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Dades del projecte 

Fase de projecte: Fase inicial_demanda detectada i exploració de possible continuitat 

Situació: Tinghir, Marroc 

Contrapart:  Associació: Building project: Renovating and preserving old traditional homes.  

        Lahcen,  k.petitnomade@gmail.com  
Col∙laboradors:  David Marés, david.mares@udg.edu   

Responsable i/o persona de contacte:  Irene Solà, irenesola@gmail.com  

Possibilitats de col∙laboració: projecte de cooperació, TFG,  

Possibilitat de futures col∙laboracions: Si 

 

Descripció del projecte 

Aquest projecte s’ubica al Marroc, concretament a la Vall del Todra i s’inicia a partir de l’associació ”Building 
Project: Renovating and preserving old traditional homes” quan manifesta la demanda i la iniciativa de voler 
restaurar un ksar de la zona per tal de potenciar part del patrimoni i recuperar les tècniques constructives 
autòctones. 
 
El  present  projecte  pretén  servir  de  suport  a  una  associació marroquí  per  tal  que  puguin  començar  a 
desenvolupar  la  tasca  d'evitar  el  despoblament  dels  ksars  de  la  zona  (en  benefici  de  les  noves  zones 
urbanes), millorant  les  condicions de vida de  la gent que hi viu,  conscienciant  sobre el valor patrimonial, 
cultural i social de la vida al ksar. 
S'han acordat abordar les següents accions: 
 
1. SENSBILITZACIÓ. Educar  i generar entre  la població una conscienciació de  la  importància del ksar com a 
valor cultural, turístic i sobretot d'identitat social i tradicional. 
 
2. REHABILITACIÓ. 
Rehabilitació del carrer principal del ksar, lloc neuràlgic de la vida social, amb les següents actuacions: 
‐ Millorar els paviments, parets i sostre, amb materials tradicionals i autòctons de la zona. 
Construir una  xarxa de  clavegueram  i deixar preparades  les  futures  connexions als  carrers adjacents  i  les 
cases. Instal∙lar una estació de depuració d'aigües grises i fecals. 
‐ Reordenar el cablejat elèctric que passa de  forma perillosa per  l'interior del carrer,  i  refer  la  instal∙lació 
d'enllumenat. 
‐ Arreglar els bancs. 
 
3. RECUPERACIÓ DE TÈCNIQUES AUTÒCTONES. 
Aprofitar  la rehabilitació per recuperar tècniques constructives autòctones, buscant mestres especialistes  i 
aprenents que es podran encarregar de continuar amb les remodelacions posteriors. 
 
4. CAPTACIÓ DE TURISME. 
Potenciar  la  visita  turística  al  ksar  a  través  de  l'arranjament  d'una  zona  d’aparcament  al  costat  de  la 
carretera, amb bancs per a les dones i nens, zona de retolació del circuit pedestre turístic, i senyalització d'un 
circuït circular que passi pels horts, el riu i travessi les zones arranjades del ksar. 
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Proposta d’actuació 
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 “Son cosas chiquitas, no acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no 
expropian las cuevas de Alí Baba, pero quizá desencadenen la alegría de hacer, y la traduzcan en actos.  
Al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable.”  
 

Eduardo Galeano 



·   Restauració  del  Ksar  de  Tinghir   ·   La  Garganta  del  Todra , Marroc   ·   Cooperació al Desenvolupament  2010  ·   Universitat de Girona   · 

3 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ÍNDEX 
 



·   Restauració  del  Ksar  de  Tinghir   ·   La  Garganta  del  Todra , Marroc   ·   Cooperació al Desenvolupament  2010  ·   Universitat de Girona   · 

4 

 

 

A. COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT A LA UNIVERSITAT D E GIRONA 

 

B. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE   

B0. INTRODUCCIÓ 
 B1. ANTECEDENTS i JUSTIFICACIÓ DE L'ACCIÓ 

 B2. OBJECTIUS GENERALS 

 B3. QUADRE D’IDENTIFICACIÓ  

 B4. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE L’ESTAT ACTUAL 

 B5. FOTOGRAFIES  

 

C.  PROPOSTES PER A DESENVOLUPAR  

 C0. OBJECTIUS ESPECÍFICS 

  

 

 
 



·   Restauració  del  Ksar  de  Tinghir   ·   La  Garganta  del  Todra , Marroc   ·   Cooperació al Desenvolupament  2010  ·   Universitat de Girona   · 

5 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

A  
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Normalment els projectes de cooperació no s'executen aïlladament i de 
forma puntual, sinó que formen part d'un programa més ampli, per tal 
d'assegurar un desenvolupament sostenible. Mitjançant el programa 
vertebrador del projecte i unes directrius establertes, es pretén entendre i 
analitzar la realitat d'una forma més general per després poder anar 
concretant els punts claus a incidir. En aquest cas, el projecte en qüestió 
està vinculat a la Universitat de Girona ja que una part és subvencionada 
per la mateixa universitat a través dels ajuts de cooperació 2010. Per tant, 
el projecte en qüestió contempla El Codi de Conducta de les Universitats 
en Matèria de Cooperació al Desenvolupament, i posa especial èmfasi en 
els següents articles: 

 
Article 1 
La participació de les universitats en la cooperació internacional al 
desenvolupament es fonamenta en la consideració d'aquest concepte, el 
desenvolupament, com un procés de progrés i canvi social, econòmic, 
polític, cultural, tecnològic, etc. que sorgit de la voluntat col·lectiva, 
requereix l'organització participativa i l'ús democràtic del poder pels 
membres d'una col·lectivitat. 
 
Article 3 
Des d'aquesta perspectiva, el desenvolupament humà i sostenible s'entén 
com aquell capaç de crear condicions d'equitat que proporcionin més i 
millors oportunitats de vida digna a les persones perquè despleguin totes 
les seves potencialitats, i capaç de preservar alhora per a les futures els 
recursos naturals i el patrimoni cultural. 
 

 

La humanitat no pot afrontar els reptes del futur si no és aprofitant el 
potencial de les poblacions més desafavorides, avui limitat per la penúria 
de la seva situació. 

 
Article 6 
La cooperació universitària al desenvolupament es basa igualment en la 
consideració que la sostenibilitat mediambiental i els drets de les futures 
generacions són part indispensable dels projectes orientats a la promoció 
al desenvolupament. 
 
 
Article 11 
La tasca de la universitat en el camp de la cooperació al desenvolupament 
està estretament vinculada al seu àmbit natural d'actuació: la docència i la 
recerca, qüestions que són essencials tant per a la formació integral dels 
estudiants com per a una millor comprensió dels problemes que 
amenacen la consecució d'un desenvolupament humà i sostenible a 
escala universal. 
 
 
Article 23 
La cooperació universitària al desenvolupament s'ha de basar en criteris 
d'estabilitat i sostenibilitat de les accions que es duguin a terme, per a la 
qual cosa les universitats han de procurar establir vincles de col·laboració 
sòlids i estables amb les seves contraparts, evitant la dispersió d'activitats 
o el caràcter puntual i esporàdic d'aquestes mateixes activitats. 
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B0. INTRODUCCIÓ 
 
Tota intervenció sempre comporta impactes i repercussions en l'entorn 
social on es porta a terme, per aquest motiu no es tracta simplement 
d'executar un projecte. Prèviament s'ha d'avaluar amb atenció tots els 
antecedents i les necessitats que es pretenen atendre, com també els 
efectes que la transformació comporta i comportarà a llarg termini. Només 
d'aquesta manera es podrà començar a garantir una bona adequació de la 
cooperació i un desenvolupament sostenible. 

“El desenvolupament sostenible és el que satisfà les necessitats actuals de les 
persones sense comprometre la capacitat de les futures generacions per satisfer 
les seves.” “Aquest progrés hauria de ser capaç de generar un desenvolupament 
no només sostenible en termes ecològics, sinó també socials i econòmics. És a dir, 
que a més d’assegurar la seva harmonia amb el medi ambient, inherents en un 
desenvolupament amb aquest qualificatiu, hauria de generar transformacions 
institucionals que permetin el canvi social gradual i un creixement econòmic auto 
sostingut.”  Informe de la Comissió Mundial sobre el Medi Ambient i el 
Desenvolupament. (Comissió Brundtland) 

L'Enfocament del Marc Lògic (EML) estableix una metodologia a seguir 
per poder dissenyar de forma estructurada un projecte de cooperació, a 
més, es considera com una eina a utilitzar per tal de realitzar una bona 
anàlisi del context i ordenar les idees. Tot i partir d'un esquema 
aparentment rígid, es té plena consciència que aquest cicle ha de poder 
adaptar-se i modificar-se segons la realitat canviant del context on es 
desenvolupa el projecte.   

Aquest projecte s’ubica al Marroc, concretament a la Vall del Todra i 
s’inicia a partir de l’associació ”Building Project: Renovating and 
preserving old traditional homes” quan manifesta la demanda i la iniciativa 
de voler restaurar un ksar de la zona per tal de potenciar part del patrimoni 
i recuperar les tècniques constructives autòctones. 
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B1. ANTECEDENTS i JUSTIFICACIÓ DE L'ACCIÓ 
 
El Marroc (al-Maḡrib en àrab, Amrruk en amazic), és un estat del nord 
d’Àfrica. Limita amb l’oceà Atlàntic a l’oest, amb l’estret de Gibraltar i les 
ciutats autònomes espanyoles al nord, amb Algèria a l’est i amb Mauritània 
al sud.  
El Marroc és un gran país de contrastos on tot hi cap. Podríem parlar de 
les grans ciutats, d’uns palaus espectaculars, zocos misteriosos plens 
d’olors i colors, encantadors de serps que parlen català i mones amb 
corbata. Però seria una pena quedar-se amb tot aquest decorat. Quan 
sortim d’aquests escenaris ens trobem amb una població completament 
arrelada al seu territori, de cultures ancestrals i sobretot gent molt humil i 
acollidora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

País, cultura   

L’actual estructura administrativa divideix el Marroc en 16 regions, i 
aquestes en províncies i prefectures. La zona sud del Gran Atles està 
englobada entre les províncies de Ouarzazate, Zagora i Er-Rachidia. 

La població d’aquesta regió la formen diverses ètnies de parla tachelhit i 
tamazight amb clares influències creixents de l’àrab com a llengua oficial 
del país. 

Pel que fa a l’organització familiar, cada casa albergava habitualment les 
llars dels pares i dels fills casats, i després de la mort dels primers, els 
segons restaven junts tan temps com fos possible.  

 

Construcció, energia 

L’arquitectura del Marroc reflecteix aquells contrastos que hem esmentat 
al principi. Dins les ciutats, grans blocs de pisos de formigó, antenes 
parabòliques a tots els terrats, i aparells d’aire condicionat per reduir la 
temperatura d’unes construccions precàries que només tenen sentit en 
l’actual migració de la gent del camp a la ciutat i la necessitat de donar-hi 
cabuda. 

En canvi, quan abandonem la ciutat, l’arquitectura pren diferents diàlegs 
depenent de la varietat geològica de les seves terres. Construccions de 
tova, pedra i fusta s’alimenten de la riquesa dels materials més immediats, 
moltes vegades del mateix terreny on s’ha d’implantar l’edifici, i satisfan les 
necessitats humanes de vivenda respectant el medi ambient. 
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L’arquitectura tradicional del Ksar de Tinghir és construïda a base de terra, 
com la majoria de les valls presaharianes, un material en estat cru 
essencial per a l’execució de la tàpia i la tova. S’ha d’afegir la pedra com a 
base dels murs de tàpia aïllant-los de les humitats del terreny, i la fusta per 
realitzar els forjats i cobertes.  

Les següents descripcions són resums del llibre d’SORIANO 
ALFARO,VICENT Arquitectura de tierra en el sur de Marruecos. El oasis 
de Skoura. Ens explica les diferents tècniques constructives en 
l'arquitectura del sud del Marroc, tècniques que estan en retrocés, però 
que vam poder poder copsar en la visita al Marroc. Encara hi ha artesans 
que les practiquen sobretot en els pobles on no hi ha hagut creixements 
importants de la població i lhabitatge ha crescut de forma moderada. 

La tàpia 

És el sistema constructiu que realitza parets de terra a partir d’un encofrat 
o tàpia format per dos taulons de fusta que s’adapten a l’espessor del mur 
a partir de travessers i tirants. Les eines per a realitzar el mur de tàpia són 
la carreta per transportar la terra, una massa de fusta per compactar les 
tongades de terra dins l’encofrat, una rasqueta per allisar la superfície 
superior, i una massa per afavorir el desencofrat. 

El procés d’execució s’inicia amb la fonamentació de pedra que sobresurt 
del nivell del terreny, que fa la funció de base, i evita que les humitats del 
terreny ascendeixin per capil·laritat al mur. Tot seguit es prepara la terra 
en una zona excavada del terreny a peu d’obra aportant l’aigua i removent 
per fer la bona mescla. A continuació s’avoca la terra per fases dins 
l’encofrat, fent capes de 20 cm que s’aniran compactant a mesura que 
s’ompli per aconseguir una estructura ben massissa. Un cop aconseguida 
l’altura total del mur, s’allisa la part superior i es procedeix al desencofrat.  
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La tova 

Els murs de tova es caracteritzen per la col·locació a mode de fàbrica de 
peces de fang i palla emmotllats en forma de totxo. Aquests totxos s’han 
realitzat de la mateixa manera que el mur de tàpia amb materials pròxims 
a l’edificació. 

Per la seva fabricació, es prepara el fang amb l’aportació d’aigua, i es 
mescla amb palla. La proporció d’aigua serà major que la del mur de tàpia 
per aconseguir major plasticitat. La palla seria com l’armat de la peça i 
evita les esquerdes durant el procés de retracció del secat. Per a la unió 
entre peces s’utilitza fang de les mateixes característiques que per al 
procés de fabricació de les peces. 

És habitual realitzar sistemes constructius que combinin amb dues 
tècniques, en el cas dels ksars, construir amb tàpia fins a la terrassa, i 
realitzar la construcció de les torres amb peces de tova. 

 

 

 

 

 

 

 

La fusta 

Els arbres habituals dels quals s’extrau la fusta per a l’ús constructiu són la 
palmera, el pollancre i el tamariu. El tronc de la palmera serveix com a 
bigueta per a la formació de forjats, generalment partit en el sentit 
longitudinal i en quarts. El pollancre i el tamariu, a més de conformar 
bigues i biguetes, són utilitzats per realitzar llindes i fusteries. 

Aquest tipus d’arquitectura té poques obertures cap a l’exterior, amb 
especial èmfasi a la porta d’accés que serveix també per a l’entrada 
d’animals. A les plantes superiors apareixen obertures petites i disperses, 
amb tancament de fusta i sense vidres. Actualment la proliferació de nous 
materials estan canviant els hàbits de les vivendes tradicionals, les quals 
transgredeixen el passat amb elements de formigó, formigó armat, vidres i 
plàstics. 

Forjats i coberta 

Sobre els murs de tàpia es recolzen les bigues i sobre aquestes les 
biguetes dels materials explicats anteriorment. Llavors es col·loca una 
capa de canyes, branques de baladre o branques de palmera, sobre les 
quals es col·loquen unes teles velles, que actualment s’han substituït per 
una capa de plàstic, per impedir el despreniment de la capa de terra a 
compressió que s’hi col·loca a la part superior. Una altra capa de terra més 
fina serà l’acabat del paviment. 

Les cobertes són planes i estan construïdes igual que els forjats, en 
aquest cas amb pendents cap als punts d’evacuació de les aigües. També 
s’hi realitza un acabat de fang amb palla i excrements dels animals per 
millorar la impermeabilització. 
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B2. OBJECTIUS GENERALS  
 

El present projecte pretén servir de suport a  una associació marroquí per 
tal que puguin començar a desenvolupar la tasca d'evitar el despoblament 
dels ksars de la zona (en benefici de les noves zones urbanes), millorant 
les condicions de vida de la gent que hi viu, conscienciant sobre el valor 
patrimonial, cultural i social de la vida al ksar. 

 

Identificació de necessitats i problemes específics  

. El ksars de la vall del Todra, i en concret el de Tinghir, estan patint un 
despoblament i conseqüent abandó i deteriorament alarmant, en un estat 
actual d'enrunament molt avançat, sobretot pels avantatges que els 
habitants troben de viure en una nova casa al llarg de la carretera per on 
circulen els turistes. 

. S'ha d'esmentar que la Vall del Todra, i en concret les Gorgues del 
Todra, ben bé al costat del ksar de Tinghir, són un focus d'atracció 
turística important, tant dels marroquins que viuen a l'estranger i vénen de 
vacances amb la família, com d'escaladors i excursionistes internacionals. 

. Però el ksar, com que queda a 500 m apartat de la carretera, veu passar 
de llarg tot l'interès dels turistes, que busquen oci abans de turisme 
cultural i patrimonial. 

. Les condicions de vida al ksar són molt precàries, sense una xarxa 
d'evacuació d'aigües fecals, amb subministrament elèctric i enllumenat 
dels espais públics pràcticament inexistent, i amb els espais de relació 
socials que caracteritzaven el ksar destruïts per l'abandó. 

. A aquest deteriorament constructiu, s'ha d'afegir que algunes famílies 
han decidit reconstruir casa seva dins el ksar amb tècniques modernes, 
sense cap respecte per l'arquitectura tradicional autòctona, posant en 
seriós perill si no s'actua ràpid la conservació d'aquest llegat constructiu 
tradicional autòcton de la Vall del Todra i les valls del sud de l'Atles en 
general. 
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B3. QUADRE D’IDENTIFICACIÓ  

  

ACTOR INTERÈS EN EL PROJECTE RELACIÓ AMB ELS ALTRES 
ACTORS 

APORTACIÓ AL PROJECTE IMPORTÀNCIA RELATIVA EN 
EL PROJECTE 

UNIVERSITAT DE GIRONA Promoure la Cooperació al 
Desenvolupament a través de la 
universitat, seguint les línies 
estratègiques establertes 
prèviament. 

Només té relació directe amb els 
cooperants de la universitat.  

Aportació del recolzament i part de 
la subvenció econòmica 

Té molta rellevància ja que dóna 
suport al projecte 

COOPERANTS  

UNIVERSITAT DE GIRONA 

Restauració del Ksar de Tinghir de 
la Vall del Todra. 

Relació directa amb tots els actors 
del projecte 

Màxima aportació tècnica i 
organitzativa 

Màxima rellevància, gestiona el 
projecte 

COMUNITAT DEL 
KSAR 

Millorar la seva qualitat de vida i 
valorar el sistema constructiu 
tradicional 

Beneficiaris directes del projecte  Importància màxima, ja que són els 
beneficiaris directes del projecte. 

COMUNITAT DEL POBLE Valorar el seu patrimoni i els 
sistemes constructius tradicionals. 

Es veu “afectada” pel projecte de 
forma indirecta 

El seu possible interès pel projecte, 
pot motivar-lo. Les seves 
aportacions informatives poden 
ajudar a una millor adequació del 
projecte. 

Actualment no és del tot rellevant, 
tot i que a llarg termini poden ajudar 
a promoure el projecte i beneficiar-
se’n si el recolzen i accedeixen a 
traslladar-se al ksar. 

ASSOCIACIÓ ”Building project: 
Renovating and preserving old 
traditional homes” 

Recuperar els sistemes 
constructius tradicionals, millorar 
la qualitat de vida de la zona i 
generar un interès global. 

  Associació d’importància alta, ja que 
pel fet de ser la contrapart, depèn 
d’aquesta la viabilitat i l’interès del 
projecte. 
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B4. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE L’ESTAT ACTUAL               

 

Un cop vam visitar el Ksar, conjuntament amb l’associació del Marroc, es va acordar  fer un 
aixecament i documentar fotogràficament el carrer principal del Kasar com a primer pas per a 
desenvolupar el projecte de restauració del Kasar de Tinghir. 
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B5. FOTOGRAFIES 
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C  
PROPOSTES PER DESENVOLUPAR  
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C0. OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Davant la problemàtica detectada, i en concordança amb el que vol potenciar l'associació marroquí, s'ha acordat abordar 
les següents accions, en una primera fase a través del present document que estableix un marc d’actuacions que 
s’hauran de concretar i desenvolupar quan es plantegi la seva execució. 

 

1. SENSBILITZACIÓ. 

 Educar i generar entre la població una conscienciació de la importància del ksar com a valor cultural, turístic i sobretot 
d'identitat social i tradicional. 

 

2. REHABILITACIÓ. 

Rehabilitació del carrer principal del ksar, lloc neuràlgic de la vida social, amb les següents actuacions: 

− Millorar els paviments, parets i sostre, amb materials tradicionals i autòctons de la zona. 
Construir una xarxa de clavegueram i deixar preparades les futures connexions als carrers adjacents i les cases. 
Instal·lar una estació de depuració d'aigües grises i fecals. 
 

− Reordenar el cablejat elèctric que passa de forma perillosa per l'interior del carrer, i refer la instal·lació 
d'enllumenat. 
 

− Arreglar els bancs. 
 

 

3. RECUPERACIÓ DE TÈCNIQUES AUTÒCTONES. 

Aprofitar la rehabilitació per recuperar tècniques constructives autòctones, buscant mestres especialistes i aprenents 
que es podran encarregar de continuar amb les remodelacions posteriors. 
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4. CAPTACIÓ DE TURISME. 

 Potenciar la visita turística al ksar a través de l'arranjament d'una zona d’aparcament al costat de la carretera, amb bancs per a les dones i nens, zona de 
retolació del circuit pedestre turístic, i senyalització d'un circuït circular que passi pels horts, el riu i travessi les zones arranjades del ksar. 
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Referents com El Khorbat demostren la viabilitat del projecte. 


