
Amb el suport de:

Documental “Amazics: 
una diàspora forçada”

La Casa Amaziga de Catalunya i l’Associació Fora de Qua-
dre van recollir en un documental el 2020 les condicions 
per les quals la població amaziga del sud-est del Marroc es 
veu forçada a emigrar.
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LLENGUA I CULTURA 

AMAZIGUES A CATALUNYA

RECURSOS A L’ABAST 

Biblioteques fora de Catalunya

 A banda dels recursos esmentats, podeu consultar bibliote-
ques ubicades en altres països. Entre aquestes hi ha el fons 
sobre cultura amaziga de la Biblioteca Doctora Leila Mezian 
de la Cátedra Internacional de Cultura Amazigh (Fundea), 
la Biblioteca Juba II de l’associació canària Azar, el Centre de 
Recherche Berbère de l’INALCO de París, la biblioteca de l’IR-
CAM a Rabat, la biblioteca en línia de l’Haut Commissa riat à 
l’Amazighité d’Alger o la documentació en línia de la biblioteca 
de l’Instituto Español Melchor de Jovellanos d’Al Hoceima.

Bibliografia essencial

Castellanos, E. i Akioud, H. (2007). 
“Els amazics: una història silenciosa, una llengua viva”. 
Valls: Cossetània

Yacine, T., Roque, M.-A., Ghaki, M., Chafik, M. et al (2009). 
“Els amazics avui, la cultura berber”. 
Lleida / Barcelona: Pagès Editors / Institut Europeu de la 
Mediterrània

Diversos autors (2018). 
“El poble amazic a Catalunya”. 
Barcelona: CIEMEN [en línia]. Disponible a: 

fundea.org/es/categorias/biblioteca-
fundaci%C3%B3n-euroarabe

azartaknara.org

centrederechercheberbere.fr

biblio.ircam.ma/opac_css

hcamazighite.dz

bibliojovellanos.blogspot.com/p/biblioteca-
virtual-2.html

avimeo.com/380557578

https://www.nationalia.cat/dossier/
11194/05-el-poble-amazic-a-catalunya



Centre de Documentació de la 
Casa Amaziga de Catalunya 
(CEDOCAC)

El CEDOCAC és un centre de documentació especia-
litzat en el poble amazic, la seva llengua i la seva cultura. 
Manté una col·lecció de llibres i altres recursos per a la 
seva consulta i ofereix un servei d’assessorament biblio-
gràfic i de consultes personalitzades. Té documentats un 
bon nombre de materials didàctics, contes, vocabularis... 
als quals es pot accedir gratuïtament des del seu web.

       

Rocafort, 242 bis, 3r (Barcelona) / 620226523 
casaamaziga.cedocac@gmail.com
• Per a consultar el fons cal demanar cita prèvia.

Secció amaziga a la biblioteca 
Sant Pau-Santa Creu

La biblioteca Sant Pau-Santa Creu disposa d’una petita 
secció de cultura amaziga dins del seu fons bibliogràfic, amb 
diverses desenes de volums i enregistraments musicals.

       

Carme, 47 (Barcelona) / 933020797
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Amazic.cat

Web d’ús gratuït que conté un compendi de la 
Gramàtica amaziga de Carles Múrcia i el Diccionari ca-
talà-amazic / amazic-català del mateix autor i Salem Zenia. 

Mètode d’aprenentatge 
“tc wawjdm”

Estan disponibles, amb descàrrega lliure a internet, 
les unitats del mètode d’aprenentatge d’amazic “tc waw-
jdm”, que inclouen exercicis, àudios, guies didàctiques i 
remissions a la Gramàtica amaziga de Carles Múrcia. Es 
poden usar en aules amb professor o com a mètode 
d’autoaprenentatge.

       

Grup de Facebook 
Catalanoamazics!

Espai a la xarxa social que s’actualitza diàriament amb 
informació sobre el món amazic. És, també, un punt vir-
tual de trobada entre persones amazigues o interessades 
en aquesta llengua i cultura.

       

LLENGUA I CULTURA AMAZIGUES A CATALUNYA
RECURSOS A L’ABAST 

A Catalunya viuen entre 100.000 i 200.000 
persones amb arrels amazigues. Majoritàriament, 
són persones procedents del Marroc i Algèria, però 
cada cop més, també nascudes a Catalunya. Amb la 
intenció de mantenir i desenvolupar la cultura ama-
ziga —que abasta deu estats del nord d’Àfrica i un 
nombre creixent de països a la diàspora—, associa-
cions, universitats i administració posen a disposició 
de la ciutadania catalana i, especialment, del col·lec-
tiu catalanoamazic, un seguit de recursos per a la 
preservació i difusió del llegat amazic i l’aprenentat-
ge de la llengua al nostre país.

Aules escolars de llengua i cultura

La Casa Amaziga de Catalunya (CAC) gestiona les au-
les de llengua i cultura amazigues a les escoles catalanes, en 
conveni amb el Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya. Els infants hi estudien la llengua amaziga i as-
pectes fonamentals d’aquesta cultura. N’hi ha en diversos 
municipis del país. Us podeu adreçar a la CAC per a saber 
si al vostre municipi se n’ofereix cap:

cedocac.wordpress.com

ajuntament.barcelona.cat/
biblioteques/bibsantpau/casaamaziga.wordpress.com

amazic.cat

ciemen.cat/amazic

facebook.com/groups/catalanoamazics


