
Compte rendut audiéncia FELCO al Ministèri – 1èr de junh de 2016 

 

La delegacion de la FELCO (Yan Lespoux, Felip Martel, MJ Verny) foguèt recebuda aqueste 
dimècres 1èr de junh per lo sénher Olivier Noblecourt, director-adjunt del cabinet de la 
Ministra.  

La discussion franca e corala foguèt primièr per O. Noblecourt l’escasença d’exprimir son 
regret de reçaupre un dorsièr compilant los problèmas sens que la FELCO l’aguèsse contactat 
per expausar directament las situacions de blocatge rescontradas. Rampelèt en particular que, 
tre que ne foguèt avisat, poguèt reglar la question de l’opcion d’occitan en 6ena al collègi B. 
Hendrickx d’Aurenja. 

La delegacion li senhalèt que la collècta dels testimoniatges èra una tasca longa e d’autant mai 
complicada que totes los CALR se recampan pas e qu’es donc malaisit d’obténer de donadas 
verificadas. Pasmens, es plan segur dispausada a faire remontar los blocatges autant lèu coma 
possible.  

La delegacion senhalèt entre autres 

- L’abséncia de CALR dins las acadèmias de Lemòtges, Clarmont e Granòble e sa tenguda 
azardosa dins l’acadèmia de Montpelhièr 

- La barradura de l’occitan dins d’unes establiments e la demesida globala de las oras dins 
l’ensemble de l’espaci occitan 

- La necessitat d’estabilizar l’ensenhament de l’occitan al Puèi (Acadèmia de Clarmont) ont lo 
collèga afectat sul segond pòste d’occitan creat dins l’acadèmia patissiá d’una situacion de 
non reconeissença de sa matèria, dins son collègi d’afectacion mai que mai. 

D’un biais general, la delegacion insistiguèt  

- sus l’empacha grèva que constituís l’abséncia de mejans especifics dedicats a las lengas 
regionalas, sol mejan de las protegir dins un contèxte de mesa en concurréncia sovent salvatja 



- sus l’inegalitat creissenta entre acadèmias, entre departaments, entre establiments dins lo 
tractament de l’occitan dins l’encastre de la reforma 

- sul fach que lo contèxt general s’èra fòrça degradat dins lo segond gra mai que mai dempuèi la 
demesida dels pòstes al CAPES (d’una mejana de 15 / an a la debuta dels ans 2000 a 4, puèi 5 
o 6 ara), demesida que foguèt pas jamai compensada a l’auçada dels besonhs (exemple de 
l’acadèmia de Montpelhièr que passèt de 56 pòstes a un pauc mens de 40 en 10 ans). Aquela 
penuria de pòstes fa patir los collègas que se tròban escambarlats sus mantun establiment, e 
los empacha de s’investir pedagogicament coma o supausa la filosofia de la reforma e, d’un 
biais general, de promòure lor disciplina dins los establiments de restacament. 

- Sus la diferéncia de tractament de las divèrsas lengas regionalas en matèria de malhatge de 
pòstes e d’ofèrta d’ensenhament 

Lo sénher Noblecourt convenguèt de l’existéncia d’aquel cèrcle viciós.  

Pasmens, per la question dels mejans especifics, tornèt opausar un veto. 

Per çò qu’es de l’inegalitat entre lengas regionalas, es per el la consequéncia de las 
diferéncias de pression sociala e politica d’una region a l’autra. 

Afortiguèt que per el los EPI (Ensenhaments practics interdiciplinaris) èran un atot per 
l’occitan e que lo benefici de la reforma se poiriá jutjar dins qualque temps. Per el, l’autonomia 
laissada al terrenh èra una necessitat democratica. 

*** 

Sus aqueles punts, la delegacion insistiguèt sus la dificultat, pels collègas, de conciliar çò 
qu’èra en realitat, sul terrenh, una gestion de rapòrts de fòrças amb la serenitat dins l’exercici 
d’un mestièr dificil e de la promocion d’una disciplina pas totjorn considerada en dignitat. 

S’enseguiguèt un escambi de punts de vista suls beneficis supausats de la reforma que la 
FELCO, apielada suls retorns de terrenh, n’es pas convençuda. 

Se discutiguèt puèi de l’abséncia d’una lei per las lengas regionalas. Per lo sénher Noblecourt, 
una lei pòt pas tot reglar. Anoncièt per contra que lo Ministèri trabalhava a una nòva circulara 
per encadrar l’ensenhament de las lengas regionalas. 

Lo sénher Noblecourt apondèt la necessitat d’una collaboracion amb l’OPLO per la mesa en 
plaça d’una politica coerenta e incitèt la FELCO a faire de proposicion dins aquel encastre. 
Prepausèt d’organizar al Ministèri un rescontre de trabalh qu’associariá l’OPLO e la FELCO, 
après l’audiéncia de la FELCO per l’OPLO lo 4 de julhet. 

La delegacion exprimiguèt son acòrd tot en senhalar qu’una bona part de l’espaci occitan (3 
acadèmias, mai de 10 departaments) èra pas compresa dins l’airal concernit per l’OPLO. 

****** 



Dins l’encastre temporal limitat d’aquel rescontre, las questions recurrentas de l’agregacion, 
dels coeficients al bac, de l’estatut d’IPR foguèron son qu’evocadas. De segur que la FELCO 
contunharà de las portar. 

A l’incitacion del sénher Noblecourt, dins l’amira d’una reunion dels rectors al Ministèri lo 7 
de junh, anam faire remontar aquesta fin de setmana las situacions de blocatge mai grèvas. 

****** 

E mai ajèssem plan consciéncia qu’una audiéncia de mai al Ministèri menarà pas de miracle, 
mai que mai dins un contèxt politic trebolat, puèi que los problèmas son globals – çò qu’avèm 
pas quitat de dire – se lo contact mantengut amb lo Ministèri permet de desblocar d’aquí 
d’alai qualquas situacions, aurem pas complètament perdut nòstre temps. 

 


