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Pròleg

Qui digui que una llengua no és res més que una manera de compartir 
informació i que mentre ens comuniquem ja està bé, s'equivoca. Una llengua
és molt més que això i la nostra posició davant d'ella determina la naturalesa 
de les nostres relacions, el nostre posicionament en el món, de la mateixa 
manera que triar una paraula i no una altra diu més de nosaltres que el 
missatge que fem arribar. La llengua no es pot desvincular mai dels vincles 
afectius que ens proporciona, del pont que ens ajuda a establir amb els 
altres. Per això només a través del coneixement i ús de la llengua d'un país 
es pot copsar la seva naturalesa real, es pot produir el reconeixement mutu 
entre els que pretenen comunicar-se. Et parlo en aquesta llengua perquè 
et reconec com a proper i no t'excloc, jo et parlo en la teva llengua perquè 
vull formar part d'aquest tot.

Najat El Hachmi, escriptora
Premi Ramon Llull 2008

Ubbi gi

Ku waxna lakk yoon doŋ la ngir mën book xibaar, tamit, su ni ciamale 
waxtaan, doyna sëkk, Juum na. Lakk ëpp na lolu fuf , xalaat bi nii am ci 
moom, mooy wone ni nu ko nawe, ak fi mu nu toolu ci aduna bi, wuté wul 
ak ni taan bi baat bayi bëlee bi di tekki ci li nga bëgge wax. Waruñ di 
taqalé lakk ak coofel gi mu nun indi, ci mbokkel gi muy rabb ci nun. Li tax 
ba ne xam ak Jëffandiko lakku dëkk bi ci nanuy mëna natt fi mu nu tollu, 
ci nanu koy mëna wekk ba di ci waxtaane. Ma ngi wax ak yaw ci lakk wi, 
ndax xam na ni nga ma jéggé, te géenu ma la ci, ma ngi wax ak yaw ci sa 
lakk, ndax bëgg na bokk ci lëpp.

Najat Al Xassimi, di bindëkat 
 Am Raya Ramon Yull 2008





Les entitats signatàries d'aquest manifest, associacions de persones 
immigrades i organitzacions de suport a les poblacions immigrades, 
volem compartir amb el conjunt dels ciutadans les nostres 
reflexions al voltant de la llengua catalana i dels elements que 
faciliten el procés d'inclusió social de les persones nouvingudes. 
Creiem que són una sèrie de punts als quals la societat catalana
no pot renunciar si pretenem construir una societat justa i 
cohesionada. Per tot això manifestem el següent: 

Ni tëŋ mbind bi, modi bootay yi doxandeem yi, ak mbootay yi 
jàppale doxandeem yi, jukk bokk ak wa wa reew mi xalaat yi 
jéemé ke ci lakk wi di katala ak pexe yi yombal dalal askan 
doxandeem yi sogga aksi ci reew mi. Nuam yakaar ne, ak ponka la 
yu askan nu Kataluña waral bayyi, bu fekke ne dafa bëgg tabax 
dékk bu jubb te duggante. Li lëpp tax nuy wone wu bind yi: 





1
L'arribada de gent de tot el món ha fet que en aquesta terra es 
parlin avui dia més de 270 llengües. Aquí vivim també en xinès, 
en wòlof, en urdú, en quítxua, en anglès, en gallec, en amazic
o en àrab. Oferim les nostres llengües i cultures d'origen per 
enriquir aquest país, i aquest oferiment creiem que la societat 
catalana l'ha d'aprofitar.

Aksi nit nu baari fi joggé, fëep ci aduna bi, tax ba tay fi ci reew 
mi nu ngi fi lakk lu ëpp 270 lakk . Fi nu ngi fi lakk sinuwa, 
wolof, kixuwa,aŋle, ŋayek, amasik ba arab. Nu di indi sunu lakk 
ak sunu aada ngir bokk ci yokkute reew mi, indi gi nakk yakaar 
nañ ne askanu Kataluña daff ci wara jarinu.





2
Les administracions i institucions públiques han d'apostar per un 
model educatiu inclusiu, que no segregui l'alumnat per motius 
d'origen, i que potencï el reconeixement de la diversitat lingüística. 
El català ha de ser la llengua vehicular de l'ensenyament. 
Aquest fet és compatible amb què es promogui el respecte de 
les noves llengües que ara també són catalanes.

Bérëb bi ngur gi ak gornama bi danu wara taan njàng mi di 
amal duggante, bi dul boddi ndongo yi ndax seen juddi, i te 
nangu lakk yu barri te wutte yi fi ne. Katala moom dafa wara 
nekk lakk bi niiy jàngé. Lolu yaxul dara ci wekk gi nu wara am ci 
lakk yu bes, te leggi tamit yu Kataluña laan.





3
En aquest context de diversitat lingüística, el català és la llengua 
que ens uneix a tots i a totes. És l'idioma amb el qual volem 
construir la societat i que tothom pot compartir, per això volem 
que sigui la llengua comuna.

Ci jamonoy lakk yu baari te wutte, katala mooy lakk bi nuy 
boole nun nëpp. Moyy lakk bi nga xamne moom la niiy tabaxe 
reew mi te, nëpp mën ci bokk, lolu tax nu bëgge ka def lakku 
nëpp.





4
En aquest sentit, els poders públics encara poden fer molt més 
perquè tothom que vulgui aprendre el català ho pugui fer. L'ús 
de la llengua pròpia és un dret que recull la llei. Els poders públics, 
per tant, han d'establir les mesures necessàries per facilitar 
l'exercici d'aquest dret als qui ens establim en aquesta terra.

Ci li yoon wi nu ubbi, war tax ba ngur gi fexe ba këpp ku bëgge 
jàng katala mën ko def. Di wax lakk bi nu bokk, yoon ak aq bu 
nu takk la. Tax ba ngur gi jël doggal yi di yombal topp yoon ba 
nëpp jot ci seen aq.





5
La defensa del català és la defensa de totes les nostres llengües. 
Volem transmetre la importància que té parlar la llengua del 
lloc on es viu. Nosaltres també volem que en els nostres països 
d'origen la llengua pròpia sigui compartida per tothom.

Ar katala moodi ar sunu lakk yëpp. bëgg nanu woné solo gi am 
ci lakk lakku fi nga dëkk. Nun tamit ca reew ya nu joggé, bëgg 
nanu tamit bokkante sunu lakk ak ñëpp.





6
El català és una eina d'inclusió social. Quan utilitzem el català fem 
una aproximació real a la societat catalana i propiciem la relació 
entre els qui hem arribat ara i els qui van arribar abans. Fent servir 
la llengua aconseguim ser reconeguts com a propis del lloc i 
assolim, ni que sigui simbòlicament, la condició de ciutadans.

Katala yoon la ngir tabax mbokk. sasu sunu de di lakk Katala da 
nuy jeggé askan Kataluña, te yombal takk mbokk gi ci diggante ni 
di sogga aksi ak ni ñëwoon bu yagg. Nanu di jëffandiko lakk ba 
nu giise ko ni lakkum reew mi, ndam sax ci mandaarga nga laay 
doon, nunu di xoole ni doomi Kataluña.





7
Adoptar la llengua pròpia és un pas necessari per gaudir d'una 
ciutadania en igualtat de condicions. L'adopció del català ha d'anar
acompanyat també de mesures que facilitin l'adquisició dels drets 
socials i polítics. Aquest país té el repte que ens incorporem a la 
societat catalana i, així, participem en la creació d'un espai comú. Per 
fer-ho possible és imprescindible que ho fem en condicions d'igualtat 
i, per això, és tan important que adquirim els mateixos instruments i 
drets que té qualsevol ciutadà. Tots els drets estan lligats entre si. El 
dret a l'habitatge és inseparable del dret al treball, del dret lingüístic 
o del dret a votar. Tots van en aquesta mateixa direcció de promoure 
la inclusió social i l'adquisició de la ciutadania catalana.

Jël sunu lakk wi lu am solo la ngir am saggú doomi reew mi te boddi 
du ci am.Jël katala nak mu di sunu lakk day and ak ay doggal ci 
wallu aq ak yëlef fu askan wi ci mbiri njaboot ak politik. Reew mi 
moom ay yiiteem tay mu ngi ci mu boole nu ci askan Kataluña, ci ni 
rek la mën amal ay bërëb yu nuy bokk. Ngir giss lu deme ni, du ñakk 
nu ubbi yoon yi dax boodi , niiro ay jumtukaay , yamale aq ak yeelef 
ngir bëep doomi reew mi. Aq ak yeelef yëep da nu duggante.Aq ak 
yeelef ci am dëkkuway, du nu ko soorel ak bi joxe ligeey, ci lakk, ci 
bokk ci niiy taan. Yëep been giis giis la nu am mu duggante nit ni ak 
jox leen saggú doomi reew mi.





8
El català és sinònim de cohesió. La llengua és el millor vehicle 
per fer comunitat, més enllà de la comunitat cultural de cadascú. L'ús 
de la llengua és la millor manera i la més fàcil d'implicar-se en la 
societat civil catalana i de construir la millor societat per a tothom.

Katala day tekki duggante. lakk mooy yoon bi gëna bax ngir 
tabax mbokk, ku wessu ni nga bokkal aada. lakk lakk wi mooy 
pexe gi gëna yomb ngir duggante ak askanu Kataluna bi, ci 
mbotaay yi , bokk ci niiy tabax reewu nëpp.





9
La llengua és una eina d'aproximació i no pas un instrument de 
confrontació. Des d'alguns sectors es vol utilitzar la llengua com 
a arma d'enfrontament polític. Cap llengua mereix aquest tracte. 
Creiem en la capacitat que té per trencar els murs de la 
incomunicació i per desfer les fronteres que ens separen.

Lakk yoon la ngir jeggante waye du jumtukay ngir àyo. Am na 
nu di jël lakk wi def ko mu di seen gaañay ci politik. amul been 
lakk bu ni wara deffn. Gëm naan doole gi mu am ngir daanel 
reero te ubbi ñakk yi.





10
Volem viure en català! Fem del català la llengua d'acollida.
No ens discrimineu pel fet d'haver nascut en un altre lloc i 
permeteu-nos, parlant-nos en català, que participem en la 
construcció d'aquest país que entre tots i totes estem edificant.

Da nu bëgg dund ak katala! na nu def katala lakku dallal. Bu nu 
di boddente tegg ko ci fi nu juddu, waxal ak man ci katala, 
ubbil nu, nu bokk ci niiy tabax reew mi te xajal ci nëpp.





 Ideat i promogut:



Manifest presentat públicament el 23 d’abril de 2008,
diada de Sant Jordi, al Moll de les Drassanes de Barcelona.

Mbind mi ci nu fëssal ci 23 awril 2008 
Ci bës bi nu jaargal San Coordi, si waxi Darassanes ci Barseloon.
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Entitats que s’adhereixen al manifest:

Mbotaay yi and ci mbind mi:

Coordinadora Associacions Senegaleses de Catalunya 
Mbotaay ngi ëmb mbotaay yi doomi Senegaal ci Kataluña

Federació d’Entitats Senegaleses de Catalunya que es va constituir 
legalment a l’any 2003 i actualment està formada per 73 entitats.
Té com a principal objectiu contribuir al desenvolupament 
institucional de les organitzacions senegaleses de Catalunya, alhora 
que, impulsar polítiques de cooperació i d’interrelació entre les 
comunitats senegaleses i les administracions catalanes i senegaleses. 

Espai Àfrica-Catalunya
Maankanu Afriik ci Kataluña

Espai Àfrica-Catalunya és fruit de la idea d’un conjunt de persones, 
vinculades a l’Àfrica per diversos motius i té com objectiu principal 
el de fomentar el coneixement de les realitats africanes, així com 
també ampliar els vincles, creant espais d’intercanvi, entre 
Catalunya i els països africans. EAC vol estimular l’interès dels 
catalans per l’Àfrica i, alhora reconèixer la presència de capital 
humà Africà a Catalunya, amb la finalitat de fomentar la 
interculturalitat i millorar la cohesió social.

Amb el suport de:
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