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1.

Introducció

Des de la construcció de les primeres ciutats, l’esser humà ha dedicat
espais per a la creació de parcs j jardins, en alguns casos com llocs
d’entreteniment o decoració, i en altres amb connotacions de caràcter
cosmològic que plasmaven una relació entre l’home i el seu entorn
natural. El jardí és un element natural modelat i delimitat per la mà de
l’home i ha sigut sempre un espai que posava en relació a la figura de
la humanitat amb el seu entorn natural, els jardins són llavors un
element que reflexa fidelment la cultura, tradició i canvis socials d’un
poble. Al llarg d’aquest treball es tractarà el tema dels jardins històrics
de la ciutat de Marràqueix, des d’un enfocament que permetrà
conèixer els seus valors socials i el seu lligam al territori, i finalment
observar les seves oportunitats vers el sector del turisme com a
activitat que permeti la seva conservació i garanteixi la seva divulgació.

1.1

Motivació per fer el treball

La motivació per realitzar aquest treball neix de l’experiència personal
que vaig tenir a la ciutat de Marràqueix durant els dos mesos que hi
vaig estar fent les pràctiques curriculars de l’assignatura de Pràcticum.
Durant aquells dos mesos d’estada vaig tenir l’oportunitat de descobrir
un país obert al turisme, amb uns recursos que disposen d’una alta
potencialitat turística i amb unes possibilitats de futur increïbles.

una antiga escola islàmica del segle XIV, un edifici magnífic i amb molta
història, però que es troba en un estat de conservació pèssim, tot i ser
un dels nodes principals de la ciutat.
En el moment de plantejar-me el tema d’estudi per el meu treball de fi
de carrera tenia clar que volia estudiar la problemàtica que hi ha
actualment amb la conservació del patrimoni històric a la ciutat de
Marràqueix i la gestió dels fluxos en general en el seu centre històric.
Va ser llavors quan a les sessions de presentació de TFG es va proposar
el tema dels jardins històrics i turisme a Marràqueix, un treball dins
d’un projecte de cooperació entre la Universitat de Girona i la
Université Cadi Ayyad de Marràqueix que pretenia recuperar, posar en
valor i aplicar un model de desenvolupament sostenible dels
patrimonis naturals i culturals de la ciutat.
Aquest projecte ha suposat tot un repte per a mi, tenint en compte les
dificultats en trobar referències sobre el tema de la gestió dels jardins
històrics, la manca de fonts d’informació precises sobre els jardins
històrics de la ciutat de Marràqueix i el marc d’un projecte entre
universitats que al final no ha arribat als resultats que s’esperaven. Tot
i això el resultat que s’ha obtingut és una anàlisis d’un model de jardí
obert al públic que es podria aplicar a la resta de jardins que es vulguin
dinamitzar turísticament.

Tot i les seves oportunitats es van poder observar aspectes que
caldria millorar com a destinació, sobretot la conservació i gestió del
patrimoni històric , la senyalització dels recursos patrimonials i el greu
problema de falsos guies dins de la Medina de la ciutat. El punt clau
que em va fer reflexionar va ser la visita a la Madrassa Ben Youssef,
5

1.2

Objectius

L’objectiu principal d’aquest treball és fer una proposta de gestió dels
jardins històrics de la ciutat de Marràqueix, tenint en compte com a
model aquells jardins que ja estan oberts al públic i tenen un volum de
visitants regular al llarg de l’any. A partir de la generació d’aquest
model es pretén poder implementar una sèrie de mesures que ajudin a
dinamitzar aquells jardins que presentin algun tipus de deficiència pel
que fa la seva visita turística, l’objectiu d’implementar un model de
gestió d’aquests espais és preservar els seus valors naturals i fomentar
la difusió dels seus valors lligat a la història de les societats que els van
construir, i la relació d’aquests espais amb els recursos naturals del
territori, aquesta intenció de divulgació aniria dirigida tant a la
comunitat local com als visitants estrangers.
Per aconseguir aquest objectiu principal es plantegen a més altres
objectius secundaris:
-

-

-

Fer una aproximació a la importància del jardí en la cultura
musulmana, i el seu valor en la societat de Marràqueix.
Veure exemples de jardins que s’han restaurat i actualment
funcionen turísticament, valorant si realment el turisme és un
mitjà per a la seva conservació i per a la divulgació dels seus
valors històrics.
Identificar aquells jardins que actualment no estan en un estat
òptim per a la seva visita i incloure’ls en un inventari per a la
seva futura adequació i obertura al públic
Proposar mesures d’actuació a futurs projectes de recuperació
de recintes històrics, que demostrin indicis d’haver sigut un
jardí característic de la cultura marroquina.

1.3
Metodologia
treball

i

estructura

del

El treball està estructurat en dues parts clarament diferenciades; la
primera, formada per el marc teòric on s’han definit els conceptes de
jardí històric, la seva identitat com a patrimoni cultural, la definició del
concepte del model de jardí dins de la tradició islàmica i les seves
especificats en la gestió de l’aigua a la ciutat de Marràqueix i les eines
d’activació que es poden implementar per l’activació d’aquest
patrimoni.
Per desenvolupar aquest primer apartat es va realitzar una primera
recerca sobre el tema a la biblioteca de la universitat, on es van tenir
en compte tres llibres que feien referencia a temes com el paisatge, la
relació entre l’home i el paisatge i la gestió d’elements culturals. Més
endavant es va adquirir el llibre Jardins de Marrakech, de Mohammed
El Faiz, que va permetre fer una aproximació més especifica sobre la
història dels jardins de la ciutat de Marràqueix i sobretot els sistemes
de gestió de l’aigua que irriguen aquells jardins, tenint en compte les
condicions climàtiques d’aquesta ciutat. Altres fonts documentals
importants han sigut les publicacions d’ICOMOS, amb la Carta de
Florència del 1981 sobre els Jardins Històrics i altres publicacions
acadèmiques en relació a ala gestió de jardins històrics.
Cal esmentar la dificultat en trobar bibliografia específica sobre el
tema de gestió dels jardins històrics en relació al turisme, i sobretot la
dificultat en trobar informació i dades sobre els jardins que es volien
estudiar a la ciutat de Marràqueix.
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A la segona part del treball, el cas dels jardins a la ciutat de
Marràqueix, s’analitza per un costat la destinació de Marroc des de
un punt de vista turístic, a continuació es fa un anàlisi dels resultats
obtinguts del treball de camp que es va realitzar a la ciutat en relació a
la visita de diversos jardins que estan oberts al públic turístic , i
finalment es donen unes propostes de gestió dels jardins pròpiament, i
altres propostes a nivell de destinació que ajudarien a la promoció
d’aquests jardins.
Per l’anàlisi de la destinació s’han utilitzat dades d’un estudi del
mercat del turisme al Marroc per part d’una entitat lligada amb
l’ambaixada espanyola assentada a la ciutat de Rabat, també han sigut
de gran ajuda les dades publicades a l’informe anual de l’estudi de la
demanda, elaborat per l’Observatori de turisme de Marroc.

d’informació que més endavant serviria per proposar un model de
gestió dels jardins històrics de Marràqueix, en aquest punt cal
esmentar la descoberta d’un nou museu-jardí, obert al mes d’abril, el
qual degut a la qualitat del treball de recuperació, conservació i
obertura al públic s’utilitzarà com a principal referent en l’elaboració
d’un model de gestió per als jardins històrics de la ciutat.
Aquest treball conclou amb una proposta de gestió dels jardins
històrics d’aquesta ciutat, que és una aportació personal, altres
propostes, no estrictament lligades amb la gestió dels jardins sino amb
la gestió general de la destinació, però que en tot moment generen un
impacte en la promoció i visita d’aquests, i finalment les conclusions.

Un cop analitzada la destinació, primer a nivell nacional i després a
nivell de la pròpia ciutat de Marràqueix, s’ha procedit analitzar
diferents jardins històrics presents a la ciutat, i que actualment reben
la visita de turistes. Per fer el seu anàlisi s’han tingut en compte
aspectes com la senyalització, l’accessibilitat, les eines d’interpretació,
les tarifes i horaris i l’estat de conservació.
Per dur a terme aquesta anàlisi es va fer un viatge a la destinació
durant el període d’una setmana, on es van visitar els jardins històrics
més importants dins del panorama turístic de la ciutat, i es va procedir
a analitzar quina era la situació actual de tots els jardins de forma
conjunta i quina era la seva adequació al turisme de manera
individualitzada. A partir de la informació recollida durant aquella
setmana de treball de camp es va poder elaborar per una part fitxes
d’inventari dels jardins turístics de la ciutat, i per altra part la recollida
7

2.

Marc teòric: jardins històrics
i turisme

Al llarg d’aquest marc teòric s’exposarà el concepte de jardí històric
tenint com a referència principal la Carta de Florència de l’any 1982. A
continuació es farà una aproximació a la importància de la figura del
jardí, com a símil de paradís dins de la religió islàmica, passant per les
tipologies de jardins més comuns a la ciutat de Marràqueix i la
problemàtica en la gestió de l’aigua d’aquesta ciutat.

2.1

El concepte de Jardí Històric

A partir de la segona meitat del segle XX la visió del concepte del
patrimoni es va expandir, ja no era nomes patrimoni els elements
immobles, va augmentar l’interès pels paisatges i els llocs
monumentals naturals, incloent els parcs i jardins. S’han de tenir en
compte els jardins històrics com testimonis de les diferents
manifestacions culturals i socials al llarg de la història i en referencia
al lloc on estan situats, i per tant es converteixen en elements amb un
alt valor històric que ajuden a la preservació de la memòria
cultural(Silva, 2013).
Amb una creixent preocupació per la preservació dels jardins històric,
tal com exposa Silva (2013)es va crear un organisme a nivell
internacional anomenat IFLA als anys 60, el qual va donar pas
posteriorment a la creació del Comitè Internacional de Jardins i Llocs
Històrics. L’any 1981 després de conferencies, estudis i simposis es va
formalitzar la importància de la preservació dels jardins històrics amb
la redacció i publicació de la Carta de Florència, document que
estableix les principals directius en relació a la protecció per als jardins

i que actualment és un document de referencia entorn a les polítiques
que es puguin desenvolupar en aquest espais.
La carta de Florència, sobre els Jardins Històrics de l’any 1981,
elaborada per un important organisme en temes de gestió de jardins
històrics, l’ICOMOS, és el document més important i de referència que
defineix el concepte de jardí històric, dona una sèrie de recomanacions
per al seu manteniment, conservació, restauració i recuperació, i
conclou amb els apartats de protecció legal i administrativa d’aquets
espais i la definició de possibles usos, donant una clara importància a
la seva visita com a mitja de conservació i divulgació dels seus valors.
A continuació es farà referencia a alguns dels seus articles, lligats
estretament amb la naturalesa d’aquest projecte.
En un primer apartat es defineix el concepte de jardí històric com una
composició arquitectònica i vegetal que des de un punt de vista
històric o artístic te un interès públic, i com a tal està considerat un
monument. Es tracta doncs d’una composició d’uns elements
arquitectònics que tenen com a base un material vegetal, com a
conseqüència en gran part esta format per un element viu, perible i
renovable (ICOMOS, «JARDINES HISTÓRICOS CARTA DE FLORENCIA»
1981)
L’aspecte físic d’un jardí històric és el resultat de la combinació dels
canvis cíclics de les estacions al llarg del temps, el deteriorament dels
elements arquitectònics construïts per l’home a causa de l’erosió física
i per últim el seu aspecte és també el resultat de la voluntat artística i
de preservació dels organismes que gestionen aquest espai.
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Ja que els jardins històrics estan considerats com a monuments
històrics tenint en compte l’adopció de la Carta de Florència, aquests
han d’estar subjectes a unes mesures de protecció, sempre tenint en
compte que es tracta d’un monument viu.
Per tal de poder elaborar unes bones mesures de protecció enfront a
aquests monuments vius primer cal determinar quina és la composició
arquitectònica d’un jardí històric. Els elements que el conformen són:
-

-

El seu traçat i els diferents perfils de terreny que aquest
compren.
La seva vegetació, incloent no només la massa vegetal sino les
especies de plantes, els volums que conformen, el joc de
colors degut a una disposició especifica en l’espai , les
distancies i les altures d’aquestes masses vegetals.
Els seus elements constructius i decoratius.
Les seves aigües en repòs o en moviment.

La protecció dels jardins històrics exigeix que aquests estiguin
identificats i que formin part d’un inventari. Quan s’aborda el tema de
les intervencions en aquests tipus d’espais són tres els models que es
segueixen: accions de manteniment, accions de conservació i accions
de restauració.
Cal dir que en certs casos depenent de l’estat de l’espai l’acció més
recomanable és la recuperació. En qualsevol dels escenaris cal tenir en
compte que l’autenticitat d’un jardí històric depèn per una banda del
seu disseny i proporció de les parts que el formen i per l’altra banda
de la seva composició ornamental, tenint en compte l’elecció dels
materials orgànics i inorgànics que el constitueixen.

Tal i com s’exposa en la Carta de Florència, els principals elements a
tenir en compte són el manteniment, la restauració i la utilització dels
jardins històrics
Manteniment
Una de les premisses més importants quan s’aborden els temes del
manteniment, la conservació, la restauració i la recuperació d’un jardí
històric és que en tot moment s’ha de tenir en compte la globalitat
dels seus elements, i que individualment cadascú d’ells forma un
conjunt únic, per tant separar els tractaments en parts individuals
podria alterar la unitat del conjunt.
El manteniment dels jardins històrics és una operació que ha tenir una
continuïtat temporal constant, ja que és una de les operacions més
vitals per mantenir en un estat òptim el conjunt patrimonial. Es
poden diferenciar dos tipus d’accions de manteniment: aquelles que
tenen a veure amb la part viva del jardí i aquelles que actuen a més
llarg termini fent accions de manteniment del suport immoble del
jardí. Totes dues han de tenir un constant en el temps per poder
garantir la continuïtat del jardí al llarg del temps.
En el cas del manteniment de les parts fixes del jardí es recomana dur
a terme accions poc invasives i que respectin en tot moment els valors
constructius i usos dels elements que s’intenten conservar, és el cas
per exemple d’antics sistemes de rec que estan en desús però un
manteniment correcte pot aportar una oportunitat de difondre els
valors d’un determinat sistema de reg utilitzat en l’antiguitat.
Per altra banda, i amb la mateixa importància, la conservació de la
matèria vegetal és vital, ja que és l’element més característic del jardí
9

històric . La elecció de les especies d’arbres, plantes i flors que s’han de
replantar periòdicament s’ha de fer tenint en compte el seu ús
tradicional depenent de cada zona botànica, és essencial que
s’identifiquin quines són les espècies originals del territori on es troba
el jardí i conservar-les.

existència passada. En aquest cas s’empren una intervenció de
recuperació tenint en compte les formes tradicionals de l’època on va
existir el jardí. En aquest cas segons l’adaptació de la carta de Florència
del 1981 sobre els jardins històrics a aquests espais recuperats no se’ls
podrà donar la qualificació de jardí històric.

Pel que fa la seva conservació cal tenir en compte que qualsevol
modificació de medi físic que posi en perill l’equilibri ecològic del medi
no s’ha de dur a terme en cap cas.

Utilització

Restauració
Cap treball de restauració i recuperació es podrà dur a terme sense
haver fet prèviament una investigació a fons sobre el jardí, per tant
abans de dur a terme cap mesura de restauració i recuperació és molt
important haver recopilat tota la informació necessària, ja sigui
mitjançant excavacions o amb la comparació amb jardins similars, per
tal de garantir que qualsevol mesura que es vulgui aplicar estigui
totalment recolzada per unes dades científiques al respecte de la
història del joc que es vol recuperar o restaurar. Abans de realitzar
aquesta mena d’intervencions és necessari l’elaboració d’un projecte
sòlid basat en una investigació rigorosa, i el qual s’haurà de sotmetre a
l’avaluació d’un grup d’experts per la seva posterior aprovació.

Un jardí històric està clarament destinat a ser visitat i contemplat,
sempre que es restringeixi el seu accés tenint en compte la seva
extensió i fragilitat, de manera que la seva visita ajudi a la seva
preservació física i als valors socials històrics que aquest representa.
Com a tal, un jardí històric , en el seu moment va ser concebut per ser
un lloc que donés lloc a un ambient de tranquil·litat on es pogués
facilitar el contacte humà, el silenci, la reflexió i el contacte amb la
natura, però per altra banda aquests espais eren utilitzats com a lloc
de celebracions, on les festivitats contribuïen a remarcar l’espectacle
natural del jardí.
Es per això que l’ICOMOS, dins de les seves recomanacions, incentiva
la visita com a principal activitat per desenvolupar dins d’un jardí
històric.

És important que quan es faci una obra de restauració es respectin els
diferents períodes històrics que es poden manifestar en els seus
elements arquitectònics, no s’ha de donar més o menys importància a
un determinat estil de forma subjectiva.
Es pot donar el cas en que el jardí històric hagi desaparegut per
complert o que nomes quedin certs vestigis que recorden la seva
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2.2

El jardí en la tradició islàmica

La referència més antiga que trobem sobre el concepte de jardí basat
en la idea de paradís està escrita al llibre del Gènesis , on es descriu la
creació del jardí de l’Edèn: “Després el Senyor-Déu plantà un jardí a
l'Edèn, a la regió d'orient, i va posar-hi l'home que havia modelat. 9 El
Senyor-Déu va fer néixer de la terra fèrtil tota mena d'arbres que fan
goig de veure i donen fruits saborosos. Al mig del jardí hi féu néixer
l'arbre de la vida i l'arbre del coneixement del bé i del mal.10 De l'Edèn
naixia un riu que regava el jardí, i des d'allà se separava en quatre
braços: 11 el primer es diu Fison, i recorre tot el país d'Havilà, on hi ha
or, 12 i l'or d'aquest país és molt fi; també s'hi troben la resina olorosa
de bdel·li i la pedra d'ònix. 13 El segon riu es diu Guihon, i recorre tot el
país de Cuix. 14 El tercer riu és el Tigris, que passa per la part oriental
d'Assíria, i el quart és l'Eufrates” (Genesis 2: 8-14.)
Per altra banda, a l’Alcorà , la figura del jardí es descriu com la
promesa de la felicitat per aquells que actuen de forma benèvola i
deixen el mal al marge de les seves vides. Concretament a la Sura 4,
Aleia 13 es fa referencia a aquesta promesa: “els que obeeixin a Deu i
al seu enviat, Ell els introduirà en Jardins sota dels quals flueixen rius,
en0 els quals hi seran eternament”. Una altra referència on es descriu
el paradís com a jardí a l’alcorà la trobem a la Sura 4 Atalaia 57 :
“Creients sincers! Els qui hi creieu de veritat! Bons musulmans! Els qui
heu fel les obres bones! Nós us farem llavors entrar en uns jardins, On
correran per sota uns rius fluents, Perquè hi estigueu eternament,
sempre amb una eterna felicitat. Allí hi haurà esposes pures. I Nós
farem que hi hagi sempre una ombra fresca.” (L’Alcorà: Sura 4: Atalaia
57.) Altres referències que es poden trobar a l’alcorà estan plasmades
en les següents Aleies: 38-52, 44-54, 52-20, 55-72, 56-22, i 78-33.

Molts dels passatges d’aquest llibre fan una descripció molt visual del
concepte de jardí com a paradís, fins el punt que aquestes
descripcions van servir com a objecte d’inspiració per a mols
arquitectes creadors de jardins en les cultures islàmiques. La
descripció més recurrent del paradís era el de un jardí que estava
protegit per els vents del desert, amb abundant aigua que flueix per
quatre rius i que rega arbres carregats de fruits i poblats d’ocells i amb
huries que esperen en pavellons als afortunats que habitaran per
sempre al paradís. De fet en àrab la paraula per definir el paradís
celestial és Yanna ( en àrab
), la traducció literal d’aquesta paraula
és simplement jardí.
La figura del jardí com a paradís i indirectament com a un oasis del
desert ocupa un lloc privilegiat dins de l’imaginari de la cultura
musulmana, tal i com assenyala Rubiera Mata (1988) , l’oasi ha de ser
la figura que dóna origen al paradís àrab, ja que dins del context de la
cultura beduïna ofereix en mig del desert palmeres amb ombra, una
font que proporciona aigua i a la vegada una un reflex serè a la seva
superfície i el so de l’aigua movent-se. Més endavant el profeta de
L’Islam transmetrà aquestes directrius i com a resultat, els àrabs
faran del paradís un jardí, relacionant sempre aquests dos conceptes, i
donant-li un valor celestial al jardí terrenal.
El disseny en creu que dividia el jardí en quatre parts, també anomenat
chahar bagh, conté molts elements simbòlics relacionats amb
aquestes descripcions del paradís fetes en el llibre sagrat dels
musulmans, en aquest cas es fa referència als quatre jardins del
paradís descrits al capítol 40 de l’Alcorà. Al llarg d’aquest capítol cada
un dels quatre jardins conté una font i un arbre característic específic;
la palmera, la magrana, la figa i l’olivera.
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També es mencionen quatre rius, un per on corre aigua, un altre de
llet, el tercer que conté mel i l’últim amb vi.
Altres simbolismes associats a aquesta divisió física dels jardins en
quatre parts diferenciades i de caràcter més terrenal s’associen amb
els quatre punts cardinals, els quatre elements, els quatre vents
principals i les quatre estacions (Smith, 2013).
Una altre cultura antiga que incloïa els arbres, la seva ombra i l’aigua
com a elements essencials d’un jardí és la cultura persa, a partir
d’aquest ideari de jardí els poble musulmà va basar la seva idea de
jardí islàmic.
Per reafirmar aquesta idea es pot citar el cas de les restes d’un jardí
del segle XII descobertes a la ciutat de Marràqueix situades a l’actual
ubicació de la mesquita de la Koutoubia que mostren una distribució
de diverses parts del jardí en forma de creu, un model geomètric que
s’havia incorporat des de la cultura persa i es va adaptar en la
construcció de molts dels jardins històrics que avui en dia es poden
trobar a la ciutat de Marràqueix. Faïz i endaoud, 2013).

Il·lustració 1: Jardí amb una distribució en creu al costat de la Koutobia
Font: Elaboració pròpia
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Del segle VII al XII, l’art del jardí mediterrani va estar dominat per el
model arquitectònic del model de jardí islàmic. De fet, des d’una
perspectiva històrica, es pot observar que ja en l’època dels egipcis
aquesta societat ja comptava amb una àmplia tradició en la
construcció de jardins, la cultura bizantina incorporava jardins al les
recuperades viles romanes i a les societats perses i asiàtiques la figura
del jardí ja estava profundament inculcada en la societat.

i fruiteres plantades amb harmonia (Le
Baridon,2004).

Toquin, Bosser,

i

Però no es pot negar que va ser amb la influencia de les cultures
islàmiques que es va formalitzar un model de jardí que seguia unes
mateixes pautes donades per les societats islàmiques, i que de fet van
marcar la tipologia de jardí que es va estendre en una part d’Europa
fins que el renaixement va ser el nou estil a seguir.
L’Islam és una religió nascuda al desert, un ampli espai sense ombra,
aigua o aromes, la figura del jardí desenvolupava el paper de
materialitzar la imatge oposada, el somni per aquells beduïns; un lloc
amb abundants fonts d’aigua, aromes fresques de tota mena de flors,
arbres que proporcionaven una ombra protectora davant de
l’incandescent sol del desert, murs protectors, i una gran varietat
d’aromes i perfums de flors.
Però aquest fràgil microcosmos enmig del desert requeria molt de
manteniment i era molt sensible a l’aire calent i la mirada dels
enemics, aquesta era la percepció que tenien aquestes cultures
nòmades, per això el jardí era un paradís reservat, un lloc de meditació
on era possible que l’home renovés els seu vincle amb l’essència del
mon natural a traves dels elements del jardí incloent instal·lacions
hidràuliques sofisticades, una decoració molt refinada i especies florals
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més

un immens hort tancat amb una gran piscina (sahrîj) destinada a
aportar una abundat provisió d’aigua per la irrigació d’arbres fruiters,
en mig dels quals hi ha altres conreus de llegums i altres plantes.

Per a l’elaboració d’aquest apartat s’ha utilitzat com a llibre de
referència Jardins de Marrakech, de Mohammed El Faiz, on es
defineixen les principals tipologies de jardins que es poden trobar en
aquesta ciutat.

Aquesta tipologia de jardí va tenir el seu auge amb la civilització
almohade (1130-1269), on els models de jardins que es construïen es
caracteritzaven per tenir grans masses d’aigua amb instal·lacions
hidràuliques d’una gran complexitat que irrigaven tota la vegetació del
jardí.

Durant l’edat mitjana es va constituir un vocabulari propi per designar
el nom dels jardins de Marràqueix , aquest vocabulari es basava en
definir de forma pràctica les diferents tipologies que de jardins que hi
havia a la ciutat de forma practica tenint en compte aspectes físics dels
jardins per definir-los i classificar-los .

Avui en dia el terme buhayra forma part del llenguatge quotidià dels
marroquins per designar un jardí amb molta irrigació d’aigua, reservat
al cultiu de pastanaga, síndries , diferents espècies de cogombre,
albergínies, etc.

Les fonts documentals més antigues utilitzaven dos termes per
designar els jardins de Marrakech: bustân i buhayra. Aquets dos
termes es solien complementar amb altres subcategories com arsa,
jnân i riyâd.

Una altra denominació posterior per aquest tipus de jardí és agdâl,
mot provinent del bereber, que designa un espai més privat, és a dir
que és el mateix tipus de jardí, però en aquest cas adaptat a cases
senyorials dels sultans. Més recentment el terme agdâl s’ha utilitzat
per incloure tots els jardins històrics de la ciutat de Marràqueix que
contenen un d’aquests grans estancs d’emmagatzematge d’aigua.

2.3
Tipologies
de
jardins
comunes a Marràqueix

El terme bustân ( de bû, “olor” i stân, “lloc”) designa en persa un jardí
ple de flors, un jardí on el joc floral és l’element que més el
caracteritza, és l’equivalent a un jardí aromàtic on les espècies de
plantes que hi són present desprenen aromes i perfums que
caracteritzen aquest lloc.
Buhayra es pot traduir literalment com “llacuna” o “gran piscina”,
però el seu significat literal en l’àrab marroquí és “mar petita”. En el
lèxic àrab buhayra designa clarament per aquest mot la imatge que
tothom té al cap d’un jardí. Deverdun (1966) va definir buhayra com

Altres tipologies de jardí que es troben dins de les grans dues
categories anteriors són l’ arsa, jnân i riyâd. Igual d’importants però
que es diferencien per petits elements prou significatius per fer una
categorització pròpia.
Arsa s’utilitza en l’àrab tradicional per designar el pati interior d’una
casa, i per extensió tota la superfície buida i que no construïda de
l’interior de la casa. Els patis interiors de les cases i els espais lliures
entre els diferents espais habitables de les cases es transformaven en
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jardins que disposaven de complexos sistemes d’irrigació i en èpoques
de guerres complien una funció practica d’abastiment de les llars
durant setges a la medina, ja que s’hi plantaven especies comestibles.
Jnân és un mot utilitzat per designar un espai on hi ha plantats una
gran varietat d’arbres fruiters i palmeres, a més per extensió janna
s’utilitza en l’Alcorà com una de les paraules per nombrar el paradís
promès als creients, un espai amb una gran massa vegetal que
proporciona ombra.
Finalment, a la ultima i més comú forma de jardí que trobem en
aquesta ciutat imperial, i en general arreu de tot el país son els ryâds,
Gallotti (1991) ho va definir com un jardí tancat per murs perifèrics
alts, amb una forma rectangular, un centre i la divisió en quatre zones
diferenciades, a la zona central una font o un estanc representa la font
de la vida.

2.4
L’especificitat de la gestió de
l’aigua a l’esplanada de Marràqueix
La frase “Jardins amb rius que flueixen” (Jannat tajri min tahtihar alangar) és una de les descripcions més utilitzada a l’Alcorà per
descriure els jardins del paradís (el Jannat al-firdaus). Amb les
nombroses referències de l’aigua en aquesta religió és fàcil
comprendre la importància de l’aigua en un jardí islàmic, element que
sempre hi serà present en les descripcions del llibre sagrat, de manera
conjunta amb un altre element, l’ombra.

forma de oasis, era projectat amb la figura de paradís per la religió
musulmana.
Stuart (1913) va escriure a principis del segle XX que l’esperit dels
jardins-paradís a Europa s’amagava en les flors, la gespa i els arbres,
mentre que l’anima dels jardins de l’est no es recolzava en aquests
elements, sino que es basava en l’aigua en moviment que fa possible
que la resta d’elements vius existeixin.
Després de l’aigua i l’ombra hi ha dos elements més que conformen
l’ideari d’un jardí islàmic: el primer és el disseny en creu o chahar bagh
i en segon lloc, el concepte de tancament, la creació d’una àrea
separada per murs que protegeix el seu interior de les condicions
adverses de l’exterior. Aquests quatre elements són crucials per els
jardins islàmics, no només per la seva simbologia sino també per
aspectes pràctics derivats del clima i la gestió del seu recurs més
valuós; l’aigua.
El primer component, l’aigua, no només té la funció de calmar la set i
netejar les persones físicament, sino que també purifica internament,
de la mateixa manera que al cristianisme. Un altre aspecte del
simbolisme de l’aigua en l’Islam és que es veu com una benedicció del
cel, tenint en compte que es tracta en els seus orígens d’una religió
que va néixer en una societat que habitava al desert aquest punt de
vista sobre l’aigua es fa encara més fort, la pluja per exemple es vista
com un símbol de la bondat de Déu descrit a l’Alcorà com un acte de
misericòrdia d’Allà (Sura 41:39).

Aquests dos elements son valorats primerament des de un punt de
vista simbòlic i religiós, i en segon lloc de forma practica, per antigues
societats nòmades que recorrien el desert. Era llavors quan el jardí, en
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En els jardins el paper de l’aigua és molt important, a part del seu ús
per hidratar les plantes, és capaç de crear una atmosfera determinada
al voltant d’ella: el seu so, el seu moviment i efecte refrescant pot
arribar a envoltar a les persones fins arribar a crear una atmosfera de
contemplació al voltant d’aquest element. Hassan Fathy, un expert
egipci en arquitectura islàmica va arribar a afirmar que una font
d’aigua emplaçada en un lloc amb un clima sec i calent té la mateixa
importància que una xemeneia en un país fred , en termes tant
pràctics com en el seu significat simbòlic.
Sistemes de reserva d’aigua i alimentació.
La ciutat de Marràqueix va ser fundada per els Almoràvits l’any 1071,
nòmades berebers del Sàhara, i en gran part l’èxit d’aquesta ciutat va
dependre de la capacitat d’aquesta societat de dominar els recursos
hidràulics de la terra per crear sistemes de subministrament per a la
ciutat. Aquest procés de subministrament es feia mitjançant un
complex i enginyós sistema de pous anomenats Khettaras, uns túnels
subterranis que eren capaços de recol·lectar i transportar aigua a més
de 50km de distancia de l’antiga ciutat imperial des de les muntanyes
de l’Atles. Gràcies a aquest sistema l’aigua fluïa només per l’efecte de
la gravetat.
El concepte de Khettara consisteix en una galeria subterrània que al
tallar el nivell freàtic permet que l’aigua surti per l’acció de la gravetat.
La galeria esta connectada amb la superfície mitjançant una mena de
pous o conductes verticals que segueixen el mateix recorregut quela
galeria subterrània. Aquesta tècnica està considerada com una de les
més antigues pel que fa sistemes de gestió de l’aigua, els seus orígens
es poden remuntar a més de tres mil anys d’antiguitat. Un cop

interceptada l’aigua en un nivell freàtic, es transportada a la superfície
i recol·lectada en grans llacs artificials, a partir dels quals amb un
sistema de canalitzacions l’aigua es porta primer a les mesquites de la
ciutat i posteriorment a les fonts i els hammams.
Més endavant, amb la conquesta de la ciutat per part dels Almohade s
l’any 1147, aquest sistema de recol·lecció de l’aigua es va expandir,
millorant les canalitzacions internes de la ciutat que garantien un flux
continu d’aigua provinent de les muntanyes. Amb aquesta nova
dinastia la novetat va ser la construcció de sèquies, canals oberts que
transportaven aigua i suplien les necessitats hídriques de la ciutat (Faiz
i Ruf, 2010).
La combinació del sistema de Khettaras, en constant expansió, i les
sèquies va permetre que els Almohade s fessin realitat el projecte del
Jardí de la Menara i els Jardins de L’Agdal, que actualment ocupen al
voltant de quatre-centes hectàrees del sud est de la ciutat de
Marràqueix, els quals van ser i encara són els agdals més importants
de la ciutat, amb una important capacitat d’emmagatzematge d’aigua.
Amb una capacitat de 600.000 m³ i envoltats d’oliveres, tarongers,
palmeres i llimoners, aquests grans estancs distribuïen l’aigua amb
l’ajuda de la gravetat, primerament a les principals mesquites, després
als banys públics o hammams, i per últim a les fonts públiques de la
Medina (Smith,2016)
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Il·lustració 2: Funcionament d'un khettara
Font: El Faiz

La disponibilitat d’aigua va ser determinant per la supervivència dels
jardins en aquesta ciutat, i el sistema d’irrigació basat en aquests
conductes subterranis anomenats khettaras, que va ser implantat per
els almohade s encara es conserva intacte segles després. Totes les
dinasties precedents que van governar la ciutat de Marràqueix van
comprendre el valor del que ara és un dels patrimonis tecnològics més
importants de la ciutat.
L’aigua dels jardins provenia, d’una part, de khettaras de titularitat
privada ‘Ayn Sidi Mousa, ‘Ayn Lalla Chafia, ‘Ayn erda Jdida), i d’altra
banda d’un important khettara anomenat Agdâl I ‘Ayn Kebira), que va
ser creat recentment (1932-1933) i que tenia diferents funcions, des
de l’alimentació d’aigua potable de la ciutat fins a la irrigació del jardí
de la Menara .
.
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2.5
Els
cultural

jardins

com

a

patrimoni

Actualment moltes destinacions turístiques madures es troben en una
situació on els seus atractius actuals i el seu model de
desenvolupament turístic no són suficients per garantir la seva
competitivitat , ja que el sector turístic es caracteritza cada vegada
més per el seu dinamisme i canvi en les preferències dels turistes
(Navalon Garcia, 2013). Una de les estratègies especialment rellevant
per les seves implicacions socials i territorials és l’activació dels
recursos patrimonials per el seu ús turístic.
En general, avui en dia, les persones disposen de més temps lliure i
tenen un millor nivell de formació respecte les generacions passades,
tenint una base cultural més amplia que permet gaudir amb més
facilitat noves ofertes de consum cultural.
Una situació semblant passa amb el turista actual, el qual manifesta
uns canvis en les seves preferències i en el seu comportament. Aquest
canvi es veu reflectit en un major nivell de sensibilitat referent al
consum de productes i experiències culturals que complementen la
seva experiència turística. Ens trobem en general davant d’una
demanda cada cop més experimentada, activa i selectiva amb unes
motivacions molt heterogènies respecte el consum d’activitats
turístiques tradicionals i activitats de consum de patrimoni cultural.
Aquest turista gaudeix del seu temps d’oci, sempre intentant
experimentar noves sensacions al mateix temps que coneix i compren
els recursos patrimonials dels destins on viatja.

La OMT 2002) afirma que el turisme cultural s’ha convertit en una de
les tipologies turístiques que està augmentant amb una major rapidesa
que la majoria dels segments del turisme amb importants taxes de
creixement en tot el món. S’estima que més del 37% dels moviments
turístics en el món incorporen una motivació cultural, i aquesta xifra
continuarà creixent el els propers anys. També cal tenir en compte que
un 24% dels turistes internacionals en Europa viatgen per motivacions
culturals, o que el 65% dels turistes nord-americans tenen en compte
l’oferta cultural del destí per planificar el seu viatge. Això porta a
afirmar que els destins que incorporen a la seva oferta activitats
vinculades al consum cultural en principi tenen un avantatge
competitiu respecte a altres destins amb ofertes tradicionals(Navalon
Garcia, 2013).
El turisme és el responsable del desplaçament de més de mil milions
de persones a traves de les fronteres internacionals i que ofereix
amplies possibilitats de desenvolupament socioeconòmic en tot el
món, una de les tipologies de turisme, el turisme cultural, ha
demostrat la seva capacitat per incrementar la competitivitat, crear
oportunitats d’ocupació, frenar l’èxode rural, generar ingressos per
invertir en la conservació i promoure un sentiment d’orgull i
autoestima entre les comunitats turístiques receptores. Per mantenir i
potenciar aquest paper del turisme cultural en les destinacions cal
promoure i conservar de forma adequada el patrimoni del qual depèn
aquesta tipologia de turisme, és vital formular un enfoc sostenible i
que integri a tots els sectors vinculats en l’activitat turística de les
destinacions receptores.
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Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Primer Ministre del
Regne de Camboya va afirmar durant La Conferencia Mundial sobre
Turisme y Cultura de la OMT i la UNESCO l’any 2015 que per promoure
el desenvolupament sostenible del turisme cultural, són necessàries
polítiques transversals. En el context d’aquesta conferencia el Secretari
General de la OMT, Taleb Rifai, va afirmar que el patrimoni cultural
relata la història de la humanitat, explica la nostra història, i si es
gestiona adequadament, el turisme pot protegir i revitalitzar aquest
patrimoni, generar noves oportunitats per les comunitats locals i
fomentar la tolerància i el respecte entre els pobles i nacions del món.
El vincle que existeix entre la cultura i el turisme és únic, Boucher
(2013) afirma que si bé el turisme s’ha considerat històricament com
una activitat principalment econòmica, el patrimoni es caracteritza
per ser una riquesa no renovable, conseqüentment no pot ser
considerat com un producte clàssic de consum. El principal debat que
Boucher es planteja entorn al turisme cultural és l’aparició del conflicte
secular existent entre art i diners, la valorització del patrimoni com a
eix de l’activitat turística té en compte principalment l’obtenció d’un
benefici econòmic valor d’ús), mentre que la valorització del
patrimoni es preocupa principalment en l’apreciació de la dimensió
cultural valor d’existència).

La primera definició de turisme cultural va ser elaborada per la
UNESCO l’any 1976, on es definia com aquella forma de turisme que te
per objecte entre d’altres finalitats, el coneixement de monuments i
llocs històrics i artístics. El turisme cultural exerceix un efecte positiu
sobre aquests llocs contribuint amb el seu manteniment i protecció, és
més, aquesta tipologia de turisme justifica els esforços de
manteniment i protecció, degut als beneficis socio-culturals i
econòmics que comporta per a tota la població implicada. (Carta del
ICOMOS adoptada a russel·les l’any 1976)
ATLAS defineix el turisme cultural com el moviment de persones cap a
atraccions culturals fora del seu lloc de residencia habitual, amb la
intenció d’acumular noves informacions i experiències per satisfer les
seves necessitats culturals. Una altra definició, en aquest cas donada
per SECTUR-CESTUR incorpora matisos sobre la qualitat tangible e
intangible d’aquesta tipologia de turisme, definint-la com aquell viatge
turístic motivar per el desig de conèixer, comprendre i gaudir el
conjunt de trets i elements distintius, espirituals i materials,
intel·lectuals i afectius que caracteritzen a una societat o un grup social
d’un destí específic.

Documents con la Convenció per a la Protecció del Patrimoni Mundial
(UNESCO, 1972), La Carta sobre el Turisme Cultural (ICOMOS, 1976),
en el cas dels jardins històrics la Carta de Florència (1981) i cimeres
com la de Rio 1992) han donat com a resultat l’elaboració d’un marc
de referencia al voltant de la relació entre el turisme i el patrimoni
cultural.
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La recuperació, conservació i dinamització dels llocs i els recursos
patrimonials ofereix segons Navalon Garcia (2013) una clara
oportunitat per les destinacions turístiques emergents i en major grau
a aquelles destinacions madures, ja que mitjançat l’activació d’aquest
patrimoni la destinació es veu beneficiada per dos motius:
-

-

En primer lloc, aquest patrimoni permet donar a conèixer una
part important del llegat històric d’aquestes destinacions, tant
a la població local com als turistes, i com a resultat s’ofereix a
tots dos grups una experiència singular que s’acaba traduint
en una satisfacció per el consum cultural que s’ha dut a terme.
En segon lloc, l’activació d’elements patrimonials amb una
finalitat recreativa, representa un element de diversificació per
a les economies locals i una oportunitat de diferenciació en
l’oferta cultural i turística del la destinació, ja que en la majoria
els casos on s’implementen mesures de dinamització de
patrimoni cultural i històric, aquests elements són recursos
rellevants i únics en la història de la destinació.

En aquest sentit, el patrimoni cultural no es percep com una carrega
sino com un recurs socioeconòmic d’importància estratègica per a les
destinacions turístiques receptores.

2.6
Estratègies per a la posada en
valor del patrimoni
Les principals estratègies que es poden aplicar per l’activació de
patrimoni són:
-

Les eines d’interpretació
La senyalització
La introducció de millores en l’accessibilitat

Interpretació del patrimoni.
La interpretació és un mètode de treball que facilita la comunicació, la
presentació i l’ús social del patrimoni, i que afavoreix el seu ús actiu
mitjançant tècniques i mitjans que permeten la seva comprensió.
L’objectiu principal de les eines d’interpretació és la dinamització del
patrimoni fent-ne un ús actiu mitjançant la seva contextualització dins
del seu entorn, ensenyant el seu significat, la seva funcionalitat i les
relacions amb el seu entorn. Inicialment les eines d’interpretació
estaven molt lligades a la gestió dels espais naturals, tot i que
progressivament s’ha anat adaptant i aplicant a la gestió d’elements
patrimonials.
Segons Freeman (1957), que definia la interpretació com una activitat
educativa que pretén revelar significats i interrelacions mitjançant l’ús
d’objectes originals, experiències de primera mà i mitjans il·lustratius,
enlloc de simplement transmetre la informació dels fets, afirmava que
tant si la interpretació es fa per mitjans escrits, orals, o altres mitjans
mecànics, s’ha de basar en sis principis per que es pugui considerar
que aquest esforç interpretatiu va en la direcció correcta, aquells
principis són:
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1- Qualsevol interpretació que d’alguna manera no relacioni el que
es mostra o descriu amb alguna cosa que es trobi en la
personalitat i en l’experiència del visitant, serà estèril.
2- La informació, tal qual, no és interpretació. La interpretació és
revelació basada en la informació, tot i que són coses
completament diferents. Malgrat tot, tota interpretació inclou
informació.
3- La interpretació és un art, que combina altres arts,
independentment que materials que es presenten siguin científics,
històrics o arquitectònics. Qualsevol art es pot ensenyar en certa
manera.
4- El principal objectiu de la interpretació no és la instrucció sinó la
provocació.
5- La interpretació ha d’intentar presentar un tot enlloc d’una part, i
ha d’estar dirigida a l’ésser humà en el seu conjunt, no a un
aspecte concret.
6- La interpretació dirigida als nens (posem per cas, fins als dotze
anys) no ha de ser una dilució de la presentació per als adults sinó
que han de seguir un enfoc bàsicament diferent. Per a obtenir el
màxim profit serà necessari un programa específic.

Senyalització.
La senyalització als espais patrimonials esdevé una eina clau per tal de
garantir una bona utilització dels recursos per diversos motius.
Primerament una bona senyalització garanteix una millor experiència i
un ús més eficient de l’espai, en segon lloc permet dirigir els fluxos de
visitants en funció de l’interès de l’element patrimonial o la seva
fragilitat, en tercer lloc permet sensibilitzar al visitant sobre la
necessitat de ser responsable enfront a la preservació de patrimoni, en
quart i últim lloc, una bona senyalització que informi sobre els
aspectes mes transcendentals de l’element patrimonial incrementa la
satisfacció dels visitants.
Millores en accessibilitat
És bastant freqüent que un dels problemes afegits a l’hora de passar
de recurs cultural a recurs turístic giri al voltant de l’accessibilitat al
recurs, un dels problemes més recurrent és la titularitat privada
d’aquests bens patrimonials i la dificultat en fer públic el seu accés, i
per altre part, la combinació dels usos tradicionals del bé amb el
turisme. Navalon Garcia (2013) considera que és necessari millorar
l’accessibilitat dels recursos de dos modes diferents:
Millores d’accessibilitat física: Per fer possible la visita a un bé
patrimonial és essencial que es doti amb uns accessos adequats, amb
una entrada que també tingui en compte grups de persones amb
necessitats especials, com minusvàlids o persones majors.
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Millores d’accessibilitat intel·lectual: A més de senyalització que
indiqui on es troba el recurs patrimonial, cal incorporar panells
explicatius a partir de tècniques d’interpretació que siguin capaços de
transmetre els valors del bé patrimonial, el seu significat i context
històric i social.
Un altre punt clau per a l’activació del patrimoni de cara a la seva
visita turística és la creació d’espais que permetin dur a terme una
vista satisfactòria i motivin una despesa per part del turista, pot ser el
cas d’un centre de visitants, centres d’interpretació, zones de descans,
punts d’informació, serveis sanitaris, un petit bar, o una botiga de
souvenirs. Tots aquests equipaments contribueixen a complementar la
vista a l’espai patrimonial i en definitiva són una font d’ingressos
extres.

2.7

Un altre aspecte nou que s’ha pogut conèixer gràcies a l’estudi dels
jardins històrics de la ciutat de Marràqueix és el complex sistema
d’irrigació que aliment a aquests jardins, la cultura dels khettaras, les
sèquies i els agdâls implantada per la dinastia almohade durant la
fundació d’aquesta ciutat fan possible que avui en dia existeixin
aquests espais, aquesta gestió de l’aigua dona a més un valor afegit a
l’imaginari dels jardins històrics d’aquesta ciutat.
Coneixent tots aquests elements, gracies a l’estudi que autors com
Deverdun i El Faiz han realitzat sobre els jardins històrics i la seva
figura a la cultura de la ciutat de Marràqueix , permet poder fer un
estudi d’aquests jardins, veure quines són les seves oportunitats vers
el sector del turisme, analitzant les seves mancances en aspectes com
accessibilitat i eines d’interpretació presents, i per altra banda el seu
potencial de cara a una obertura al públic.

Reflexions marc teòric

Al llarg del marc teòric s’ha pogut indagar en el concepte de jardí
històric, definit per la Carta de Florència de 1982, la qual proporciona
una sèrie de recomanacions referents a la gestió d’aquests espais a
nivell de manteniment, recuperació i utilització.
La figura del jardí dins de la cultura islàmica permet comprendre que
als jardins islàmics se’ls poden atribuir valors simbòlics relacionats amb
les creences d’una societat, a més dels seus valors arquitectònics,
històrics i vegetals. Les definicions dels diferents tipus de jardins que
existeixen a la ciutat de Marràqueix serviran més endavant per poder
identificar cada tipus de jardí durant el treball de camp que es fa a la
destinació.
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3.

Anàlisi de la destinació

El turisme és un dels sectors més importats de l’economia marroquí,
actualment representa aproximadament el 9% del PIB del país i genera
una ocupació del 8% en el seu mercat laboral de forma directa i de
forma indirecta implica altres sectors estretament relacionats amb el
turisme, com el de la construcció, transport, restauració i formació
entre altres. Les ultimes dades donades per part de l’Observatori de
Turisme del Marroc, al seu estudi anual de la demanda turística,
informen sobre l’arribada total de 10’28 milions de turistes al país
durant l’any 2014, generant un total de 123’5 milions de
pernoctacions.
Una altra dada a tenir en compte, en aquest cas tenint en compte a
Marroc dins del context Africà, és el seu posicionament com a primera
destinació del continent, representant el 17’9% del total de les
arribades de turistes al continent i generant el 20%de total de la
facturació del sector a Àfrica.
Els principals mercats emissors de turistes al Marroc són els països
europeus, degut a la seva proximitat geogràfica. Els dos països amb
més emissió de turistes dins d’Europa són França, Espanya, seguits en
tercer lloc per Regne Unit, Bèlgica i Alemanya. A part dels mercats
tradicionals, lligats a una proximitat geogràfica i atrets per una
destinació atractiva i uns preus competitius cal destacar nous mercats
com Estats Units i altres països àrabs.

demostra la gran capacitat per atraure turistes per part de la
destinació i la seva competitivitat enfront el mercat europeu i altres
mercats emergents. Quan s’analitzen les dades d’arribades de turistes
en aquest país cal tenir en compte que les xifres que ofereix el
Ministeri de Turisme Marroquí comptabilitza dins de nombre
d’arribades a les persones amb nacionalitat marroquí que resideixen a
l’estranger i que tornen al seu país, principalment durant l’estiu, a
aquest grup de població se’ls anomena MRE.

Evolució del nombre de turistes
10.400.000
10.200.000
10.000.000
9.800.000
9.600.000
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9.000.000
8.800.000
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Taula 1. Evolució del nombre de turistes
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Turisme

El nombre total de turistes que visiten el Marroc segueix una
tendència al creixement, un creixement lent però que es manté i
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El creixement que es pot observar en l’actualitat en nombre de turistes
és precedit per un període on el Marroc va patir una sèrie de fets que
van fer minvar el numero de turistes internacionals. A l’any 2011 un
atemptat bomba a la ciutat de Marràqueix , més concretament al Café
Argana, va fer que la percepció de seguretat de la destinació
s’enfonsés i posteriorment a partir de l’any 2012 el moviment social de
l’anomenada Primavera Àrab va perjudicar negativament a la imatge
global de la destinació.
A partir de l’any 2013 s’inicia un procés de recuperació on la percepció
general i de seguretat de la destinació millora i augmenta l’arribada de
turistes internacionals, segons el Ministeri de Turisme del país, el
Marroc és un destí segur que sempre ha sigut un cas d’excepció en el
context dels països àrabs, i que vol potenciar la imatge d’un país
segur, multicultural, obert o hospitalari. Marroc és un país segur per al
turisme i una excepció en el món àrab, afirma el ministre de turisme,
Lahcen Hadad: “Marroc és un destí segur, inclús que certs destins
europeus, ja que sempre ha sigut l’excepció en el món àrab-musulmà”.

3.1

Perfil del turista de l’any 2014

en aquest apartat es procedirà a fer un anàlisi sobre el perfil del turista
que visita la destinació de Marroc, tenint en compta aspectes com la
seva procedència geogràfica, l’estacionalitat de la demanda i la
tipologia d’allotjaments, tota aquesta informació ha sigut extreta del
document Etude portant sur le suivide la demande touristique de l’any
2014, elaborat per l’Observatoire du Tourisme del Marroc

Procedència geogràfica
Les últimes dades oficials donades per l’Observatori de Turisme del
Marroc situen el numero de turistes de l’any 2014 en 10.28 milions de
visitants, els quals van fer un total del 132.5 milions de pernoctacions
durant aquell any. Aquest total de visitants es divideix en un 53% de
turistes estrangers i un 47% de marroquins residents a l’estranger
MRE). En relació a l’any anterior el numero total de visitants va
augmentar un2.2% durant el 2014.
Si s’analitzen les dades de turistes internacionals no originaris del
Marroc, França és el país amb més emissió de turistes, amb
aproximadament 2.1 milions de turistes, representant un 38% del
total. Per darrere se situen Espanya, amb 812.000 visitants que
representen un 15% del total, i Regne Unit, amb 501.000 visitants i un
9% del total. Altres mercats que troben un fort atractiu en el país i la
seva oferta turística són Alemanya amb un 4% del total de visitants,
Itàlia amb un 5%, Bèlgica i Luxemburg amb un 5%, Holanda amb un
3%, América del Nord amb un 4%, altres països àrabs amb un 6% i,
finalment, la suma d’altres països que configura el 10% restant del
total de visitants de l’any 2014.
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Nacionalitat Turistes any 2014
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Taula 3. Arribades per mes segons tipologia turista

Taula 2. Nacionalitat dels turistes any 2014
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Turisme

Estacionalitat
L’estacionalitat de les arribades de turistes internacionals no té
variacions fortes al llarg de l’any, es tracta d’una demanda constant al
llarg de l’any amb alguns pics d’arribades durant les vacances de
setmana santa, l’estiu amb el mes d’agost i vacances de nadal. El
panorama de les arribades de MRE és completament diferent, ja que el
gran volum de visitants es registra durant els mesos d’estiu, coincidint
amb un dels períodes vocacionals de diversos països europeus.

Font: Observatoire du Tourisme

Tipologia d’allotjaments
El sector de l’allotjament es troba actualment en una fase de
classificació oficial i inscripció al registre oficial dels seus establiments,
tot i això es pot afirmar que el nombre d’allotjaments classificats
supera els 2.200, incloent hotels, habitatges d’ús turístic, hostals,
residencies, i albergs, amb més de 200.000 llits. Si es fa un anàlisi
general del sector, es poden identificar tres tipus d’allotjaments
principals: les grans cadenes hoteleres, les cadenes marroquines i els
mitjans i petits establiments de caràcter familiar. D’aquests, les grans
cadenes hoteleres estan especialitzades en segments de turisme de
luxe, es solen trobar en les principals ciutats turístiques, proporcionant
serveis d’alta categoria i amb una ocupació mitjana elevada, gracies a
l’arribada constant de turistes internacionals.
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Per altra banda les grans cadenes nacionals amb les mateixes
característiques que les cadenes internacionals, amb un nivell
d’ocupació similars i uns serveis orientat a la màxima comoditat del
client. En tercer lloc, les petites i mitjanes companyies hoteleres es
caracteritzen per una major dispersió en el territori, amb una
implantació geogràfica limitada i una ocupació molt variable depenent
d’una estacionalitat marcada per els calorosos mesos de l’estiu, i en
gran part per la tipologia de client, amb estades més curtes i un poder
adquisitiu inferior als usuaris de les dues primeres categories.

3.2
Polítiques
nacionals
sector del turisme

vers

el

Amb el gran pes que té el turisme dins de l’economia d’aquest país,
l’administració estatal, poc abans de l’any 2000 va elaborar plans
sectorials de desenvolupament del turisme que es van aplicar en dues
fases, un primer pla anomenat Visió 2010 que es va aplicar a partir de
l’any 2001, amb una visió de planificació de deu anys, i un segon pla
anomenat Visió 2020 aplicat a partir de l’any 2011. L’essència
d’aquests dos plans és definir uns eixos a partir dels quals el turisme
s’hauria de desenvolupar al Marroc, aprofitant les qualitats que el
caracteritzen com un país amb moltes possibilitats per al
desenvolupament del turisme, i per un altre costat, treballar en
solucionar les debilitats del Marroc com a destinació turística.
Cal destacar que en el la primera fase els esforços es van centrar en
trobar resultats de caràcter quantitatiu, amb accions adreçades al
creixement del sector, mentre que en la segona fase s’ha apostat per

trobar resultats més qualitatius, centrant-se en consolidar una oferta
turística de qualitat. Els esforços per impulsar el turisme durant el
primer pla van girar en torn a tres eixos: la renovació de la planta
hotelera ja existent i la creació de noves places, la professionalització
del sector i finalment la forta aposta per el desenvolupament del
turisme de sol i platja en el context del Pla Azur. Per la seva banda, el
pla Visió 2020 es basava en la regionalització del turisme, la formació
dels treballadors del sector i el desenvolupament d’un model
sostenible de turisme.
El sector turístic de Marroc es caracteritza per estar altament regulat
per l’estat a nivell nacional, l’eina principal de regulació és el Pla Visió
2020 en l’actualitat. L’organisme encarregat de gestionar les polítiques
a nivell nacional en matèria de turisme és el Ministeri de Turisme, que
basa la seva activitat en activitats de reglamentació. El Ministeri es
divideix en els departaments de Direcció estratègica, Departament de
Reglamentació, Departament de Desenvolupament i Qualitat Turística,
i Departament de Recursos i Formació. Aquest departaments a nivell
nacional es subdivideixen al llarg de tot el territori. En aquest punt cal
remarcar l’alt nivell de centralitat i dependència de l’administració
estatal a l’hora de planificar i dur a terme projectes en l’àmbit turístic,
combinat amb un alt nivell de burocràcia en els tràmits que puguin
estar inclosos en el desenvolupament turístic.
Un altre organisme important dins del sector és la Societat Marroquí
d’Enginyeria Turística, la SMIT, una societat pública que treballa sota el
paraigües del Ministeri de Turisme i que s’encarrega de plantejar
estratègies de desenvolupament de productes turístics. A diferencia
del Ministeri de Turisme, el qual té una funció més reguladora, la SMIT
porta a terme accions més concretes de planificació i execució de
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projectes, incloent una posterior revisió i seguiment dels mateixos. Les
funcions concretes d’aquesta societat publica són l’elaboració
d’estratègies per el desenvolupament turístic de les diferents regions
del país, elaborar estudis de viabilitat de projectes turístics, la posta en
marxa de projectes turístics i la cerca d’inversors nacionals i
internacionals per el desenvolupament de nous productes i millora del
sector.
Un altre organisme clau per al turisme del país és L’Oficina Nacional
Marroquí de Turisme ONMT), ens que s’encarrega principalment de
les tasques de promoció de la destinació.
L’últim gran organisme és l’Observatori de Turisme, que s’encarrega de
la anàlisis i recopilació de dades del turisme al país, dades que
posteriorment serveixen per avaluar l’estat de la destinació i elaborar
polítiques que millorin la competitivitat del sector.
Pla Visió 2010
L’aspecte més important d’aquest pla era la definició d’una sèrie
d’objectius quantitatius i fàcilment mesurables que s’haurien
d’aconseguir en un termini de 10 anys, amb la finalització de la seva
aplicació l’any 2010. Els objectius plantejats van ser els següents:
-

-

Arribar als 10 milions de turistes l’any 2010
Allotjar a 7 milions de turistes internacionals en allotjaments
hotelers classificats
La construcció de 80.000 habitacions i 160.000 llits turístics,
elevant la xifra total de l’oferta de llits del país a 230.000 llits
turístics
La creació de 6 noves estacions balneari en zones litorals

-

Fer una inversió total de 30.000 milions de dirhams en el
sector hoteler
Augmentar els ingressos que genera el sector del turisme
La creació de 600.000 llocs de treball relacionats directament
amb el sector
Aconseguir que el turisme aporti el 20% del PI del país a l’any
2010

Altres estratègies que contemplava el Pla Visió 2010, de caràcter més
qualitatiu eren:
-

-

-

-

Adequació progressiva dels mitjans de transport
Restablir la competitivitat del destí oferint un producte d’alta
qualitat posant en valor els recursos naturals del país
Focalitzar els esforços en el producte de turisme de balneari,
consolidant i reestructurant destinacions amb aquesta
tipologia de turisme
Posicionament d’un producte cultural a les ciutats de
Marràqueix , Ouarzazate, Fez, Meknes, Tánger,Rabat i
Casablanca
Desenvolupament del turisme rural a l’interior del país
Liberització del transport aeri
Professionalització del sector mitjançant la classificació
d’hotels, regulació de les agencies de viatges i formació dels
guies oficials i demés personal del sector turístic
Elaboració d’una estratègia de promoció amb l’Organització
Nacional Marroquí de Turisme com a principal instrument de
promoció turística.
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Altres plans que estaven inclosos dins del context del Pla Visió 2010 i
que tractaven temes més específics eren:
-

-

Pla Azur. Construcció i posicionament de noves destinacions
de turisme de balneari
Pla Mada’In. Programa orientat a l’estudi estratègic de
desenvolupament turístic de les destinacions de Fez,
Casablanca Agadir, Tánger, Tetuán, Ouarzazate, Meknes i
Rabat, per després definir i orientar aquests destins cap a el
desenvolupament d’un model de turisme en concret en funció
dels seus atributs
Pla Bialdi. Enfocat a augmentar les xifres de turisme domèstic
del país
Pla Reovotel. Pla dissenyat amb l’objectiu de la planta hotelera
de país
Acord Open Sky amb la UE. Introducció en l’espai aeri del país
de companyies de baix cost, obtenint com a resultat un
augment del numero de passatgers internacionals a partir del
2006.

Valoració dels resultats del pla 2010
Els objectius plantejats per el Pla Visió 2010 van ser massa optimistes,
no es tenien previstos fets externs i inevitables com els atemptats del
11S, atemptats a Casablanca i la crisi internacional viscuda a principis
de la dècada passada. Un dels primers efectes va ser l’arribada de
turistes internacionals, que no va registrar el creixement esperat, i que

finalment a l’any 2010 va registrar 9’3 milions de turistes, un 7% menys
dels turistes esperats.
Un altre punt no complert va ser l’augment de la capacitat
d’allotjament del país, es va passar de 97.000 llits en 2001 a 176.630
en 2010, un 23% menys sobre la projecció de 230.000 llits que preveia
el pla.
Finalment un altre dels punts no aconseguits va ser la previsió
d’ingressos directes del sector del turisme, es va arribar a complir en
un 81% dels ingressos, amb 440.600 milions de dirhams.
Pla Visió 2020
El compromís principal que es planteja el Pla Visió 2020, amb un àmbit
d’aplicació que va des de l’any 2011 fins el 2021 és seguir fent del
turisme un dels motors de de desenvolupament econòmic, social i
cultural del Marroc.
En un context de transformació del país en l’ultima dècada, la solida
base que es va establir amb l’aplicació del pla Visió 2010 i les noves
oportunitats que ofereixen les noves tendències del turisme mundial
permeten plantejar nous reptes fonamentats en els valors del Marroc,
utilitzant com a punts diferenciadors els següents aspectes:
-

L’autenticitat, un dels elements posicionadors del turisme
marroquí, que intenta deixar de banda els models de turisme
masses per passar a un producte més singular i adaptat a les
diferents necessitats del seu públic, centrant-se en el segment
de turisme cultural. En aquest sentit el Pla Visió 2020 es
centra en invertir en el seu patrimoni històric, adaptar-lo
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-

-

-

millorar-lo i posar-lo en valor de cara al turisme i la seva
conservació.
La diversitat. En termes de turisme, l'avantatge comparatiu
més important del Marroc és la seva diversitat: diversitat de
territoris i paisatges, la diversitat dels recursos naturals i els
ecosistemes, la diversitat de cultures i influències (africanes i
europees). El Pla Visió 2020 promou la diversitat a través d'una
ambiciosa política d'ordenació del territori.
Qualitat: Si el desenvolupament de noves capacitats segueix
sent un objectiu estratègic, Visió 2020 té com a objectiu
millorar significativament la competitivitat de tots els agents
que formen part de la cadena del turisme, i en particular
aprofundiren la cultura de servei i desenvolupar una oferta
turística atractiva.
Sostenibilitat: Finalment, d'acord amb les directrius generals
adoptades per al conjunt del país, la Visió 2020 posa el
desenvolupament sostenible en el centre de les seves
ambicions. Al Marroc, on els recursos s'han conservat
històricament, té en aquest sentit un potencial real i
considerable per a la diferenciació en un entorn altament
competitiu i canviant.

-

-

europeu i atraure un milió més de turistes d’altres mercats
emergents.
Multiplicar per tres les dades de turisme domèstic amb
l’objectiu de fer una democratització del sector per a la
població local.
Crear 470.000 llocs de treball relacionats directament amb el
sector de turisme
Fer que el turisme representi un 10% o més del PIB

Els objectius quantitatius d’aquest pla es poden resumir en:
-

-

Doblar la capacitat d’allotjament del país, amb la construcció
de 200.000 llits nous, dels quals 150.000 seran places
d’allotjament hoteler i 50.000 d’altres tipologies d’allotjament.
Doblar el nombre d’arribades de turistes, tenint com a
referencia la projecció del pla des de l’any 2011 fins el 2021.
Es pretén doblar el nombre del turistes procedent del mercat
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3.3

Divisió turística del país

El Pla Visió 2020 va posar en marxa un principi de territorització per
posar en valor la riquesa de cada zona del país, definint 8 territoris
turístics diferents on es projecta a cadascú una tipologia de turisme en
funció dels seus recursos, capacitat d’allotjament i nombre de
visitants.
Més de la meitat de les arribades internacionals de turistes es
concentren en només dues ciutats marroquines; Marràqueix i Agadir.
Aquesta concentració de la demanda turística no es pot considerar
una imatge representativa del potencial del qual disposa tot el país
enfront al desenvolupament del sector turístic i no permeten posar en
valor la resta del territori marroquí enfront al sector del turisme.
Un dels objectius del pla 2020 és fer que el turisme sigui un mitja per a
la dinamització econòmica del país , i per aconseguir una
desconcentració de la demanda turística es creen vuit territoris
turístics amb la capacitat per atraure turistes internacionals i amb la
suficient coherència territorial , ja que disposen de les instal·lacions i
recursos necessaris per al desenvolupament del turisme, en termes de
capacitat d’allotjament, recursos turístics i connexions de transport.
Els territoris turístics amb els quals es divideix el Marroc són el SubSahara Atlàntic, el Marroc Mediterrani, Marràqueix Atlàntic, Marroc
Centre, Cap Nord, i Centre Atlàntic. Aquestes vuit regions turístiques
es classifiquen en tres grans modalitats tenint en compte la tipologia
d’oferta turística que ofereixen aquests destins. Aquesta classificació
inclou les regions amb turisme de balneari, turisme de natura i turisme
cultural.

Il·lustració 3: Mapa divisió turistica del Marroc
Font: Ministére du Tourisme du Maroc
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Dos territoris valoren l'oferta de turisme lligat al producte de balneari
la Marroc, incloent la basant Atlàntica i la Mediterrània. Aquesta oferta
es reforçarà significativament durant la propera dècada amb la
finalització dels projectes del Programa Blau i desenvolupament de
nous productes al Sud, les regions que aposten per aquest tipus de
turisme són:
-

-

El “sub Sàhara Atlàntic" principalment es centra a Agadir,
incloent la seva zona d'influència (Tafraoute, Immouzer Anada
Outanane ...), territoris que es caracteritzen per un clima
assolellat durant tot l’any.
El “Marroc Mediterrani" amb les destinacions de de Saidia,
Marchica i Cala Iris valora la dimensió mediterrània del
Marroc, que combina la recreació i el desenvolupament
sostenible.

Quatre àrees es posicionen en els primers llocs perquè tenen una rica
oferta cultural, valorant específicament els recursos tangibles i
intangibles del Marroc, a través de l'enfortiment de les destinacions
establerts i el desenvolupament de dos motors de creixement:
-

-

-

-

Centre Atlàntic , inclou ciutats com Casablanca, Rabat i El
Jadida per formar un espai caracteritzat per el turisme de
negoci i oci.

Finalment, hi ha altres dos territoris que són necessaris com a
aparador del Marroc per al desenvolupament sostenible mitjançant la
posada en valor de les àrees naturals més destacats del país:
-

-

Gran Sud Atlàntic, centrat al voltant del lloc excepcional de
Dajla, es basa en una oferta exclusiva combina natura verge i
nínxols esportives.
Els Atles i les Valls , ancorat a Ouarzazate, valls i oasis, i l'Alt
Atles, es posiciona com el principal destí per al eco turisme i el
desenvolupament sostenible.

El pla Visió 2020 fa unes projeccions de capacitat d’allotjament
numero d’arribades, tenint en compte les regions turístiques del país i
els seus principals atractius turístics.

Marràqueix Atlàntic, ancorat en llocs de Marràqueix, Essaouira
i Toubkal, la consolidació de la seva oferta per seguir sent
porta d'entrada del Marroc, elegant i autèntic.
Marroc centre és la destinació del viatge a les fonts de la
cultura i la història i el benestar, gràcies a una forta
complementarietat entre els llocs de Fes, Meknes i Ifrane.
Cap Nord ancorat en llocs de Tànger, Tetuan, Chefchaouen,
Larache i Asilah, és una terra de trobada cultural, amb una
equilibrada oferta exclusiva costat del mar.
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3.4

Projeccions Pla Visio 2020.

Territori
Sahara
Sur Atlàntic
Marràqueix Atlàntic

Extensió
Agardir, ElAaiún i Ghelminn

Capacitat
190.720

Nombre turistes (milions)
3’9

86.000

3`6

39.300

3.8

Els Atles i les Valls

Marràqueix, Toubkal
Essaouira
Casablanca, Rabal y El
Jadida
Ouarzazate y Alto Atlas

26.200

1’9

Gran Sud Atlàntic

Dakhla

3.800

0’114

Cap Nord

43.300

2’77

Marroc Centre

Tanger, Tetuán,
Chefchaouen, Assilah i
Larache
Fez, Ifrane i Meknés

2’79

Marroc Mediterrani

Saidia i Marchica

Turisme cultural i turisme de 36.300
benestar
Turisme de sol i platja, 27.300
turisme sostenible

Centre Atlàntic

Oferta turística
Desert, platges atlàntiques i
clima assolellat
i Combinació de modernitat i
tradició. Turisme cultural
Turisme de negocis, oci i
entreteniment
Ecoturisme, natura i turisme
actiu
Natura, platges i nínxols
esportius
Turisme cultural i turisme de
sol i platja

0’921

Taula 4.Projeccions Pla Visió 2020
Font: Ministeri de turisme. Dades 2013.
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3.5
Anàlisi
Marràqueix

de

la

destinació

de

La prefectura de Marràqueix es troba situada en la regió turística
anomenada Marràqueix Atlàntic, un territori situat al centre del país i
que comprèn una part de la serralada dels Atles per la seva basant
nord, limita també amb part de la zona desèrtica del Sàhara i arriba
fins a l’oceà Atlàntic. Aquesta regió inclou també les províncies de Al
Haouz, Chichaoua, El Kelâa des sraghna, Essaouira i Rhamma.
El territori de l'Atlàntic Marràqueix encarna l'autenticitat i l'estil de
vida elegant, un trencament global de la ciutat de destí, que segueix
sent la porta d'enllaç del Marroc. Aquesta regió es veu clarament
definida i identificada per tres punts principals:
-

-

-

Marràqueix : la capital cultural que es capaç de combinar la
forma més tradicional de viure amb noves tendències de la
societat, anomenada també la perla del sud i la ciutat
vermella.
Essaouira: l’art de viure, una ciutat portuària amb una
ciutadella única, coneguda per ser una destinació de balneari i
per segmentar-se amb el turisme esportiu i el surf.
El Toubkal i les valls: la muntanya més alta del Marroc i les
valls més fèrtils, un lloc ideal per la practica del turisme
d’aventura i el turisme actiu.

Dins d’aquest context territorial trobem una de les ciutats més
importants del país, parlant en termes d’arribades de turistes i
desenvolupament del sector turístic, la ciutat de Marràqueix, amb una
població de 1.323.704 persones l’any 2014 i amb diversos elements
declarats com a Patrimoni de la Humanitat és un dels motors turístics
del país. També anomenada la ciutat vermella o la perla del sud,
aquesta ciutat concentra prop del 48% de la capacitat hotelera del
país, durant el primer semestre de l’any 2013 va atraure el 42% dels
turistes que van pernoctar al país.
De la mateixa manera que les ciutats de Fez, Rabat i Meknes,
Marràqueix és una de les ciutats imperials del país, aquesta ciutat està
catalogada com un dels centres culturals més importants i el primer
destí turístic del Marroc. Fundada entre els anys 1070 i 1072 per els
almoràvits, Marràqueix va ser durant molt de temps un important
centre polític, econòmic i cultural de l’occident musulmà, amb una
gran influència en tot el nord d’Àfrica i Andalusia. Aquesta ciutat
posseeix el mercat tradicional més gran del país i una de les places més
concorregudes d’Àfrica i del món.
Situada al sud oest del Marroc, a 660 km del estret de Gibraltar, entre
la Vall del riu Tensif i a vora de les imponents muntanyes de l’Atlas és
una ciutat turística amb renom mundial, de fet el portal d’opinions i
reserves TripAdvisor la va qualificar l’any 2015 com la millor destinació
del món, actualment es troba en el tercer lloc d’un llistat de 25
destinacions mundials.
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Es tracta d’una ciutat ben comunicada, ja que compta, en primer lloc,
amb l’aeroport internacional Marrakech -Menara, el qual va registrar
més de 2.1 milions d’arribades durant l’any 2014, i que en un futur
pròxim comptarà amb una nova terminal, actualment en construcció.
Per via terrestre, Marràqueix esta conectada amb autopistes i una
potent red ferroviària amb altres ciutats turístiques com Agadir,
Essaouria, Casablanca, Rabat, Fes, Oujda i Tànger.

-

-

Els principals recursos turístics d’aquesta ciutat són:
-

-

-

La Medina de Marràqueix. Declarada Patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO l’any 1985.
Plaça Jmaa el Fna. És la principal plaça i el lloc més famós de
la ciutat. Milers de persones es troben diàriament formant
part d’un espectacle caracteritzat per olors, musica i
espectacles que van des de la posta del sol fins a altes hores de
la nit. Va ser declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la
Humanitat per la UNESCO l’any 2001.
La mesquita de la Koutobia. És una de es icones de la ciutat, es
tracta de la mesquita més important de la ciutat i una de les
més grans de l’occident musulmà. El seu minaret, amb gairebé
70 metres d’alçada es pot veure des de gairebé qualsevol punt
de la ciutat.
Els jardins de la Menara . És un dels jardins més coneguts i
fotografiats de la ciutat de Marràqueix.
El palau Badi. Ubicat a pocs metres de la plaça Jmaa el Fna va
ser el palau més luxós i grandiós que mai es va construir a la
ciutat, el seu nom significa “ El Incomparable”. Actualment es
troba en runes.

-

-

-

El Palau Bahia. Un altre palau imperial, en aquest cas en un
millor estat de conservació i un jardí de 8 hectàrees en el seu
interior .
Les Tombes Saadies. Ubicat al bari de Kasbah és un conjunt de
tombes de la dinastia Saadie.
Medrassa en Youssef. Es tracta d’un dels elements
patrimonials més important de Marràqueix, es tracta d’una
escola de teologia corànica fundada al segle XIV que va allotjar
fins a 900 estudiants. Actualment és interesant per els seus
elements arquitectònics, la seva decoració amb elements
tallats en fusta i mosaics, tot i que es troba en un estat de
conservació no gaire òptim.
Les muralles. Són un dels elements més distintius que fan de
separació entre l’antiga ciutat, la Medina i la part nova de la
ciutat, coneguda per el famós barri de Guéliz. Amb més de
21Km de longitud compta amb nou portes d’accés a la ciutat
antiga.
El jardí Majorelle. Famós jardí conegut per la figura de Yves
Saint-Lauren, es tracta d’un jardí botànic amb plantes
exòtiques portades arreu del món i que ofereix un moment de
tranquil·litat al visitant dins dels seus murs. Cal destacar també
la presencia del Museu d’Art ereber.
El Mellah de Marràqueix. Antic barri Jueu fundat l’any 1936 i
que fins el 1936 va ser el barri jueu més important del Marroc,
tenint una població de fins a 16.000 habitants. Actualment el
Mellah de Marràqueix es troba en mig d’un gran procés de
transformació, el qual permetrà millorar la seva imatge i la
seva trama urbanística, una de les primeres fases de
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-

restauració va ser la del souk de les especies, actualment un
altre centre amb una gran importància turística.
Els souks . Es tracta d’un gran mercat cobert, principal atractiu
de la ciutat i sustenta un de les principals modalitats de
turisme, el turisme de compres.

Problemes en la gestió del turisme a la Medina
Els principals problemes que afronta actualment la ciutat com a destí
turístic són varis, el primer i més destacable a nivell operatiu és la
manca d’un punt oficial d’informació turística. L’oficina de turisme de
la ciutat es troba al barri de Gueliz, fora de les muralles i per tant fora
de la Medina de la ciutat, que és el principal atractiu de la ciutat. La
mancança d’un punt d’informació pròxim al lloc on es concentra
l’activitat turística fa que no es pugui donar un correcte servei
d’acollida als visitants, i per tant no es facilita ni es fomenta de forma
adequada l’activitat turística en aquesta ciutat. Altres problemes
derivats són mancances en la promoció dels recursos, poca oportunitat
de creació de productes, i un inexistent anàlisi de la demanda de la
destinació.

Lligat al problema de la senyalització, cal esmentar la greu
problemàtica relacionada amb els falsos guies, que en realitat no són
guies sino persones que es dediquen a estafar turistes, aprofitant el
teixit urbà de la Medina i la poca senyalització, desorienten als turistes
i amb la finalitat de demanar diners. Aquest grup de persones és el
mateix que en molts casos, fan mal bé la senyalització en punts clau,
on el turista es sol desorientar, i aprofiten aquell moment per
desenvolupar la seva activitat fraudulenta. Aquesta pràctica és bastant
habitual, i sol ser un dels principals problemes que generen una gran
sensació d’inseguretat a la Medina.

Un altre problema, aquest cop relacionat amb els recursos turístics,
és la seva senyalització, durant el recorregut per la Medina, el turista
es troba amb una senyalització no uniformitzada i poc concreta, que al
final no compleix amb l’objectiu principal de la senyalització, indicar on
estan els principals recursos turístics. Durant l’any 2012 hi va haver
una iniciativa que va crear un nou model de senyalització a la ciutat de
Marràqueix, el problema va ser que no es van tenir en compte els
altres elements de senyalització que ja existien, com a resultat aquests
dos models han entrat en conflicte i contradicció.
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4.

Els Jardins de Marràqueix

El primer intent de fer un inventari extens i amb un alt grau
d’implicació sobre els jardins de Marràqueix es va fer a l’any 1912 per
part de G. Deverdun, qui va afirmar que no hi havia res més obscur
que la història dels jardins d’aquesta ciutat. El problema d’aquest
estudi va ser el context en el que es va situar, l’interès per descobrir la
memòria històrica d’aquests jardins va sorgir en el moment en que va
començar un període de colonització de país. (Deverdun, 1912)
Combinat amb aquest període històric, la falta d’arxius sobre el tema
no permet conèixer l’evolució de la figura del jardí a Marràqueix a
través del temps de forma profunda. Una altra dificultat en l’estudi
d’aquest tema és que ja des de l’edat mitjana la figura del jardí al
Marroc tenia un paper secundari dins de la societat, ocupaven un
segon pla darrere d’esdeveniments socials tant importants com
batalles, festivitats reials o el setge d’una ciutat.
Tenint en compte aquestes dificultats, poder elaborar un inventari des
de el punt de vista històric sobre aquests jardins des de el moment de
creació de Marràqueix com a ciutat fins l’actualitat, implicaria la
intervenció de molts agents competents, la disponibilitat de mitjans
d’investigació eficaços i la col·laboració d’un equip multidisciplinari.
Tot i això degut als diferents canvis que han sofert aquests elements
patrimonials, el resultat d’aquest treball no podria abastar tots els
períodes històrics, i sobretot , la seva influència en els jardins de la
ciutat, ja que de molts d’aquests canvis avui en dia no es conserva res.

l’Agdâl i la Menara , els quals representen segons El Faiz (2000) el
model més complert i fiable del que es pot denominar com un
“autèntic jardí de Marràqueix”. Aquests jardins, ja definits en el marc
teòric, daten dels principis de l’època almohade, al segle XII. Construïts
abans que l’Alhambra a Espanya i el Taj Mahal a Índia, es caracteritzen
per formar part del grup dels jardins més antics del món àrabmusulmà.
L’estudi d’aquest model de jardí implica comprendre la gestió de
l’aigua a la ciutat de Marràqueix i per tant la importància que han
tingut aquests models de jardí en el subministrament d’aquest
element a la part antiga de la ciutat durant segles.
Actualment es conserven dos grans Agdâls, el de la Menara , situat a
l’est de la ciutat, i el jardí Agdâl, al sud de Marràqueix. La principal
problemàtica d’aquests dos llocs enfront a la seva explotació turística
és la seva accessibilitat i el seu actual estat de conservació, sumat a la
seva poca promoció per part de les autoritats turístiques. Com a
resultat actualment el nivell de visitants és bastant baix i l’experiència
de la visita no està ben valorada, ja que es considera que són llocs poc
conservats amb molt poca informació sobre la seva història o el seu ús.
Un altre model de jardí igual de representatiu és l’anomenat ryâds,
jardins envoltats de murs, normalment construïts en antics palaus
burgesos. Definit per J.Gallioti com un jardí rectangular, tancat per
altes muralles, construït com un dar (casa), amb un pati interior que
facilita l’entrada de la llum natural i amb la presencia d’arbres amb
fruit i flors.

Per això una opció viable que permet explicar el model de jardí
autèntic de Marràqueix passa per estudiar i interpretar els jardins de
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Aquest model de jardí segueix sempre una mateixa disposició en
l’espai: es tracta d’un espai tancat per quatre murs amb una font al
centre i que té una funcionalitat de nexe entre un conjunt
d’edificacions.
A la ciutat de Marràqueix, el nom ryâd té un significat particular,
definit una casa en la qual el seu espai interior esta obert al cel i el qual
es caracteritza per la presencia d’arbres. el tret diferenciador és que
els ryâds no son espais tancats utilitzats per les elits socials com per
exemple a la ciutat de Fes, en aquest cas es tracta d’espais habitables,
formats per dos habitacions principals enfrontades físicament en
forma rectangular i protegides per una galeria d’arcades que crea una
zona d’ombra. Altres elements típics del ryâds a la ciutat de
Marràqueix és la presencia d’una font central o un petit agdâl o dipòsit
d’aigua per garantir la irrigació del les plantes del jardí i un element
decoratiu amb mosaics geomètrics que inclouen normalment sempre
els mateixos colors: el blanc, blau, verd i negre.
En aquest cas, el model de jardí ryâd és més propici per dur a terme
una adequació de cara al turisme, ja que es tracta d’un espai més
acotat, situat en el nucli de la mediana, el principal atractiu de la
ciutat, i permet dur a terme accions d’adequació molt més concretes
que afavoreixen la seva vista. És també el model de jardí més conegut
per els turistes, ja que molts establiments turístics van optar per
transformar antics ryâds en hotels, donant com a resultat una acció de
comunicació dels valors de la societat de la ciutat de Marràqueix
mitjançant la forma d’habitatge més comuna a la ciutat.

La resistència d’aquests espais vegetals al llarg del temps i amb el pas
de les diverses dinasties que han conquerit la ciutat de Marràqueix és
increïble, tot i que alguns dels jardins històrics van ser construïts a la
mateixa època que la Koutobia o la Giralda de Sevilla, i coneixent la
fragilitat dels seus materials, tant vegetals com arquitectònics, el fet de
que encara es conservin alguns dels jardins més importants és
admirable.
Ara, els gestors de la ciutat han de tenir en compte els valors històrics,
socials i naturals que amaguen aquests elements, i saber posar-los en
valor. El turisme és un sector que pot oferir l’oportunitat de recuperar,
conservar i divulgar els valors d’aquests espais. Per generar un model
de gestió i conservació és vital seguir el model d’altres països que
tinguin experiència en la gestió de jardins, la Carta de Florència (1982)
conté recomanacions essencials que poden ser de gran ajuda, pel que
fa el tema de de posar en valor el patrimoni dels jardins històrics.
En el cas d’intervenció en aquests espais històrics ha de tenir en
compte les plantes que conformen els jardins, els diferents perfils del
terreny, tots els elements arquitectònics que divideixen i donen forma
al jardí, els estancs d’aigua, les canalitzacions i sistemes d’irrigació i el
coneixement que els jardiners de Marràqueix han heretat de pares a
fills, tal i com contemplen les recomanacions que fa la Carta de
Florència en referent al manteniment i conservació dels jardins
històrics, ja esmentat al marc teòric.
Les accions de manteniment i conservació han de tenir en compte,
doncs, tots els elements que conformen un jardí històric i vetllar en la
conservació de l’autenticitat i els valors històrics que contenen aquests
espais vius.
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Per desenvolupar la part pràctica d’aquest projecte es va realitzar un
viatge a la ciutat de Marràqueix, amb la intenció de comprovar quina
és la realitat dels jardins històrics de la ciutat, reconeixent les seves
mancances i la seva potencialitat turística. Durant aquesta estada
d’una setmana es van visitar
dos models de jardins, ja definits
prèviament en el marc teòric: el ryâd i el Agdâl. Més concretament es
va tenir l’oportunitat de descobrir el recent inaugurat jardí museu Le
Jardin Secret, una antiga casa senyorial, amb l’estructura de ryâd i
que des de l’any 1934 va estar ocupada per famílies que van construir
els seus habitatges sobre un típic jardí islàmic. Redescobert l’any 2013
es van iniciar les obres de recuperació i restauració per part d’un
arquitecte italià, després de 3 anys de treball, aquest meravellós ryâd
va obrir les seves portes al març de 2016, oferint l’oportunitat als seus
visitants de conèixer un model típic de jardí islàmic i la importància de
la gestió de l’aigua, tant a la ciutat de Marràqueix com per a la irrigació
de jardins d’aquest tipus.
Altres jardins que es van tenir en compte van ser el Jardin Majorellle,
el Palau Badi , el Palau Bahia , com a models representatius de jardins
tipus riad (exeptuant el Jardin Majorelle), i el Jardí de la Menara , com
a model d’Agdâl.
Els aspectes que es van analitzar van ser elements com accessos,
senyalització, eines d’interpretació disponibles dins dels recintes, estat
de conservació i horaris i preus.
Il·lustració 4: Jardins al voltant de la Koutobia
Font: Elaboració pròpia
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4.1

Le Jardin Secret

El projecte de Le Jardin Secret va començar amb l’objectiu de restaurar
i posar en valor l’antic ryâd on avui es troba aquest jardí-museu, el
ryâd és un model de construcció típic del Marroc que consisteix en una
casa amb un jardí de grans dimensions on es poden trobar una sèrie
d’arbres específics. En el centre del jardí es troba normalment una font
connectada amb un sistema de rec complex que permet la correcta
irrigació de les plantes que el conformen.

Des de el punt de vista arquitectònic es caracteritza per tenir sempre
dos edificis principals construïts cara a cara en dos extrems del ryâd.
En el cas del jardí secret es pot trobar un pavelló amb 6 columnes i un
motiu decoratiu de fusta i a l’altre costat una torre de 17 metres
d’altura, element que fa únic aquest ryâd, ja que és una de les torres
més altes i més ben conservades de la ciutat.
El primer palau que es va construir al lloc on trobem el jardí secret
data de la segona meitat del segle XVI, coincidint amb la intenció per
part del sultà Moulay ‘Abd-Alläh de començar les obres de la Fontana
Mouassine, la Mesquita amb el mateix nom i altres edificis de caràcter
públic com un hammam, donant com a resultat el naixement d’un nou
districte a la medina de Marràqueix on abans no hi havia res
urbanitzat.
D’aquell primer palau avui en dia només queden algunes evidencies
arqueològiques, ja que la majoria del que avui es pot observar data de
mitjans de 1800, quan Kaid al-Hajj Abd-Alläh U-Bïhï, un notable de la
ciutat es va construir un altre palau. Després de la seva mort causada
per un enverinament planificat per el sultà de la ciutat, l’edifici va ser
expropiat i atorgat a un familiar de la reialesa l’any 1870. Des de l’any
1912 fins el 1934, gracies a un intercanvi de residencies, l’últim
propietari del riad, Muhammäd Loukrissi, va viure amb les seves cinc
dones i els seus nombrosos fills fins a la seva mort. La propietat es va
dividir entre els seus hereus, que no es van fer càrrec, i va ser
aleshores quan va començar a degradar fins quedar en ruïnes.

Il·lustració 5: Patí principal de le Jardin Secret
Font: elaboració pròpia

En el moment en que es va començar a plantejar la restauració de
l’immoble, hi havia gent que encara hi vivia en un estat de semi
barraquisme. Les tasques de recuperació van començar amb la neteja i
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demolició dels edificis construïts de forma il·legal, intentant treure a la
llum el traçat original de l’antic ryâds, degut a la complexitat del
terreny i la fragilitat de les restes totes les intervencions que es van
dur a terme van ser fetes a mà i sense l’ús de maquinaria pesada.
El procés de restauració es va topar amb treballs complicats a la
medina, el nucli antic de la ciutat amb carrerons laberíntics i estrets
que dificultaven el transport dels materials.
Un altre punt a tenir en compte era el clima i les grans variacions de
temperatura entre el dia i la nit, les quals podien afectar greument la
solidesa de les construccions, es per això que es va respectar la
naturalesa dels materials per tal d’evitar problemes d’expansió de
l’immoble entre el dia i el nit, es van barrejar materials autòctons
com una tipologia de sorra anomenada Herbil, provinent d’un riu a
30km de la ciutat, la qual es mesclava amb altres tipologies de grans
que permeten una millor respiració i dels elements construïts i
finalment, l’ús de mà d’obra local que coneixen les tècniques
tradicionals de construcció.

principis corànics sobre el paradís i els quatre rius que el travessen, així
doncs el jardí és una representació terrenal del cel.
Es va voler seguir el model de jardí islàmic tradicional a l’hora de
replantar el jardí, totes les plantes eren originàries del Mediterrani, el
nord d’Àfrica i Pèrsia. En aquest punt era molt important recordar la
importància de l’aigua en la planificació dels jardins i en la societat en
general, gràcies a complexos sistemes d’irrigació es podia observar
fàcilment una òbvia diferència entre la vida vegetal dins del jardí, que
estava cercat per alts murs i el seu exterior. A la cultura musulmana
l’aigua té un paper molt important, la pluja, fonts d’aigua i les
canalitzacions que alimenten als jardins estaven considerades una
senyal del poder d’Allà.

S’ha d’afegir a la reconstrucció de l’edifici els treballs de construcció i
recuperació de la massa vegetal del jardí, fet que implica una estreta
coordinació entre equips que fa encara més complexa la gestió de
recuperació d’aquest indret.
Un dels factors que fa molt interessat aquest jardí és el fet de que en
ell es veu reflectit un model específic de construcció dels jardins
islàmics, el jardí està construït seguint una estructura en forma de creu
que divideix l’espai en quatre zones separades, idea basada en
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La importància que es dóna a l’aigua a la ciutat de Marràqueix es pot
observar fàcilment de forma objectiva, ja que per exemple a les
mesquites podem trobar les bases de abolició al centre de l’edifici i en
el cas de les cases sempre trobarem una font ocupant el lloc central de
l’edifici. Fins i tot hi ha una teoria que diu que al centre de la ciutat de
Marràqueix es hi ha un encreuament de dos canals d’aigua
subterrània perpendiculars, que avui en dia comuniquen les quatre
principals portes d’entrada de la Medina, un altre simbolisme més on
la ciutat creuada per quatre canals d’aigua simbolitza un ryâd, i al
mateix temps el ryâd simbolitza la ciutat.
Durant la fase de neteja de l’antic ryâd es van extreure a més de restes
derivades de la demolició dels edificis construïts contemporàniament
una gran quantitat de brossa, aquesta neteja general va extreure a la
llum en un moment determinat un antic bassal d’emmagatzematge
d’aigua. Després del seu descobriment i unes extenuants labors de
neteja , no només es va descobrir aquest característic element dels
jardins marroquins, sino també un complex sistema de canonades
destinades a la irrigació del tot el conjunt de l’edifici.
Es tractava d’un sistema d’irrigació molt enginyós format per canals a
l’aire lliure, també anomenats sèquies, i canalitzacions subterrànies
fetes amb terracota. El procés de restauració d’aquest antic sistema
d’irrigació ha donat com a resultat un increïble treball de recuperació
d’un sistema tradicional d’emmagatzematge i irrigació d’un ryâd
tradicional de la ciutat de Marràqueix.

Il·lustració 6: Agdâl de le Jardin Secret
Font: Elaboració pròpia
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Durant tota la vista del jardí es dona molta importància a aquest antic
sistema d’irrigació, és un dels elements principals de la visita, ja que a
partir d’aquest s’articula el recorregut del jardí, i a part es troben
moltes eines d’interpretació que en fan referencia.

Il·lustració 7: Eines interpretació de le Jardin Secret. Font: Elaboració pròpia

A la imatge es pot observar un dels punts d’arribada d’aigua al jardí, un
punt d’entrada i distribució que alimentava un complex sistema
d’irrigació del jardí, format per un petit agdâl, canalitzacions de
terracota subterrànies i sèquies que alimentaven les diferents parts del
jardí.

Il·lustració 8: Panell informatiu de le Jardin Secret. Font: Elaboració pròpia
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Després de tres anys intensos de restauració, que van implicar el
treball en comú de diferents perfils de professionals, des de
arquitectes, dissenyadors d’espais, historiadors, caps d’obra, artesans
i constructors, el resultat és immillorable.

Localització

Tots els treballs de recuperació han permès recuperar l’estructura i els
elements d’un jardí islàmic tradicional, i on no hi havia cap indici ni
traça arquitectònica es va idear un jardí amb plantes exòtiques, el qual
respecta l’harmonia de la figura de ryâd.

Il·lustració 10: Entrada principal de le Jardin Secret
Il·lustració 9: Planol de le Jardin Secret. Font: Fondation le Jardin Secret

Font: Elaboració pròpia
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Horaris d’obertura
El jardí està obert tots els dies de l’any, amb un horari d’obertura que
va des de les 10:30 fins a les 20:00. La tarifa general és de 50Dhs, és
gratuïta per menors de 18anys, minusvàlids i guies turístics oficials. Hi
ha una reducció de preu del 50% per als ciutadans marroquins.
Tarifes

guia dona una petita explicació sobre el sistema d’irrigació, a
continuació es deixa temps per a la visita lliure dels espais.
Eines d’interpretació
El sentit de la visita deriva de la numeració dels elements més
destacables del jardí en el plànol que es proporciona al visitant, i la
visita de l’espai pot ocupar perfectament una hora, més el temps que
es vulgui dedicar a els espais de restauració que hi ha disponibles.
Referent a les eines d’interpretació que es troben en el jardí, cal dir
que el treball realitzat és d’una molt bona qualitat, en primer lloc el
visitant es troba amb un gran pavelló situat al jardí exòtic on s’exposa
una sèrie de fotografies sobre el procés de restauració del jardí.
Al pavelló situat a l’altre costat del jardí les eines d’interpretació
presents són panells que contextualitzen la figura d’aquest jardí dins
de la ciutat de Marràqueix, passant per la seva gestió de l’aigua, la
seva història i la seva arquitectura.

Il·lustració 11: Tarifes i horaris de le Jardin Secret.
Font: Elaboració pròpia

Obert des del mes d’abril, Le Jardin Secret té un preu d’entrada al
públic de 50Dh, l’equivalent a 5€. En el moment de l’entrada es dona
un plànol del jardí on s’especifiquen els elements amb més valor i un

A continuació es troba amb l’element principal del sistema d’irrigació,
el conducte d’alimentació del sistema de reg, on es veu el primer
cartell explicatiu, després el visitant trobarà més cartells de la mateixa
tipologia explicant els elements d’aquest sistema d’irrigació. Altres
panells informatius fan referencia a les especies de plantes i el
funcionament del jardí.
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Dins del jardí islàmic, hi ha dos pavellons, en un d’ells hi ha situat un
espai on es projecta un documental de 24 minuts que fa referencia al
procés de recuperació, la història del ryâd, els actors que van
intervenir en el projecte i els valors que s’han intentat preservar de
cara a la apertura al públic d’aquest jardí.
El resultat final del treball de recuperació que s’ha dut a terme al
Jardin Secret permet actualment que un jardí històric, que fa poc més
de tres anys es trobava en un estat de conservació pèssim i que estava
a punt de caure a l’oblit, avui en dia es pugui visitar i es puguin
transmetre els seus valors històrics.
El model de recuperació, restauració i obertura al públic d’aquest
indret és perfectament aplicable a qualsevol projecte que es vulgui
desenvolupar a la ciutat de Marràqueix en relació a la recuperació i
obertura al públic d’un jardí històric.

Il·lustració 12: Entrada principal de le Jardin Secret
Font: Elaboració pròpia
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4.2

Le Jardin Majorelle

Es tracta del jardí turístic per excel·lència de la ciutat de Marràqueix, és
famós per estar relacionat amb el nom del dissenyador francès Ives
Saint Laurent, qui juntament amb Pierre Bergé el van adquirir,
restaurar i obrir al públic conservant la part del xalet com a habitatge
privat.
La seva història remunta a l’any 1922, quan Jacques Majorelle compra
una finca de palmeres fora de la muralla de la Media de Marràqueix,
on va fer construir un xalet d’estil Art déco. Posteriorment a la
construcció de l’habitatge principal, Jaques Majorelle va dedicar part
del seu temps a crear un jardí botànic amb plantes exòtiques d’arreu
del món. L’any 1937 l’artista crea el color blau tant característic
d’aquest jardí. L’any 1962 Jaques marxa Paris, deixant abandonat
aquest jardí.
Posteriorment Yves Saint –Lauren el compra juntament amb la seva
parella sentimental, en Pierre Bergé, junts funden la «Association pour
la Sauvegarde et le Rayonnement du Jardin Majorelle», restauren el
jardí i incrementen el numero d’espècies vegetals present en ell.
Localització

Il·lustració 13: Pavelló principal Jardin Majorelle

El Jardin Majorelle es troba fora de les muralles que delimiten la
Medina de la ciutat de Marràqueix, més concretament al districte de
Gueliz. Per tant la seva visita implica un desplaçament que
normalment es fa en taxi, amb un preu que pot variar entre 30 i 60Dhs,
depenent de la destresa negociant del turista amb el conductor del
taxi.

Font : Fondation Jardin Majorelle
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Horaris d’obertura
Aquest espai està obert tots els dies de l’any, amb uns horaris
d’obertura que varien en funció de les temporades turístiques i el més
de Ramadà. La primera franja horària s’aplica des de el dia 1 d’octubre
fins el 30 d’abril, amb un horari d’obertura de 8:00 fins a les 17:30. La
segona franja d’horaris s’aplica des de el dia 1 de maig fins el 30 de
setembre, amb uns horaris d’obertura que van des de les 8:00 fins a
les 18:00 hores. La tercera franja d’horaris, que nomes s’aplica en els
mesos de Ramadà és des de les 9:00 fins les 17:00.
Tarifes Jardin Majorelle

Tarifa al públic general
Ciutadans marroquins
Estudiants
universitaris
marroquins
Estudiants
universitaris
estrangers
Associacions sense
ànim de lucre
Nens menors de 12
anys
Grups escolars
Guies turístics
Premsa

Jardí
70Dhs
40Dhs
25Dhs

Museu
30Dhs
10Dhs
5Dhs

35Dhs

25Dhs

25Dhs

25Dhs

Les tarifes demostren una adaptació a diferents segments te públic,
prioritzant la vista de la comunitat local. Cal esmentar que les tarifes
han augmentat 20Dhs respecte l’any 2015, i que aquest augment de
preu no s’ha vist reflectit en un augment de la qualitat de la visita.
Eines d’interpretació
Al llarg de la visita del jardí no es troba cap eina d’interpretació del que
s’està observant, només hi ha cartells que indiquen la situació del
museu, el commemoratiu a Yves Saint-Lauren, la cafeteria i la sortia
del jardí. Tampoc hi ha una senyalització que aclareixi quin és el sentit
de la visita. Els únics elements informatius a destacar són els cartells
que indiquen el nom de les especies de plantes que hi ha al jardí.

Gratis

Taula 5. Tarifes Jardin Majorelle
Font: Elaboració pròpia
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4.3

El Palau Badi

La seva construcció va tenir lloc entre els anys 1578 i 1603 i es van
utilitzar materials d’alta qualitat i valor per decorar les 360 habitacions
del palau real. L’any 1696, el sultà que habitava el palau va decidir
espoliar totes les riqueses del palau per construir la ciutat imperial de
Meknes.
Actualment és un palau obert a la visita, on es pot contemplar la
majestuositat de les runes d’aquell gran palau imperial que va arribar a
ser una de les meravelles del mon islàmic i una gran esplanada central
amb jardins rodejats d’alts murs.
Un altre element a destacar del Palau Badi és el Minbar de la Koutobia,
un púlpit tallat en cedre del segle XII, amb incrustacions de
marqueteria i petites escriptures fetes en or i plata per artesans
cordovesos.
Localització
El Palau Badi es troba al sud de la Medina de Marràqueix, a 900 metres
de la plaça Jamaa el Fna, en el límit entre la medina, el souk de les
especies i l’antic barri jueu de la ciutat.

Il·lustració 14: Patí central Palau Badi. Font: Elaboració pròpia

El Palau Badi de Marràqueix és un monument construït en
commemoració a la derrota de l’exercit portuguès l’any 1578, durant
la Batalla dels Tres Reis. Construït per el sultà Saadí Ahmed al-Mansur,
a l’època de la seva construcció es va considerar com una de les
meravelles del món musulmà.

Trobar la seva localització no resulta difícil per el visitant, ja que les
seves muralles indiquen la seva presencia als carrers de la ciutat, però
es pot afirmar que hi ha un petit problema en la senyalització de la
porta d’accés al recinte, tenint en compte el problema d’ambigüitat
que té en general la senyalització dels recursos turístics a la ciutat de
Marràqueix.
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Horaris d’obertura
El Palau badi està obert des de les 9:00 fins les 16:30 tots els dies
menys divendres, que té un horari d’obertura més reduït: des de les
15:00 fins les 17:45.
Tarifes
La tarifa general de visita del Palau adi és de 10Dhs, l’equivalent a 1€.
Aquesta tarifa general no inclou l’entrada al Minbar de la Koutobia,
que té un preu de 20Dhs.
Eines d’interpretació
El cas del Palau adi respecte les eines d’interpretació és sorprenent,
tot i que el seu estat actual es pot definir com un element en ruïnes, és
el monument obert al públic que disposa de més eines d’interpretació
al llarg del recorregut de la visita.
Les eines d’interpretació es caracteritzen per seguir un model clàssic
de plafó, amb un fons blanc, informació disponible en tres idiomes
(angles, francès i àrab) i un plànol que indica la posició del visitant
respecte tot el conjunt arquitectònic.
Il·lustració 15: Panell informatiu interior Palau Badi
Font: Elaboració pròpia
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4.4

El Palau Bahía

El Palau Bahía és un antic conjunt de cases antigues que van ser
reconvertides en un palau a finals del segle XIX per part de l’arquitecte
marroquí El Mekki. El Palau està situat en la part sud de la Medina de
Marràqueix, junt al barri jueu de la ciutat. Va ser construït en dues
etapes i esta format per quatre espais principals: el Petit Riad, el Petit
Pati, el gran pati de marbre anomenat el Tribunal de l’honor i
finalment el Gran Riyad. El Palau Bahía és un dels palaus més ben
conservats de la ciutat i actualment s’utilitza per part del govern per
rebre a dignataris estrangers. Una part de palau està ocupada per el
Ministeri de Cultura del país.
Horaris d’obertura i tarifes
El Palau ahía està obert tots els dies, amb un horari d’obertura que va
des de les 08:00 fins a les 17:00. El preu d’entrada és de 10Dhs.
Eines d’interpretació
Al llarg de la visita del palau hi han plafons informatius, els quals
només es limiten a senyalitzar el punt on es troba el visitant amb un
plànol de baixa qualitat del palau, aquests plafons només es troben en
els quatre espais principals. A la resta de l’àmbit del palau
esporàdicament es poden trobar elements de senyalització del sentit
de la visita. No hi ha cap eina d’interpretació dels elements
arquitectònics ni ornamentals del palau, elements que fan únic aquest
espai, ni tampoc hi ha cap eina d’interpretació que posi en relació
l’espai amb el seu ús com a residència de la burgesia de l’època.
Il·lustració 16: Interior Palau Bahía. Font: Elaboració pròpia.
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4.5

El Jardí de la Menara

Es tracta del jardí més cèlebre de la ciutat, es troba a les afores del
centre urbà, a poca distancia de l’aeroport internacional que porta el
seu nom (Aeroport Internacional Marrakech-Ménara). El jardí es
caracteritza per estar dominat per un gran estanc d’aigua central, peça
clau del sistema d’irrigació del tot el conjunt d’oliveres que conformen
el jardí. Els jardins van ser construïts durant la dinastia almohade al
segle XII, dins del context de la reconquesta de l’aigua a l’explanada
de Marràqueix, amb l’intel·ligent sistema de khettaras i agdâls que
proveïa a la ciutat d’un subministrament continu d’aigua, poc després
van estar abandonats i van patir un fort procés de degradació, fins que
al segle XIX el sultà Mohamed V els va recuperar iniciant un procés de
restauració i manteniment, el resultat més evident d’aquella
intervenció és l’actual pavelló situat en un dels extrems del gran agdâl
del jardí, aquest pavelló, anomenat també Minzah, forma part d’una
de les estampes més típiques i característiques de la ciutat de
Marràqueix, amb la combinació de l’aigua, el pavelló i de fons les
muntanyes nevades dels Atles. Aquest jardí és visitat usualment per
famílies marroquines que aprofiten els llocs d’ombra que
proporcionen les oliveres i altres arbres fruitals que es poden trobar al
llarg de tota la seva superfície.
De fet es tracta del oliver més antic de la ciutat i compta amb més de
40 especies d’oliveres, aquesta gran massa vegetal es rega amb aigua
provinent de la cordilleria dels Atles, utilitzant un dels khettaras més
llargs de la ciutat, amb més de 30km de longitud.
Il·lustració 17: Pavelló Jardí de la Menara
Font: Elaboració pròpia
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Localització
Ja que es troben a uns quants quilometres del centre de la ciutat és
necessari prendre un bus o un taxi per arribar a la seva ubicació, però
si es prefereix es pot arribar a peu, ja que caminant esta a poc d’una
hora de distancia des de la plaça Jmma el Fna. Un cop el visitant ha
arribat a l’entrada del jardí encara haurà de caminar uns 500m, al llarg
dels quals trobarà una enorme esplanada amb oliveres, abans d’arribar
al gran estanc central i poder visitar el pavelló que el precedeix.
Horaris d’obertura
Els horaris d’obertura del jardí van des de les 8:00 fins les 17:00
Tarifes
L’accés als jardins és gratuït, la única tarifa d’entrada que hi ha és la
del pavelló, que te un preu de 10Dhs
Eines d’interpretació
No hi ha cap mena d’eina d’interpretació al llarg de tot el jardí, tot i
que hi ha elements amb una importància evident que necessitarien ser
interpretats, com la plantació d’oliveres i les diferents especies que hi
ha, el sistema del khettara i les sèquies que irriguen tot el jardí en
conjunt amb el gran estanc central, ni tampoc hi ha res en referencia a
la història i el valor del pavelló que precedeix l’estanc.
Il·lustració 18: Sistema d’irrigació de la Menara
Font: Elaboració pròpia

52

4.6

Taula resum de l’anàlisi dels jardins històrics de Marràqueix

Jardi
Titularitat
Le Jardin Privada
Secret

Horaris
Obert tots els dies de l’any
des de les 10:30 fins les 20:00

Jardin
Majorelle

Privada

Palau Badi

Pública

1 d’octubre fins el 30 d’abril:
de 8:00 fins a les 17:30.
1 de maig fins el 30 de
setembre: de les 8:00 fins a
les 18:00 hores.
Els mesos de Ramadà des de
les 9:00 fins les 17:00.
De 09:00 fins a fins les 16:30.
Divendres, des de les 15:00
fins les 17:45.

Palau
Bahia
La Menara

Pública

Tots els dies de 08:00 a 17:00

Pública

De 08:00 a les 17:00

Tarifes
50Dhs tarifa
general.
25Dhs ciutadans
marroquins
Gratis per als
menors de 18,
minusvàlids i guies
oficials
70Dhs tarifa
general.

Interpretació
Existent

Altres serveis

Inexistent

Servei de Bar
Botiga de records

10Dhs tarifa
general
+30Dhs entrada
Minbar
10Dhs

Existent

Cap

Existent

Cap

Entrada lliure al
jardí
10Dhs entrada
pavelló de l’estanc

Inexistent

Cap

Servei de bar
Botiga de records
Dos espais de
restauració

Taula 6. Taula resum jardins analitzats Font: Elaboració pròpia
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5.

aquest espai sense un punt d’informació al turista, però la realitat és
que en aquest lloc, punt d’entrada a la Medina, no hi ha cap element
d’informació turística.

Propostes de millora

Després d’haver analitzat primerament la destinació de Marràqueix, i
en segon lloc l’estat dels principals jardins històrics oberts al turisme,
s’han pogut detectar mancances en la gestió general del turisme en la
destinació i pel que fa la promoció i visita dels jardins.
Les propostes que es donaran a continuació sorgeixen d’una
experiència personal a Marràqueix i del treball de camp que es va
realitzar per tal de conèixer quin era l’estat actual dels seus jardins
històrics, per tant és una aportació merament personal. En primer lloc
es plantejaran una sèrie de propostes referents a la destinació de
Marràqueix, i a continuació, en un segon bloc, les propostes
especifiques en relació a la gestió dels jardins històrics.

5.1
Propostes
Marràqueix

per

a

la

ciutat

Considerant la importància d’un punt d’informació turística, seria
necessari l’adequació d’un espai a la plaça per tal de poder donar
aquest servei d’informació als turistes. El lloc ideal per poder
implementar aquest espai és a l’entrada sud de la plaça, més
concretament entre els dos edificis públics que hi ha; la oficina de
correus i la seu de la policia turística.

de

A continuació s’exposaran les propostes destinades a una aplicació a
nivell global de la destinació de Marràqueix.

Proposta 1 : Oficina de turisme.
Descripció

Il·lustració 19: Proposta situació oficina turística. Font: Elaboració pròpia.

Tenint en compte que la Medina de la ciutat de Marràqueix és un
element declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, i que el
seu centre neuràlgic és la Plaça Jmaa el Fna, resulta difícil concebre
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Objectius
L’objectiu principal d’implementar un espai d’acollida per al turista, en
un dels punts amb més fluxos de visitants de la ciutat és poder
disposar d’un espai on es pugui acollir a turista i donar una informació
fonamentada i uniformitzada sobre els recursos turístics de la ciutat.
A més de crear un punt d’informació turística caldria que dins de
l’oficina de turisme de la ciutat es plantegi la possibilitat de crear un
projecte en comú amb tots els jardins per tal de crear un producte que
giri al voltant del potencial dels jardins històrics de la ciutat.
Agents implicats
Els agents que es veurien implicats per dur a terme aquesta primera
proposta són, a un nivell nacional, el Ministeri de Turisme del Marroc,
que hauria de plantejar-se la construcció d’espais oficials que
proporcionin informació turística de forma permanent en les grans
ciutats turístiques. A continuació, a nivell municipal, l’ajuntament i
l’oficina de turisme són els agents més pròxims que han de
desenvolupar aquest projecte, sempre tenint en compte aquelles
directrius marcades per l’òrgan nacional de turisme.
Temporització
Aquest projecte no podrà tenir un àmbit d’aplicació superior a un any.

Proposta 2: Millora dels plànols turístics de la ciutat.
Descripció
Els plànols de la ciutat que es distribueixen als turistes es caracteritzen
per la seva poca qualitat en la informació que es vol transmetre. Cada
establiment hoteler opta per repartir el seu propi plànol de la ciutat,
generant una situació on no hi ha una uniformitat en la informació que
es dona als visitants. Per altra banda si es opta per distribuir el plànol
turístic oficial que proporciona la oficina de turisme, s’està donant un
plànol amb molt poca capacitat informativa.
Objectius
La elaboració un millor plànol turístic permetrà uniformitzar la
informació que està disponible per als visitants de la ciutat, a més de
l’oportunitat de millorar la presència de certs elements en aquest
plànol, com pot ser el cas dels jardins històrics.
La proposta en aquest sentit seria elaborar un nou mapa, per part de
les autoritats turístiques de la ciutat, on es doni molta més
importància a la precisió en la representació de la medina, i per tant
poder donar la facilitat de identificar i trobar més fàcilment aquests
recursos. Un altre punt a tenir en compte seria senyalitzar
correctament l’existència i la situació dels jardins històrics, tant els que
es troben dins de l’àmbit de la Medina com els jardins extramurs.
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Agents implicats
Els mateixos que en la proposta 1, a més de promotors privats que
ajudin en l’elaboració del contingut del plànol.

redirigir els fluxos de persones a aquells recursos que es vulguin
promocionar turísticament.
Agents implicats

Temporització

Ministeri de turisme de Marroc i Oficina de turisme de Marràqueix.

Hauria de ser possible que en un termini inferior a un any la destinació
sigui capaç de distribuir un plànol turístic molt més professional del
que es reparteix oficialment per part de la oficina de turisme.

Temporització

Proposta 3: Millores en la senyalització dels recursos
turístics .
Descripció

Senyalitzar un espai com la Medina de Marràqueix no és un procés
fàcil, la complexitat del seu traçat urbà i la poca predisposició dels
locals a la inserció d’aquesta mena d’elements fa que aquesta
proposta sigui una de les més complexes, per això aquesta proposta
s’hauria de projectar en un termini de dos anys, que inclouen tot el
procés de planificació i implementació de la senyalització.

Dins de la Medina de la ciutat hi ha un greu problema de senyalització,
el qual es caracteritza per la presència de diverses tipologies de
senyalitzacions que constantment entren en contradicció. Un altre
problema afegit és el vandalisme que provoca la desaparició
d’elements de senyalització. Sumat al problema d’uns plànols amb
moltes mancances i una senyalització insuficient, sorgeix la figura del
fals guia, que aprofita la situació de vulnerabilitat del turista en un
entorn desconegut per poder beneficiar-se de forma poc moral.
Objectius
Implementant un nou sistema de senyalització, que sigui homogeni,
fàcil d’entendre i precís facilitarà els fluxos de turistes dins de la
Medina, millorant en general l’experiència turística i per altra part
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5.2
Propostes
històrics

per

als

jardins

Objectius

Les propostes en relació als jardins històrics de la ciutat de Marràqueix
inclouen millorar la seva promoció, la creació d’un carril verd que
uneixi els dos grans agdâls de la ciutat i la creació d’una entrada
conjunta per a tots els jardins històrics oberts actualment.

Facilitar la mobilitat de les persones de la ciutat de Marràqueix, i
alhora crear un espai verd que unirà tres grans jardins de la ciutat que
no es troben a la Medina, per tant els fluxos de turistes es poden
desviar a altres llocs, creant en aquest cas un producte específic lligat
a la visita dels jardins amb un mitjà de transport com la bicicleta.

Proposta 4: Creació carril verd.

Agents implicats

Descripció
Marràqueix es caracteritza per ser una ciutat caòtica, amb un tràfic
continu de cotxes, motos i bicicletes que lluiten per l’espai de les
calçades urbanes. El principal mitja de transport dels locals són les
petites motocicletes sobretot, i en segon lloc la bicicleta.
Aprofitant la presència de dos grans jardins fora de les muralles de la
Medina, el jardí de la Menara i l’Agdal, juntament amb tots els espais
verds que conflueixen amb las muralles, la proposta d’un carril verd
resulta molt interessant. Amb la creació d’aquest nexe entre espais es
podria per una part descongestionar els carrers principals de la ciutat,
redirigint el flux de persones que utilitzen la bicicleta com a mitjà de
transport dins de la ciutat. Una altra oportunitat sorgeix amb la creació
d’aquest espai, la possibilitat de crear un producte lligat al recorregut
de la ciutat en bicicleta, posant èmfasi en la visita d’aquests dos grans
jardins, el recorregut per els espais verds de la muralla i la possible
connexió amb un altre jardí important de la ciutat, el Palmeral.

Govern de la ciutat de Marràqueix, amb la construcció del carril verd, i
respecte a la promoció dels jardins aprofitant l’existencia d’aquest
element, l’oficina de turisme de la ciutat haurà d’intervenir
Temporització
Es tracta d’un projecte a llarg termini, pel que fa la construcció del
carril. Però per altra banda la creació d’un producte amb bicicleta
relacionat amb els jardins és un projecte que actualment ja podria
funcionar.
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Proposta 5: Entrada conjunta.

jardins amb titularitat privada i els que són de titularitat pública, que
pertanyen al Ministeri de Cultura del país.

Descripció
Temporització
Actualment cada jardí té una tarifa diferent , que va des de els 10Dhs
fins els 70Dhs. Amb la creació d’un abonament d’entrada conjunta dels
jardins històrics de la ciutat, es poden redirigir els fluxes de visitants a
aquells jardins que d’entrada no són tan visitats. En aquest punt és
interessant aprofitar per exemple la popularitat del Jardin Majorelle,
que inclòs en un pack d’entrades conjuntes ajudaria augmentar el
numero de visitants en altres jardins que no disposen d’aquest
posicionament. El preu de venta del pack d’entrada conjunta no
superaria els 250Dhs, inclouria l’entrada al Jardin Majorelle, Le Jardin
Secret, els Palaus Badi i ahía, el Jardí de la Menara i l’Agdal.
Juntament amb la tarifa d’entrada als jardins seria interessant incloure
el transport, que podria ser en el bus que forma part de la xarxa de
transport metropolita, o aprofitar la creació d’un carril verd, i facilitar
bicicletes als turistes, tot això amb aquesta entrada conjunta als
jardins.

Es un projecte que podria ser plausible a curt termini.

Objectius
Promocionar de forma conjunta tots els jardins històrics de la ciutat,
amb una entrada conjunta els fluxos de turistes no es concentraran
només en un o dos jardins com passa avui en dia.
Agents implicats
És necessària la col·laboració de tots els jardins històrics de la ciutat,
per tant cal posar en contacte i proposar un projecte en comú per als
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van dur a terme de cara a la seva obertura al públic, entenent la
importació de les eines d’interpretació, les tarifes i horaris, els
accessos i la seva promoció.

6.

Conclusions

Marràqueix és actualment una destinació que està passant per un
procés de creixement, any rere any les xifres d’arribades de turistes
presenten un increment estable. Es tracta d’un destí amb moltes
oportunitats, la seva proximitat a Europa la posiciona com una de les
destinacions exòtiques d’Àfrica més properes al continent europeu, és
fàcilment accessible, gràcies en part a la presencia de vols de
companyies de baix cost, i ofereix uns preus molt competitius amb els
canvis de divises. Per altra part Marroc en general està apostant per un
desenvolupament turístic basat en la qualitat, i no en quantitat, amb el
Pla Visió 2020, el qual dóna una gran importància a la conservació i
posada en valor dels elements patrimonials i culturals del país
mitjançant el turisme.
L’objectiu principal d’aquest treball era generar un model de gestió per
als jardins històrics de la ciutat, tenint en compte el gran potencial de
tots els elements patrimonials dels quals disposa la ciutat, i l’actual
model de gestió que s’està aplicant en aquests recursos, una nova
proposta pot aportar elements que supleixin les actuals mancances
que hi ha respecte la gestió dels recursos patrimonials i culturals de la
ciutat de Marràqueix.
El model que es proposa per als jardins històrics de la ciutat es basa en
l’actual projecte de Le Jardin Secret, incloent totes les actuacions que
es van desenvolupar des de el descobriment d’un antic jardí islàmic,
passant per la seva recuperació i restauració, fins a les accions que es

En els casos en que es vulgui aplicar un pla de gestió a un jardí que
inicialment no té un ús turístic, cal tenir molt en compte les actuacions
prèvies a l’obertura del jardí al públic, en primer lloc el procés de
reconeixement d’un jardí històric, que conservi tots els seus atributs i
sigui capaç de transmetre els valors del període històric al qual
pertany. En segon lloc, un cop identificat un jardí mereixedor de ser
recuperat, cal tenir una planificació detallada de tot el procés de
recuperació i conservació d’aquest espai, intentant en tot moment que
les actuacions que es duguin a terme tinguin un resultat que sigui el
més fidel possible a els atributs originals d’aquest jardí.
Durant el procés de recuperació del jardí cal
recopilar tota la
informació que sigui possible sobre el mateix, ja que un cop hagi
finalitzat la seva recuperació, el següent pas és elaborar un sistema
d’eines d’interpretació que sigui capaç de relacionar el que es veu
actualment amb una realitat passada. Finalment cal planejar quins
seran els seus horaris d’obertura i les seves tarifes, juntament amb la
seva política de promoció.
Per poder arribar a comprendre la importància i els valors dels jardins
històrics, es va tenir que investigar sobre les tipologies de jardins
especifiques dins de la ciutat de Marràqueix, a més de comprendre tot
el sistema de la gestió de l’aigua a l’esplanada on es troba aquesta
ciutat, per tant els objectius secundaris d’aprofundir en la importància
del jardí dins de la cultura marroquina, i veure exemples de jardins que
ja estan oberts al turisme s’han pogut complir, en part gracies a la
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investigació feta de bibliografia respecte el tema, i gràcies a la visita
que es va fer a la destinació per observar quin era l’estat dels jardins
que ja s’exploten turísticament.
Un objectiu no aconseguit va ser identificar aquells jardins
desapareguts o que es troben en un estat no òptim per a la seva visita,
però que presenten una potencialitat alta per a la seva obertura al
turisme com a mitjà dinamitzador, el principal problema va ser la falta
d’informació i la limitació del temps que es podia dedicar a la
investigació a la ciutat.

historiadors, arquitectes, agents públics i agents privats que estiguin
interessats en continuar amb un projecte com aquest.
Aquest treball s’ha limitat a estudiar de forma teòrica la figura del jardí
a la ciutat de Marràqueix, i fer un estudi pràctic per analitzar quin és
l’estat dels jardins que actualment estan oberts al públic, per tant els
resultats obtinguts no poden identificar altres jardins que puguin ser
subjectes d’un pla de dinamització, però analitza quines són les
possibilitats que presenten aquesta tipologia d’espais.

El resultat en general ha sigut positiu, tot i les limitacions que es van
presentar durant el desenvolupament del projecte, com la falta de
comunicació que hi va haver entre la Universitat de Girona i la
Universitat amb la qual s’havia de desenvolupar el projecte a
Marràqueix, també la falta de bibliografia especifica sobre els jardins i
el turisme, tot i que al final es va poder fer un recull d’informació que
va superar les expectatives inicials.

6.1

Futures línies d’investigació

En el cas de que el projecte de cooperació que tenia com a objectiu
dinamitzar els jardins històrics de la ciutat de Marràqueix i els seus
recursos hídrics, caldria identificar i realitzar un inventari d’aquells
jardins desapareguts i oblidats com a resultat d’unes polítiques de
planejament urbanístic que no van tenir en compte aquests elements.
Per tant caldria fer un estudi més complex i específic, en col·laboració
amb altres professionals amb competències transversals com
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Annex: Fitxes inventari dels jardins

63

Le jardin Secret
Nom del recurs
Localització
Categoria
Tipus
Subtipus

Ús actual
Descripció i
singularitats

Calendari i
horari

Estat actual de
conservació
Servei
d’informació
Propietat
Organisme
responsable

Le Jardin Secret
184 Rue Mouassine,
Marràqueix
Recurs cultural
Patrimoni material
Edificis arquitectònics

Codi: 001

Espai obert per a la seva visita
Es tracta d’un antic riad construït fa més de 400 anys, obert al públic per
primera vegada desprès d’un complex procés de recuperació i restauració
aquest espai esta dividit en dos espais; el jardí exòtic, amb plantes d’arreu
del món, i el jardí islàmic, amb la típica distribució espacial i les plantes
d’un típic jardí islàmic.
-

De febrer a maig: de 10:30 a 18:30

-

De abril a agost: de 10:30 a 20:00
Setembre i octubre: de 10:30 a 19:30
De novembre a gener: de 10:30 a 17:30
Durant ramadà: de 10:00 a 18:00
Molt bo
Accessibilitat
Excel·lent
Excel·lent

Tipus d’ingrés

Requereix entrada

Privada
Fundació Le Jardin Secret
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Jardin Majorelle
Nom del recurs
Localització
Categoria
Tipus
Subtipus

Jardin Majorelle
Carrer Yves St Lauren
Recurs cultural
Patrimoni material
Edificis arquitectònics

Ús actual
Descripció i
singularitats

Espai obert per a la seva visita
.Es tracta del jardí turístic per excel·lència de la ciutat de Marràqueix, és
famós per estar relacionat amb el nom del dissenyador francès Ives Saint
Laurent, qui juntament amb Pierre Bergé el van adquirir, restaurar i obrir
al públic conservant la part del xalet com a habitatge privat.
El jardí acull diverses especies exòtiques de plantes, un monument en
record a Ives Saint Lauren i un museu d’art bereber.
Del 1 d’octubre al 30 d’abril: de 08:00 a 17:30
- Del 1 de maig a 30 de setembre: de 08:00 a 18:00
- Durant el ramadà: de 09:00 a 17:00

Calendari i
horari

Estat actual de
conservació
Servei
d’informació
Propietat
Organisme
responsable

Codi: 002

Molt bo

Accessibilitat

Excel·lent

Dolent

Tipus d’ingrés

Requereix entrada

Privada
Fondation Jardin Majorelle
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Palau Badi
Nom del recurs
Localització
Categoria
Tipus
Subtipus

Palau Badi
Carrer Ksibat Nhass
Recurs cultural
Patrimoni material
Edificis arquitectònics

Ús actual
Descripció i
singularitats

Espai obert per a la seva visita
Es tracta d’un antic palau reial, actualment en un estat de conservació
molt deficient. Va ser construït al segle XVI i va ser projectat com el palau
més grandiós i luxós mai construït. El seu procés de construcció va durar
25 anys, durant els quals van intervenir artesans del mateix país i d’Itàlia,
França i Espanya. Es caracteritza per un gran recinte central amb un gran
estanc i un jardí dividit en quatre parts, un altre recinte amb espais
destinats per habitatges i un altre espai soterrani.
Com a element principal s’ha de destacar el Minbar de la Koutobia, un
altar tallat en fusta per artesans espanyols.

Calendari i
horari
Estat actual de
conservació
Servei
d’informació
Propietat
Organisme
responsable

Codi: 003

-

Regular

Accessibilitat

Regular

Bo

Tipus d’ingrés

Requereix entrada

Pública
Ministeri de cultura del Marroc
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Palau Bahia
Nom del recurs
Localització
Categoria
Tipus
Subtipus

Palau Bahía

Codi: 004

Ús actual
Descripció i
singularitats

Espai obert per a la seva visita
Es tracta d’un palau i un conjunt de jardins construïts a finals del segle
XIX. El Palau està situat en la part sud de la Medina de Marràqueix, junt al
barri jueu de la ciutat. Va ser construït en dues etapes i esta format per
quatre espais principals: el Petit Riad, el Petit Pati, el gran pati de marbre
anomenat el Tribunal de l’honor i finalment el Gran Riyad. El Palau Bahía
és un dels palaus més ben conservats de la ciutat i actualment s’utilitza
per part del govern per rebre a dignataris estrangers. Una part de palau
està ocupada per el Ministeri de Cultura del país.

Calendari i
horari
Estat actual de
conservació
Servei
d’informació
Propietat
Organisme
responsable

Obert tots els dies de 08:00 a 16:30

5 Rue Riad Zitoun el Jdid

Recurs cultural
Patrimoni material
Edificis arquitectònics

Regular

Accessibilitat

Regular

Regular

Tipus d’ingrés

Requereix entrada

Pública
Ministeri de cultura del Marroc
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Jardí de la Menara
Nom del recurs
Localització

Jardí de la Menara

Codi: 005

Categoria
Tipus
Subtipus

Recurs cultural
Patrimoni material
Edificis arquitectònics

Ús actual
Descripció i
singularitats

Espai obert per a la seva visita

Calendari i
horari
Estat actual de
conservació
Servei
d’informació

Obert tots els dies de 08:00 a 17:00

Propietat
Organisme
responsable

Pública
Ministeri de cultura del Marroc

N° 52, Jemaa El Fna.
Marrakech

Es traca d’un dels grans agdâls de la ciutat de Marràqueix, compta amb
una gran plantació de diverses especies d’oliveres i altres arbres fruitals.
En el centre del jardí es troba un gran estanc, encarregat
d’emmagatzemar l’aigua provinent de les muntanyes de l’Atles,
mitjançant un sistema de khettaras. Aquest estanc esta precedit per un
pavelló amb una estructura piramidal i amb un sostre de teules verdes,
element típic en l’arquitectura marroquina. Construït fa més de 700 anys
sota la dinastia almohade és un dels elements més representatius de la
reconquesta de l’aigua per part de la societat marroquina durant el segle
XIV.

Regular

Accessibilitat

Regular

Inexistent

Tipus d’ingrés

Requereix
entrada
al
pavelló central, l’entrada al
jardí és gratuïta
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