
51a Expedició-Trek al Atles del Marroc 2016 
 
Dates: del 9 al 19 de maig de 2016 
Participants: (2) Joan Marquès i Toni Coll 
Cim aconseguit: Mgoun W. (3.978m.) 
 
Descripció: El Marroc sempre m’ha fascinat i les muntanyes de l’Atles m’ofereixen 
permanentment el regust d’una novella aventura. Segurament la hospitalitat  i la 
cultura d’aquest poble són la base del poderós atractiu que irradia. Per tant no és 
massa complicat organitzar sortides pel seu territori amb rapidesa i relativa facilitat. 
  

 
El Tajine 

 
Els àpats típics 

 

Aproximadament un mes i mig abans de l’inici d’aquesta expedició en el decurs 
d’una excursió amb l’amic Joan vàrem parlar de la possibilitat de fer una escapada a 
la Serralada de l’Atles Mig per creuar-lo a peu pujant als cims més alts. Amb poc 
més d’una setmana ja havíem endegat el projecte i aprovat el seu pressupost.  
 

 
Cascades d’Ouzoud 

 
Cascades d’Ouzoud 

 

El Joan ja havia fet diferents viatges a Marroc i té molta experiència en els quatre 
mils de l’Atlas, dons els ha coronat quasi tots. El nostre objectiu d’ara, el Ighil Mgoun, 
ja el va assolir l’any 1997. En aquesta ocasió el nostre projecte es centra en creuar 
la Serralada de l’Atles anant del Nord cap al Sud, pujant als cims del Mgoun, 
continuar la travessa seguint el curs del riu Mgoun i finir el recorregut prop del poble 
de Bou Taghrar, uns trenta i poc kilòmetres abans de la confluència del riu Mgoun 
amb el riu Dadès, ja a les portes del desert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vall d’Arouss 

 
Plató de Tarkeddit 2.900m 

 

El dilluns dia 9 a les vuit del vespre volem de Barcelona a Marrakech amb Vueling i 
l’endemà dimarts dia 10, recorrem amb 4x4 els 350 Km., es a dir, unes sis hores 
llargues d’aproximació fins la vall de Bougamés. També aprofitem per passar a 
veure les impressionants cascades de d’Ouzoud i tot seguit continuem fins el punt 
d’inici del nostre recorregut, el llogarret de Arouss situat a 1.860m.a. 
 

 
Mgoun W 

 
Els 4.000 del Mgoun 

 

El nostre equip estava integrat per un Guia local, l’Ibrahîm (o Abraham), un cuiner, 
l’Ahmed (o El Fervorós), un muler el Mohammed (o El Lloat), dues mules i nosaltres. 
Dimecres dia 11 iniciem la travessa, saltem el massís de Tarkeddit-Timaratine 
passant pels Colls o Tizis de Timaratine de 2.890m.a. i de Tarkeddit de 3.380m.a. 
Baixem a acampar al Plateau o Pla de Tarkeddit situat a 2.950m.a. Hem recorregut 
uns setze Km., i hem fet un desnivell positiu de 1.520m. i un de negatiu de 430m. 
 

 
Cim del Mgoun W 

 
Mgoun W. 3.978m 

 

Dijous dia 12, ens llevem a quarts de quatre de la matinada i ascendim al Mgoun W. 
de 3.978m.a., las copioses nevades recents han convertit en un pel delicada l’aresta 
fins el cim principal, estem contents amb el cim aconseguit i com a bons 
conservadors deixem els quatre mil per un altre ocasió. Baixem fins al riu Oulilimt a  
 



 
Campament Oulilimt 

 
Campament Oulilimt 

 

2.850m.a., hi arribem a dos quarts de quatre de la tarda, portem pràcticament dotze 
hores caminant, hem recorregut uns vint-i-dos Km., hem fet un desnivell positiu 
acumulat de 1.510m. i un de negatiu acumulat de 1.550m., plantem les tendes a la 
vora del riu.  
 
 

 
Pastures d’ovelles 

 
Pastures de dromedaris 

 

Divendres dia 13, anem riu avall per amples rambles de còdols, mentre el riuet baixa 
tímidament fent amples meandres. En alguns bocins del riu poc practicables pugem 
per la seva riba esquerra fent algunes curtes sifonades, sort que els punts més alts 
ens gratifiquen amb amplies panoràmiques, com la de les Fumeres de les Fades 
(formacions de roques tipus penitents, semblant a les de la Capadòcia). Més avall 
comencem a trobar ramats de ovelles, cabres i dromedaris, acompanyats pels seus 
joves pastors i també alguna cabana utilitzada temporalment a l’estiu. Arribem a la 
confluència del rius Oulilimt i Amurg, que esdevé el punt de l’origen del riu Mgoun.  
 

 
Fumeres de les Fades 

 
Vora el riu Mgoun 

 
 



 
Llogarrets aïllats 

 
Els habitants 

 

Tot seguit apareixen els primers llogarrets habitats permanentment pels berbers Aït 
Mgoun. Aquests agrupaments s’anomenen Igurramen, que en berber significa els 
Marabús o Sants de l’Islam, es troben situats a uns 2.150m.a. i fins fa pocs anys, 
han estat els enclavaments humans més allunyats de qualsevol sistema de 
comunicació mecànica de tot el Marroc. A l’estiu estan a varis dies de camí dels 
mercats més propers i a l’hivern la neu els deixa aïllats. Avui hem recorregut vint-i-
cinc Km. acampem a la vora de nucli de Taghreft. 
 

 
Els grans són pagesos als valls fèrtils 

 
Els joves fan de pastors 

 

Dissabte dia 14, caminem unes dues hores per la riba del riu sense mullar-nos, les 
zones properes al riu estan curulles de conreus i fruiters, passem el poble de 
Taghzout i a partir d’aquí ja anem sempre per dins del corrent del riu. Les Gorges de 
Achabou son probablement la part més espectacular del trajecte. Tot seguit sortint 
del congost el riu aplega més cabal amb les cascades de la Vall d’Assif-n-Arous. A 
partir d’aquí el riu agafa més amplada però en molts trams curts es torna a engorjar i 
ens obliga a remullar-nos contínuament. Quant portem caminats prop de vint-i-tres 
Km, acampem a les afores del agrupament de Tiranimín situat a 1.798m.a. 
 

 
Pel riu Mgoun mules i mulers 

 
El Guia i nosaltres 

 



 

 
Gorges Achabou 

 
El nostre equip tècnic 

 

Diumenge dia 15, avui és l’últim dia de que disposem per finir la travessa. El riu ja 
s’eixampla notablement, passem prop del poble d’Aquerzaka 1.750m.a. i més tard 
pel d’Issoumar 1.670m.a. que ens queda una mica allunyat per sobre la riba dreta i 
nosaltres decidim pujar cap a la riba esquerra per creuar per dins el poble de Igrem 
Akdim de 1.650m.a. 
 

 
El riu és la vida 

 
Una vida dura 

 

Ja estem en la zona principal del conreu de roses, segons explica la llegenda, la 
perfumada Rosa de Damasc fou introduïda en aquesta Vall del Mgoun per les llavors 
que deixaven caure o perdien les caravanes de pelegrins que retornaven de la Meca 
cap a l’any 1700. A principis de maig es celebra la festa de les Roses i quant 
passem, les noies jovenetes ens en regalen. A quarts de quatre de la tarda arribem 
al poble de Tamgallouna i finalitzem el nostre recorregut, hem caminat unes 6 hores 
efectives i hem fet prop de divuit Km.  
 

 
La Rosa Damascena 

 
Vall perfumat Quelat-Mgouna 

 



 
Kasba Taourirt de Ouarzazate 

 
Aït Ben Haddou 

 

Ens ve a recollir un 4x4, passem per Quelat Mgouna, població de més d’onze mil 
habitants i on estan celebrant el final de la gran festa anual, parem una estona i com 
és costum tothom porta cors fets de roses i ens ruixen amb aigua de roses. En 
acabar continuem cap a Ouarzazate i ens quedem al hotel Saghro. 
 

 
Kasba de Telouet 

 
Palau de Telouet 

 

Dilluns dia 16, visitem la gran població i la Kasbah de Taourirt. Dimarts dia 17, 
Visitem el Ksur de Aït Ben Haddou, la Kasbah i el Palau de El Glaoui de Telouet i 
fem cap a Marrakech.  
 

 
Medersa Ben Youssef Marrakech 

 
Tombes Saadíes Marrakech 

 

Dimecres dia 18, recorrem la Ciutat Imperial, Jardins de la Menara, Minaret de la 
Koutoubia, Tombes Saâdiens, Palau la Bahía, Madrassa Ben Youssef. 
 



 
Palau Ben Youssef Museu Marrakech 

 
Palau La Bahía Marrakech 

 

També veiem el Palau Museu de Marrakech, la Medina i la Plaça Jemaâ El Fna.  
 

 
Font i Boulevar de Mohammed VI 

 
Minaret de la Koutoubia 

 

I finalment el dijous dia 19 fem l’excursió al Palmeral i per la tarda volem de retorn a 
Barcelona. 
 


