
18a expedició del GECT 

  

Serralada de l’Atlas (Marroc) 

  

Cims aconseguits (10): 

Ras Ouanokrim  4.083 m 
Timesguida   4.089 m 
Akjoud   4.030 m 
Tête d’Ouanoums  4.010 m 
Toubkal oest   4.030 m 
Jbel Toubkal   4.165 m 
Imouzer   4.010 m 
Biginousène   4.002 m 
Clochetons   4.040 m 
Afella    4.043 m 

  

Dates: 31 de març al 10 d’abril de 1993 
  
Participants (9): Eduardo Baudín, Josep-Martí Callau, Miquel Capdevila, Toni 
Coll, Lluís Díaz, Joan Marquès, Santi Méntrida, Alfredo Roca i Balta Sánchez. 
  
Dimecres dia 31 – Per aquesta expedició lloguem una furgoneta y després de 

carregar la mitja tona llarga de 
material i queviures, els nou 
companys iniciem el viatge sortint de 
la fàbrica (El Morell) a les 8h. del 
vespre. L’aprofitament del vehicle es 
total i per la conducció establim un pla 
rotatori de relleus cada dues hores. 
  

Dijous dia 1 – En tretze hores creuem 
la península i arribem a Algeciras; 
papers i a les 10,30h. ja hem embarcat 
al ferri per tal de passar l’estret, la 
travessa dura una hora i mitja. A dos 
quarts d’una ja circulem per Ceuta i 
amb l’ajut dels “intèrprets locals” que 
admeten propines, acomplim els 
tràmits fronterers sense perdre massa 
temps. La màgia d’Àfrica ens comença 
a impregnar, endarrerim dues hores el 
rellotge per ajustar-nos a l’horari del 
Marroc que coincideix amb l’hora solar 

i ens dirigim cap al Sud, per les ciutats de Tetuan, Laratxe, Rabat, Casablanca i 
a dos quarts de nou del vespre arribem a Marrakech, sopem “tajine” en un típic 



restaurant i ens hostatgem al hotel “Al Mouatamid” situat vora la gran avinguda 
de Mohammed V. 

Divendres dia 2- Fem 
l’aproximació cap al cor 
del Gran Atlas, primer per 
carretera a Tahannaout i 
Asni, i després per camí 
de terra. A Imlil, “capital 
de l’alpinisme Nord 
Africà”, endeguem els 
darrers detalls 
d’intendència, bocates 
com a boines de 
tomàquet i truita recent 
feta que ens preparen a 
l’hotel l’ Etoile du 
Toubkal, desprès anem al 
Bureau de Guides et Accompagnateurs d’Imlil on a més del Guía Id Alí 
Lamoucine, contractem catorze portejadors i set mulers amb les corresponents 
set mules, es a dir quasi un exèrcit.  
 

Mes tard una vegada 
tenim tot el material 
distribuït i carregat, 
deixem la furgoneta 
degudament custodiada 
pel cap dels vigilants 
locals (que es el que té la 
placa mes grossa) i a les 
11,30 h. sortim de Imlil 
amb tota la comitiva. 
Deixem enrera petits 
llogarrets que es 
difuminen en el paisatge, 
creuem Sidi 
Chamharouch que es 
l’últim nucli habitat i a les 

quatre de la tarda arribem al Refugi Neltner que per uns dies esdevindrà el 
nostre camp base. És un refugi antic i petit, on no hi ha gaire gent. 

 

Disabte día 3 – Ens llevem 
d’hora i a les 5h iniciem la 
nostra primera ascensió pel 
continent africà, el temps es 
molt bo, la temperatura 
ronda els tres graus sota 
zero, la neu gelada en 
immillorables condicions 
per cramponar ràpid i 



segurs. Pugem cap el coll Tizzi Ougane i desprès cap els cims de Timesguida i 
Ras Ouanoukrim, cap el mig dia apreta el calor, el termòmetre puja fins a 25 
graus. A les 12,15h. iniciem el descens directe per la canal N.E. del Ras i a les 
13,45 h. som al Refugi. 

 
Diumenge día 4 – Sortim 
mitja hora abans que ahir, i 
ens dividim en tres grups 
amb itineraris diferents per 
assegurar tots els cims del 
sector Oriental de la 
serralada. A les 11.45 h. 
l’objectiu estava acomplert i 
els nou companys 
d’expedició ens reuníem al 
cim del Toubkal, punt 
culminant de l’Atlas, del 
Marroc i de tot el nord 
d’Àfrica, desprès 
d’aconseguir els cims 

Immouzer, Toubkal O. i Tête de Ouanoums. Des del cim podem guaitar, a la 
llunyania, el desert, que és molt a prop. 
 
Dilluns dia 5 – 
L’estratègia d’avui es 
dividir-nos en dos grups, 
el primer més lleuger 
corona tots els cims que 
ens resten de la 
serralada passant pel fil 
de la carena, 
Biguinnousène, 
Clochetons, Afella i 
Akjoud i el segon grup els 
anirà fent d’un en un 
passant pels colls, però 
no té tanta sort com el 
primer grup, no encerta la complicada baixada de la cara S. de l’Afella, ha de 
retornar al coll de Melloul i com que era tard, baixar a passar la nit al Refugi 
Lepiney. 
  
Dimarts dia 6 – De bon matí el grup del Refugi Lepiney, supera els mil metres 
de desnivell del dretíssim coll del Tadat i baixa ràpidament els nou-cents 
metres de la canal del Bijguinnousène fins al Refugi Neltner on es reuneix amb 
la resta de companys que estaven molt preocupats i ja pensaven en un 
possible rescat.  
  



Dinem tots plegats en el 
Refugi, ens reunim 
novament amb el Guia i 
els portejadors i retornem 
a Imlil. Durant el descens 
el Guia ens “convida” a 
sopar, pernoctar i 
esmorzar a casa seva al 
poblet de Douar Ait 
Souka situat a tres km. 
de Imlil. L’experiència ens 
satisfà a tots, ens ofereix 
un tracte casolà, té amb 
tot el ritual i tetera 
bereber de plata inclosa, 

couscous, habitació encatifada, rentamans abans dels àpats i esmorzar típic. 
Gaudim de l’ambient real d’una casa i una família de país. 
 
Dimecres día 7 – Ens 
despedim del nostre 
Guia Id Alí i de la seva 
família que ens ha 
acollit tan càlidament i 
retornem a Marrakech, 
nom que significa ciutat 
roja  i que es degut a 
l’argila color ocre-
rogenc de les muralles i 
de les edificacions 
mil·lenàries, tots els 
racons d’aquesta ciutat 
serven el regust gloriós 
d’altre temps. Ens 
hostatgem a l’hotel i per 
la tarda visitem la Medina amb laberíntics carrerons farcits de comerços, tallers, 
curtidors, etc. Visitem la Medersa Ben Youssef, prop de la mesquita de 
Koutoubia, arreu omnipresent gràcies al seu minaret de mes de seixanta 
metres d’alçada. Al capvespre bocabadats contemplem l’espectacle quasi irreal 
que es produeix a la plaça Jmmàa el Fnàa (o de les paraules) barreja de 
mercat de fruita, flors, herbes, espècies i perfums i d’actuacions de ballarins, 
músics, acròbates, titiriters, encantadors de serps, monos i micos amaestrats, 
etc. Sopem al mig d’aquest bullici i aquella experiència entre la realitat i la 
fantasia que mai oblidarem. 

  
Dijous día 8 – Ens llevem, el té de rigor, repostem “dirhams” a la Agència 
Gueliz del Bank Al-Maghrib, telefonem a casa i continuem viatge cap a Kasba-
Tadla, visitem l’interior del recinte enmurallat, on avui en dia molta població hi 
ha improvisat la seva vivenda. Més tard, dinar campestre, Khénifra, bosc de 
cedres d’Azrou, paradetes de fòsils i minerals i Camping d’Azrou. 

  



Divendres día 9 – A 
primera hora arribem a 
Fès, decana de les 
ciutats imperials del 
Marroc, recorrem els 
intrincats carrers de la 
Medina, Plaça Nejjarine, 
la Medersa Bou-Inania, 
la Zaouia de Muley Idris 
II  i la gran mesquita 
Karaouyin, que també es 
la universitat mes antiga 
del mon. Ens despedim 
d’aquesta gran ciutat 
contemplant la seva 
particular immensitat des 

d’un turó de les rodalies. Desprès d’uns dies curulls d’emocions, màgia i 
fantasia, a última hora del vespre, emprenem el viatge de retorn a la 
cotidianitat. 

Disabte dia 10 -  A mitja nit arribem a Tarragona. 


