Es debaten polítiques entre el
pragmatisme i l’autonomisme.
- Anem Òc! Lo 24 d’octubre de 2009 a Carcassona
Es decideix fer l’Anem Oc! a Carcassona el proper 24 d’octubre de 2009.
701 (14.2.2009 – 20.2.2009)
- Los apausats a la LGV PACA demòren determinats
Els manifestants, entre els quals hi participa el moviment occitanista, es manifesten
en contra del Tren d’Alta Velositat del tram París-Niça.
709 (9.4.2009 – 15.4.2009)
- Mai d’un milierat de personas manifestèron a Pau per al lenga
726 (6.8.2009 – 12.8.2009)
- Lo PNO fa cinquanta ans e càmbia de president
El PNO, fundat el 1959, fa 50 anys, i canvia el president. Entrevista.
731 (17.9.2009 – 23.9.2009)
- Gardarem la Tèrra torna sus l’òbra de son fundador
El moviment altermundista fa un col·loqui sobre l’obra política i històrica de Robèrt
Lafont.
733 (1.10.2009 – 7.10.2009)
- Lo movement País Nostre a agut son premièr elegit
A les eleccions municipals de Carcassona les esquerres han obtingut al vistòria i Jean
Claude Perez és el nou alcalde. El membre de País Nostre Christophe Fangeaux serà
l’encarregat de cultura occitana.
- “Libertat”: per una reivindicacion mai radicala
Es crea un nou moviment polític, Libertat. És el resultat de la confluència
d’organitzacions occitanistes d’esquerra revolucionària com Anaram au Patac,
Hartera!, Combat d’Òc, i també de militants no enquadrats en altres col·lectius.
L’article parla de com es defineixen i quins objectius tenen. Primer el seu objectiu es
cedimentar i enfortir el seu projecte, i en un futur arribar a presentar-se a les

eleccions, oferint una alternativa clarament d’esquerres i occitanista, defensant el
dret a l’autodeterminació.
736 (22.10.2009 – 28.10.2009)
- Lo PÒc rapèla son oposicion a la LGV PACA
El PÒc s’oposa al projecte de la LGV PACA perquè el considera centralista.

737 (29.10.2009 – 4.11.2009)
- La pròva per tres!
Gran èxit de la manifestació Anem Òc! de Carcassona feta el 24 d’octubre de 2009.
Hi han anat 25.000 persones. Pràcticament tot el número està dedicat a la
manifestació.
738 (5.11.2009 - 11.11.2009)
- A Carcassona, i eran coma de milierats d’autres
Valoració de les organitzacions de l’exitosa manifestació de Carcassona.
758 (25.3.2010 – 31.5.2010
- “La lenga occitana es una aisina d’integracion”
Entrevista a Arvèi Guerrera (PÒc). Expressa la seva inquetud de que la llengua
occitana pugui ser utilitzada per l’extrema dreta per segregar, quan aquesta ha de ser
una eina d’integració.

