
RENDUT - COMPTE DE L’ACAMP GENERAL

del 19 de novembre de 2016 

Èran presents 7 sòcis del Consèlh (totis, manca Martin Motte e Robert Rousset) e 4 sòcis
fòra del Consèlh demest los 31 qu’avián pagat son escotisson. Atal, l’acamp poguèt
valablament deliberar.
Secretari de sesilha : J-F Costes, capiscòl que redigiguèt aqueste rendut-compte.

I - RENOVELAMENT DEL CONSELH D’ADMINISTRACION
Dos sètis èran de renovelar : los de Guy Mathieu e d'Edmond Romieu.
Totis dos foguèron tornar elegits, decision presa a l’unanimitat.
Francis d'Abrigeon presentèt la siu candidatura e fosquèt elegit a la majoritat. .
Lo conselh d’administracion novèl es donc lo seguent :
– 9 sòcis elegits que son, dins l’òrdre alfabetic : Francés d’Abrigeon, Arletta Birot, Joan-
Francés Costes, Gerard Ligozat, Gui Mathieu, Martin Motte, Susana Odin, Edmond Romieu
e Daniel Viargues ; 
– 3 sòcis onoraris : lo majoral Robert Rousset, lo majoral e rèire-capiscòl  Joan Fourié e
lo rèire-capiscòl August Armengaud.
Lo consèlh s’amassarà lo dissabte 10 de decembre que ven a 14 oras precisas per elegir lo
burèu e tractar de questions divèrsas que foguèron  sonque evocadas dins l’acamp general.

II - RAPÒRT D’ACTIVITAT
Lo capiscòl, legiguèt lo rapòrt d’activitat per l’annada 2015-2016 qu’escriguèt : una
evocacion de nòstres sèt acamps mesadièrs a Paris-Panthéon, ambe la dictada occitana e las
charradissas de Peireta Berengier (Mistral e las Americas), Gui Mathieu e Domitille
Vigneron (vrespada poëtica e musicala), Monica Bellegarde (lo canal del Miegjorn),
Francesca Celi (antologia dels autors del Miegjorn), Pèire Martial (Casimir de Selves),
Daniel Viargues (istòria de la grafia de l'occitan).
Evocacion, tanben, d’un collòqui tengut a Cèus en octòbre ambe nòstras associacions sòrres
« Los Miegjornals de Cèus » e « La Velhada d’Auvernha »  subre Arsène vermenouze e,
enfin, de nòstras doas fèstas annadièras, a París : la Santa Estela parisenca al jardin de
Luxemborg, lo 21 de mai, e la Felibrejada de Cèus, del 3 al 5 de junh.
Lo rapòrt, se clavèt sus la volontat de perseguir la nòstra activitat dins la capitala e de
manténer nòstres ligams ambe las autras associacions felibrencas de la region.
Lo rapòrt foguèt adoptat a la majoritat (ambe una abstencion). (cf .pèça  junta 1 en anèxa)



III - RAPÒRT FINANCIÈR
Susana Odin, clavaira, presentèt lo rapòrt financièr (cf.pèça junta 2).
Avèm un resultat deficitari de 670,86 €.
Avèm pas editat cap publicacions novèlas e los escotissons son de 620 € (31 sòcis) contra
625 € l’an passat.
L’actiu es gaireben lo meteis : 5 398,60 €  en luòc de  6 076,28 €.
Adoncas, ongan, cal susvelhar las despensas.
L’amassada aprovèt la gestion de Susana Odin a l’unanimitat.
 

IV - DECISIONS DIVÈRSAS
1-Despensas novèlas
Avèm decidat a la majoritat (ambe doas abstencions) de non renovelar pas l'abonament de
sosten a La Setmana que non avèm pas pro denièrs, que La Setmana non publica pas totjorn
las anoncias de las nòstras manifestacions e non parla pas jamès del Felibritge.
 

 2- Las charradissas de la debuta de 2017          
- D’en prumièr, la charradissa de Peireta Bérengier del 10 de decembre es reportada al 14 de
genièr. Serà Gui Mathieu que la remplaçarà le 10 de decembre dins le nòstre local novèl ;
- 28 de genièr, dictada occitana ;
- Lo 25 de febrièr,  « l'occitan dins las trencadas » per Yves Rauzier ;
- Lo 11 de Març, Pèire Martial :  « Sextius Michel » ;
Per lo segond trimèstre, d’autras prepausicions poiràn èstre faitas a l’acamp del Consèlh
d’administracion fixada a la data del 10 de decembre.

3- La publicacion de brocaduras novèlas dins la colleccion « Los amics de la lenga
d’Oc ».
Poiriam publicar las intervencions d'Edmond Romieu ( « Jòrdi Roqièr »), Brigitte Saouma
( « nouveau regard sur le catharisme ») se le capiscòl, qu'es tot solet per obrar, es ajudat.

4 - Gerard Ligozat, administrator del nòstre siti amilengoc@free.fr presentèt un bilan de la
frequentacion  desempuèi l’origini : un total de 6 890 visitas  (5 914 l’an passat). Coma l’an
passat, podèm pas que demandar a totis nòstres sòcis de nos legir per, s'òc  vòlon, nos criticar
e/o i escriure, en occitan o en francés, que sián escrivans (J-F. Costes, Gui Matièu, J-P.
Bertrand…) o non.

5- F. d'Abrigeon vòl fèr debats d’actualitat, qu'es la siu condicion per dintrar tornar al CA.
Adoncas, ne farem un d'una mièja ora a la debuta de las sesilhas.

Lo president decidèt de clavar l’acamp general a 15 o 45.
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