 Divendres, 29 de novembre de 2002
BCN - CASABLANCA - OURZAZATE
Amb el tren de les 13.22 des de Badalona vaig fins a
l'aeroport. Arribo a les 14.00, just a l'hora que havíem
quedat de trobar-nos amb els companys.
Em trobo amb en Lluís Carbó (que no coneixia). Ha
vingut amb el cotxe des de Benicàssim (Castelló).
El vol de la RAM a Casablanca previst per a les
16.10 surt en pantalla per a les 13.45 (?). El temps
transcorre ràpid i els altres companys no acaben
d'arribar.
A les 13.15 anem a embarcar. Aleshores es presenten
en Gustau i en Juanjo de Lleida, junt amb el Raimon
de Les Cabanes (Vilafranca). El trànsit és clar!
L'avió s'enlaira a les 16.10 puntualment. Viatge sense
novetats de 2.10 hores. Hi ha 1 hora de diferència
amb l'horari europeu. Són les 17.20 hora local.
Els terrenys dels voltants de l'aeroport estan molt
amarats d'aigua, es fa notar el senyal dels aiguats
desmesurats dels últims dies que han estat notícia.
L'espera a l'aeroport de Casablanca es fa llarga i
tediosa. Aprofitem per fer varies propostes de
l'itinerari pel sud del Marroc.
El vol cap a Ourzazate surt puntual. Arribem a quarts
de dotze. Demanem a un guarda per dormir a
l'interior de l'aeroport, ho consulta amb un superior, i
està clar que la resposta és negativa.
Tornem a muntar els pedals (clau fixa de 15), inflem
pneumàtics, fem balanç i reparació dels petits danys
causats pel transport aeri. Decidim fer bivac a la porta
de l'ermita que hi ha junt al pàrking de l'aeroport.
 Dissabte, 30 de novembre de 2002
OURZAZATE - TINERHIR - IKNIOUM
La nit ha estat bastant fresca, hem passat fred. De
matinada han vingut dues persones per resar a la
mesquita. Quan el sol ens reconforta ens posem en
marxa. A Ourzazate anem a la recerca d'un mecànic
de bicicletes (la bicicleta del Gustau te trencat la
funda del cable del canvi) i d'alguna cosa per
esmorzar.
Hi ha multitud de joves en bicicleta que van cap a
l'escola. No ens aclaparen gens, passem
desapercebuts.
Aconseguim esmorzar, aconseguim reparar el canvi
de la bicicleta i també aconseguim un vehicle que ens
durà a Tinerhir per 700 DH.
Entre les dues opcions sobre començar la ruta a
Boumalne o a Tinerhir, ens decidim per l'última.
També volem seguir el rutòmetre de l'OPEL i
començar a Tinerhir, però malgrat intentar-ho no
aconseguim trobar el "càmping Almo" i desfem el
camí en 4 km fins a una cruïlla que indica "Iknioum,
48 km".
Fet i fotut se’ns han fet les 14.00 h. Ens posem en
marxa cap el sud 1/2 hora més tard, deixant a

l'esquena les muntanyes nevades de l'Atlas dirigintnos al Jbel Sarhro.
La primera part és planera, després un port ens
remunta fins a un "plateau", que condueix fins al
poble.
Arribem a les 19.15 h amb l'ajut de les llums de tres
frontals. Ja suposàvem que arribaríem de nit.
L'"hotel" està tancat, el responsable està pregant a la
mesquita. Estem en el ramadan, mes sagrat del
calendari musulmà, dedicat al dejuni i a l'oració.
Després de llarga espera, el responsable fa acte de
presència, la qual cosa ens assegura el llit però no pas
el sopar. A primera instància pensem en que ens
tocarà fer al ramadan malgrat ser ja fosc. Finalment
podrem gaudir d'un reconfortant àpat.
Resum: 50,30 km - 11,81 km/h - 4.15.27 h - 29,9
km/h
 Diumenge, 1 de desembre de 2002
IKNIOUM - TIZI N'TAZAZERT - N'KOB
Ens llevem a dos quarts de vuit. Fem la neteja,
reparació i posta a punt de les bicicletes. Esmorzem i
ens posem en marxa a les 9.30 h.
En 15 km pugem al coll, el Tizi n'Tazazert de 2300
m. És el reialme del material basàltic. Parem a fer un
té al mateix coll, una família habita en aquest inhòspit
indret.
El descens es fa tant lent com la pujada, degut al ferm
força pedregós. Portem 25 km a una mitjana d'11
km/h, tot i que anem de baixada.
Finalment trobem terreny planer. El panorama canvia.
S'engorja, hi ha palmerars, conreus i canviem la pedra
per la pols. Junt a un nucli d'habitatges amb palmeres
i conreus, la ruta torna a pujar en uns dos quilòmetres
per situar-nos a una plataforma que s'ens presenta
com un immens oceà de pedra. Entrem a N'kob i
anem directes a la kasbah. És un complex turístic amb
un notable nivell de qualitat. Pagarem el mateix per la
mitja pensió que hem pagat a Iknioum, amb una
diferència molt important de servei i de qualitat.
Ens podem dutxar amb aigua calenta i posar en estat
de reemprendre la marxa les màquines amb un bon
repàs i neteja.
Sortim a donar un tomb pel poble. A les 17.30 h tot
moviment de persones desapareix deixant els carrers
deserts. S'ha de complir amb el ramadan, és a dir,
quan s'ha post el sol ja es pot menjar i beure fins
l'endemà. Tornem a la nostra luxosa kasbah, on ens
obsequien amb un suculent i abundós "cuscús".
Resum: 60,31 km - 13,81 km/h - 4.23.46 h - 37,8
km/h
 Dilluns, 2 de desembre de 2002
N'KOB - TAZZARINE - TARHBALT

1

Ens ho prenem amb calma, sense pressa. Comencem
a pedalar a les 10.00 h. Ens dirigim cap a Tazzarine
per la ruta "goudronnée".
Tazzarine: 35,90 km - 24,36 km/h - 1.30 h - 48,9
km/h
Comprem taronges al mercat (paguem 4,00 DH/kg).
Descansem, mengem i bevem una mica abans
d'afrontar el repte d’anar fins a Zagora per la ruta més
llarga possible. Després continuem uns 4 km per
carretera abans de prendre la cruïlla cap a Tarhbalt.
El territori esdevé molt pla i feréstec. La pista
planera, sense pedres, i sorra en quantitat suficient
per poder circular sense problemes excessius.
Abans del poble trobem unes petites dunes. Arribem
a la població a les 15.30 h. Tarhbalt, resulta ser un
conjunt de nuclis habitats a tocar l'un de l'altre.
Decidim creuar el gual del curs sec del riu i anar al
nucli veí (sense nom al mapa). El seu nom és Almo.
Ens allotgem en una casa particular
Resum: 70,0 km - 18,15 km/h - 3.51.20 h - 49,8 km/h
Quan ja estàvem instal·lats, ens diuen que el
"grandfather" no ens vol a casa seva, i que hem de
sortir a corre-cuita, amb gran disgust del xicot que
ens havia ofert la casa.
Immediatament un altre xicot pren el relleu i ens
ofereix casa seva. Ens porta a la part alta del nucli
rural. Ens instal·lem en una casa molt gran amb molts
habitacles, molta gent i més criatures. N'arribem a
comptabilitzar una quinzena. L'hospitalitat d'aquesta
gent sembla no tenir límit, és abrumadora.
 Dimarts, 3 de desembre de 2002
TARHBALT (ALMO) - ZAGORA
Ens llevem i el primer que fem és el bon esmorzar,
que ens ofereixen. Seguim el camí per territori molt
inhòspit. Els primers 5 km ens acompanyen dos dels
xicots del poble. La ruta és planera i variada, amb
pedra abundant.
A uns 15 km entrem en una vall immensa que prenem
en direcció oest (a l'est porta fins a Rissani) deixant la
direcció sud que dúiem fins ara. Tinc una punxada a
la roda i torno a punxar. A estones el terreny no ens
permet fer més de 8 km/hora. A les 12.00 h fem un
petit descans en una "haima". Parcial: 35,51 km 12,81 km/h - 2.46.16 h - 28,3 km/h.
Ens indiquen que hem de prendre una variant que hi
ha després del coll. Aquest està encara a 12 km. A
l'arribar al coll ens creuem amb dos nois i una noia
alemanys.
Al canvi de vall la pista millora sensiblement i podem
progressar a un ritme força més alt. Arribem a Zagora
a tota màquina a 3/4 de quatre.
Estem atabalats per l'enrenou que hi ha al carrer
principal i per l'agressivitat i ostentació d'un grup
d’energúmens que es va passejant amunt i avall

conduint uns "Quads" enarborant una senyera
catalana. Ens sentim avergonyits.
Resum: 76,69 km - 14,22 km/h - 5.23.24 h - 31,7
km/h

 Dimecres, 4 de desembre de 2002
ZAGORA - M'HAMID
Avui ens ho hem pres amb molta calma. Hem sortit
3/4 de dotze per arribar a 2/4 de cinc a M'hamid.
A Zagora intentem canviar moneda, però la quantitat
de gent que hi ha ens fa prendre la decisió de canviar
en una botiga. Després de molt esperar resulta que
només ens poden canviar 200 euro en contes dels
1.000 euro que preteníem. La frase: Prisa mata,
amigo.
Sempre sobre l'asfalt i quasi sense repòs pedalem
durant més de 4 hores fins a M'hamid. Hem hagut de
passar dos petits colls que han fet lenta la marxa i han
accelerat el ritme cardíac.
A M'hamid lloguem un paquet que inclou 4 x 4,
sopar, dormir en "haima" i esmorzar per 180
DH/persona. El campament està a 7 km de la
població però el camí fa moltes voltes entre sotracs i
sorra.
El sopar ha estat escàs, la dormida intensa.
Resum: 99,61 km - 23,96 km/h - 4.09.25 h - 44,7
km/h
 Dijous, 5 de desembre de 2002
M'HAMID - ZAGORA - TAMEZMOUTE
Ens llevem just abans que surti el sol, són les 7 del
matí. Fem les fotografies de rigor de l'entorn. És una
zona sense cap vegetació en la que hi ha una certa
acumulació de dunes que estan ocupades per diversos
campaments de tendes nòmades per als turistes. Per
sort som els únics turistes i l'entorn està molt tranquil.
L'esmorzar és frugal i ràpid. Tornem al poble i
tornem a regatejar, ara pel preu del taxi fins a Zagora.
Ens havien dit 25 DH/persona, ara demanen 400 DH
pel grup de cinc. El preu final és de 225 DH.
Ens porten en el mateix Land Rover del campament
fins a la sortida de Zagora. Comencem a pedalar a 3/4
d'una del migdia en direcció a Agdz per la vall del
Dra.
Tot i que ens han dit que hi ha "beaucoup" hotels,
nosaltres no en veiem cap. A uns 30 km de Agdz
trobem un alberg, fem preu i ens quedem. No volem
fer salat altra vegada arribant de nit.
Aquest indret es diu Tamezmoute, està molt a prop de
la cruïlla de la carretera que va fins a N'kob i
Tazzarine.
Resum: 54,13 km - 22,87 km/h - 2.22.01 h - 48,4
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km/h
 Divendres, 6 de desembre de 2002
TAMEZMOUTE - BOU AZZER
S'acabat el ramadan. Avui tothom està de festa. Per la
Quan duem 10 km prenem una pista per remuntar el
curs del Dra per l'esquerra. El panorama canvia
totalment, palmeres, pobles, kasbahs, gent, criatures,
oracions, festa i tot allò que justifica un viatge com
aquest.
A les 12 h arribem a Agdz. Parcial: 37,6 km - 15,7
km/h - 2.25 h - 48,6 km/h
Deixem Agdz amb la perspectiva que no hi ha res per
allotjar-se fins a Taznakht (quasi 100 km). Primer 15
km de "goudron". Després 30 km de pista que a
moltes estones ens permet rodar a 20 km/hora.
A 15 km de Bou Azzer trobem una agradable
sorpresa, una carretera asfaltada en la qual no hi
contàvem. Arribem a les 17.00 hores. Hi ha un
complex d'extracció mineral, mines de cobalt. El
primer xicot que trobem ens permet que anem a
dormir a casa seva. Ens hem d'allunyar 2 km en
direcció a Taznakht.
Resum: 93,91 km - 16,27 km/h - 5.46.16 h - 52,6
km/h
 Dissabte, 7 de desembre de 2002
BOU AZZER - TAZNAKHT - AÏT BEN HADDOU
Hem dormit en el mateix habitacle que vam sopar
junt amb cinc xicots de la família marroquí. Ahir vam
fruir d'un selecte assortit de galetes amb cafè amb llet.
Desprès un "cuscús" abundant.
Al matí un desdejuni frugal, sessió fotogràfica,
comiats i carretera. Ens despedim a les 9.00 h. A 2
km parem a fer la "toilette" interna.
Pugem durant uns 4 km al Tizi n'Taguergoust.
Descens ràpid fins a Taznakht. Són les 11.00 hores.
Parcial: 35,09 km - 18,01 km/h - 1.57 h - 45,7 km/h
Prenem un esmorzar a base de truites i lloguem un
taxi per fer el trasllat fins a la carretera de Marrakech
a Ourzazate.
Tornem a muntar les alforges a les bicicletes i
emprenem de nou la ruta. Ens trobem amb que està
asfaltat fins a Aït Ben Haddou. Arribem a les 14.30 h.
Ens instal·lem en un hotel i anem a fer un tomb per la
kasbah.

ruta no hi ha quasi ningú.
Al matí fa fresqueta, després el sol africà escalfa
l'ambient. Sortim a les 9.15 h. Prenem la ruta
asfaltada en direcció Agdz. Deixem a la dreta la
cruïlla en direcció a Tazzarine.
Fem 5 km d'asfalt i comença la pista. El paisatge ha
canviat totalment.. La vall és estreta, l'aigua és
present per arreu, tot un seguit de kasbahs, gent,
criatures, conreus, verd per tot arreu.
La marxa és lenta i agradable (mitjana inferior a 10
km/h). El panorama així ho demana i algun tram de la
pista ho exigeix pel pendent i pel ferm pedregós.
Segons l'opinió general del grup és el tram més
atractiu del viatge.
Al km 39 retrobem l'asfalt. Aquest paviment és el
primer que trobem no massa ben conservat. Són les
14.45 h.
La carretera puja suau però constantment. Per la pista
ens hem passat el dia pujant i baixant. Finalment una
rampa més inclinada ens porta a un port que ens
conduirà (previ un altre repetjó) fins a Telouet.
Són les 15.15 h. A Telouet no hi transport fins demà
al matí. Per tant, decidim quedar-nos a dormir i
prendre un transport fins a Marrakech. Tot sembla
indicar que ja hem pedalat prou. Hem fet uns 600 km
en bicicleta, nou dies efectius de pedalada, dos a
Marrakech i dos dies de viatge. Total 13 dies.
En la visita a la kasbah quedem bocabadats pel luxe
de les dependències interiors, que contrasta amb
l'estat de ruïna total que hi ha per totes les
edificacions de fang de l'exterior.
Resum: 49,42 km - 10,80 km/h - 4.34.23 h - 42,9
km/h
 Dilluns, 9 de desembre de 2002
TELOUET - MARRAKECH
 Dimarts, 10 de desembre de 2002
MARRAKECH
 Dimecres, 11 de desembre de 2002
MARRAKECH - CASABLANCA - BCN

Resum: 45,17 km - 17,51 km/h - 2.34.45 h - 45,7
km/h

 Diumenge, 8 de desembre de 2002
AÏT BEN HADDOU - TELOUET
Al matí fa fred. Comencem a pedalar a les 9.15 h.

3

Manel Broch Guimerà
Avinguda Bac de Roda, 31. 08915
Badalona
93 395 13 91 -

manelbroch@hotmail.com
Lluís Carbó Badal.
Vicent Andrés Estellés, 22-9. 12560
Benicàssim
Apartat de correus, 39
964 30 57 66 - luiseisabel@yahoo.es

RESUM QUILÒMETRES
Dia
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Itinerari
Ourzazate - Tinerhir - Iknioum
Iknioum - N'kob
N'kob - Tazzarine - Tarhbalt
Tarhbalt - Zagora
Zagora - M'hamid
M'hamid - Zagora - Tamezmoute
Tamezmoute - Agdz - Bou Azzer
Bou Azzer - Taznakht - Aït Ben H.
Aït Ben Haddou - Telouet
Telouet - Tichka - Marrakech

Asf. Pista Vehicle
50
170
60
35
35
75
100
55
100
25
70
45
70
15
35
130
275

Gustau Dos Santos Simó
Ferran el Catòlic, 56, àt. 1a. 25003 Lleida
973 24 77 37 (T) - 973 27 06 61 (P)

325

470

gdsantos@paeria.es
Juan José Garra Lorenzo
Alfred Perenya, 43, 7èB. 25004 Lleida
973 23 37 83 juanjogarra@inicia.es

MOHAMED MONZOU
Almou Aït Yazzan
Taghbalt
Tazzarine / Zagoura
MAROC

AITIZANA ELHOSSÏNE
La mina de Bou Azzer
Taznakhte
Ourzazate
MAROC

Raimon Palau Masana
Carrer Deu, 7. 08794 Les Cabanes
93 892 29 87 -

rpalau@sumi.es
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