
Djebel Toubkal 4.167 m. Atlas. Marroc. 

 

Data: del vint-i-set de juliol al tres d’agost de 1.997. 

Participants (3): Aleix López, Sergi López i Pere López. 

Temps real: 16:00 hores. 

Temps total: 18:00 hores. 

Desnivell: 2.427 metres. 

El diumenge vint-i-set de juliol sortim de Reus amb tren en direcció al aeroport 

de Barcelona, a on agafen un vol directe a Marrakech, al Marroc, amb les 

línees aèries  oficials d’aquest país, la Royal Air Marroc. 

Aeroport de Barcelona. 

Al arribar al aeroport de Marrakech agafem un taxi dels que estan a fora al 

carrer, no fem cas de les ofertes de dins l’aeroport, tal i com em van aconsellar. 

Anem directes al hotel Semiramis de cinc estels, que representa un de tres en 

el nostre país, i en el qual ens instal·lem. 



Piscina a l’hotel Semiramis. Marrakech. 

A l’endemà, a la recepció de l’hotel, demano un guia oficial per poder visitar la 

ciutat amb tranquil·litat i confiança.  Quan arriba el guia ell mateix m’ofereix 

llogar un taxi de confiança per tot el dia, com que el preu és molt raonable  així 

ho fem, i dediquem tot el dia a visitar la ciutat i part del seu voltant.   

Encantadors de serps a la plaça Jamaa el Fna. Marrakech. 



Per la nit anem a una festa amb autobús a fora de Marrakech, anomenada 

Marrakech Fantasia, en la qual veiem curses de cavalls que el genets disparen 

una mena de trabucs, veiem danses populars, i també ens donen un sopar 

típic, amb cuscús inclòs, dintre d’una “Jaima” (tenda àrab). 

Servint el te a la Festa Marrakech Fantasia. 

A l’endemà dia vint-i-nou, amb el mateix taxista, anem fins a Imlil, poble que es 

troba a seixanta-quatre km de Marrakech. 



Pàrquing de mules en un mercat setmanal berber. 

A mig camí parem per visitar un mercat setmanal berber, impressionant, de cop 

em sento transportat dos mil anys enrere, és com si la gent vinguda de totes les 

parts, de les muntanyes de les valls, tots ells amb les seves mules i les seves 

càrregues, no haguessin evolucionat. 

Perruquer al mig d’un mercat berber. 



Després de visitar el mercat, que es trobava al mig del camp, continuem fis a 

Imlil, poble des don sortim caminant, però primer el mateix taxista ens presenta 

la persona que ens lloga un parell de mules per pujar els paquets fins el refugi, 

punt on pensem acampar. 

Negociant el preu de les mules a Imlil. 

Abans de sortir caminant pacto amb el taxista que ens vingui a buscar el dia u 

d’agost per tornar a Marrakech. 

Quan les mules estan enllestides amb les càrregues comencem a caminar per 

un camí entre nogués, som a 1.740 metres d’altitud. 



Sortida d’ Imlil entre nogués. 

Anem remuntant la val del riu Ait Mizane, i quan portem uns tres quarts d’hora 

de camí passem a prop del poble Aroumd, em fet uns dos cents metres de 

desnivell. 

 Poble d’Aroumd. 



Ara anem pujant per la vall del riu Assif n Isougouane per un paratge àrid i 

pedregós, i en dues hores arribem a Sidi Camcharouch a 2.350 metres.  Aquest 

poble diuen que és sant perquè hi ha enterrat un sant local, no es pot visitar, 

una de les zones del poble està prohibida als no musulmans.  El santuari el 

veiem de lluny i és un gran roc pintat de blanc. 

Zona prohibida al entorn del Santuari a Imlil. 

En aquest poble parem a descansar i a prendre unes begudes. 

A partir d’ara seguim el marge dret del riu Ait-Mizane i en unes tres hores 

arribem al refugi Neltner, a 3.207 metres i propietat del Club Alpin Français de 

Casablanca. Té una capacitat per a trenta persones i fou construït al 1981. 



Pujant pel marge dret del riu Ait-Mizane. 

En aquest punt descarreguem les mules i quedem emplaçats perquè ens 

vinguin a buscar tres dies més tard. 

Al centre podem veure el refugi Neltner. 

Busquem un bon lloc per a acampar i plantem la tenda. Reconeixem una mica 

el terreny i de seguida a sopar i dormir. 



Refugi Neltner, a 3.207 metres. 

El dia següent el dediquem a descansar i fer una mica d’aclimatació, estem tot 

el dia prop de la zona del refugi. A l’endemà matinem una mica, esmorzem i 

comencem a caminar amb la intenció de pujar al cim. 

Sortim del darrera del refugi, creuem el salt d’aigua del rierol, i per un camí molt 

evident comencem a pujar en direcció Est, per pendents força dretes i de 

rocam.  



Pujant al cim deixem a sota el refugi. 

El pendent es suavitza i caminem sempre sobre blocs inestables fins arribar al 

fons del barranc que pugem, l’Ikhibi Sud, llavors es va girant en diagonal cap a 

la dreta fins arribar la coll Tizi n Toubkal. 

Pujant al coll Tizi n Toubkal. 



Aquí tornem a girar cap l’esquerra, per anar per un camí molt traçat cap el cim, 

sempre sense arribar a la cresta, fins que s’arriba al plató somital a on ja veiem 

la piràmide metàl·lica que hi ha dalt cim, a la qual hi arribem en dos minuts, 

hem trigat no més dues hores i mitja des de la sortida. 

Pujant el tram final des de el coll Tizi n Toubkal. 

Som al cim més alt de l’Àfrica del Nord, de la serralada de l’Atlas i del Marroc. 

Som dalt del Djebel Toubkal a 4.167 metres. 



 Djebel Toubkal 4.167 m. Atlas. Marroc. 

La baixada, també molt ràpida, la fem pel mateix camí fins a la tenda, i 

descansem la resta del dia. 

A l’endemà dia u d’agost, arriben les mules i quan estan carregades avall fins a 

Imlil, a on ens retrobem amb el taxista que ens porta de nou fins el mateix hotel 

a Marrakech. 

El dia dos el passem a l’hotel gaudint de les seves instal·lacions i descansant. 



Aeroport de Marrakech. Pujant a l’avió de tornada a Barcelona. 

El dia tres tornem amb avió fins a Barcelona i en tren de nou fins a Reus. 


