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AGADIR (EL MARROC) 
Agadir és una província i ciutat del 
Marroc. Es troba a uns 600 quilòmetres 
al sud de Rabat i a 273 km de 
Marràqueix. La seva població 
benvolguda és de més de 700.000 
habitants. 
 
El 29 de febrer de 1960 un terratrèmol 
destrueix la ciutat, que més tard es 
reconstrueix a 2 quilòmetres al sud de 
l'epicentre. El seu traçat amb àmplies 
avingudes i l'arquitectura dels seus 
edificis són moderns. 
 
Agadir, cosmopolita capital turística del 
Marroc, reina sobre un immens territori 
ple d'atractius: platges quilomètriques, 
l'estuari de l'oued Massa amb les seves 
reserves de flamencs roses i merles 
negres, els boscos d'argans, kasbahs 
daurades penjades de l'Anti-Atles, les 
planes al·luvials del Sous aromàtiques 
de lavanda i romaní. Però no obstant 
això la fama d'Agadir li ve de les seves 
20kms de platja, situada entre 
eucaliptus, pins i tamarindes, i una 
excel·lent infraestructura hotelera que la 
converteixen en un lloc de referència 
per al turisme internacional. 
 
Agadir és en l'actualitat un important port pesquer (el primer port sardiner del món) i comercial 
(exportacions de cobalt, manganès, zinc i cítrics), sent el trafico de passatgers gairebé testimonial 
 
HISTÒRIA 
Durant l'època medieval, era només un llogaret de pescadors - Agadir el-arba. En 1505 els portuguesos 
van establir un lloc anomenat Santa Creu do Cap de Gué, amb un governador al capdavant. En 1541, la 
ciutat va quedar sota el control de la dinastia berber Wattasid. En 1572 es va construir una fortalesa en 
el cim del pujol que domina la badia, la Kasbah. Durant els següents segles Agadir es va convertir en 
una ciutat prospera. 
 
En 1760, el sultà alauita Sidi Mohammed ben Abdallah recela d'un port que negocia amb Europa. 
Construeix el port d'Essaouira a un centenar de quilòmetres al nord per desviar el comerç europeu. 
És un cop dur per a Agadir i la ciutat es despobla a poc a poc. 
 
En 1911, l'arribada d'una llanxa militar alemanya (oficialment per protegir a la comunitat alemanya), va 
desencadenar la crisi d'Agadir entre França i Alemanya, que va permetre a França, en 1913, establir un 
protectorat en gairebé tot el regne del Marroc. Fins a 1956 pertany a França, passant en 1956 la 
sobirania al Marroc. 
 



 
En la mitjanit del 29 de febrer de 1960, Agadir va ser totalment destruïda per un terratrèmol que va durar 
15 segons, enterrant la ciutat i matant a milers de persones. El terratrèmol va destruir l'antiga Kasbah. 
Per la seva porta encara pot llegir-se la següent frase en holandès: "Tem a Déu i l'honor al teu rei". 
Al veure la destrucció a Agadir, el Rei Mohammed V del Marroc va declarar: "si la destinació va decidir 
la destrucció d'Agadir, la seva reconstrucció depèn de la nostra fe i voluntat." La reconstrucció va 
començar en 1961, dos quilòmetres al sud de l'epicentre del terratrèmol. 
En l'actualitat, Agadir és un pol econòmic important, gràcies al seu port. Segona ciutat turística del 
Marroc després de Marrakech. 
 
LLOCS D'INTERÈS 
 
LA KASBAH 

La Kasbah és una 
fortificació típica al país, 
que van ser construïdes 
entre els segles XVI i XVII. 
Podrem trobar-los per 
pràcticament totes les 
ciutats importants del 
Marroc. La Kasbah 
d'Agadir va quedar molt 
danyada en el terratrèmol 
ocorregut en 1960 i no ha 
estat reformada, però 
malgrat això és molt poca 
la gent que avui dia es va 
de les seves vacances a 
Agadir sense veure la 
seva famosa Kasbah, I 
això és a causa de la 
meravellosa vista 
panoràmica que es pot 
veure la ciutat i de tota la 
badia d'Agadir des de l'alt, 
gràcies a la seva posició a 
una altitud de 236 metres. 

LA CIUTAT MODERNA 
Plena de vida i animació amb les seves àmplies avingudes, com la d'Hassan II, del General Ketani, o 
del Príncep Moulay Abdallah, que alternen amb zones per als vianants que acullen restaurants, 
comerços i tendes d'artesania. No cal deixar de visitar l'edifici Central de Correus i l'Ajuntament, obres 
de l'arquitecte J.F. Zewaco; el Tribunal, d'I. Azagury, que forma part d'un conjunt monumental en el qual 
juguen els volums i les superfícies planes. També la Caserna de Bombers, dominat per la seva torre 
d'entrenament, enfront dels jardins d'Ibn Zaidoun. 
 
LA MEDINA DE COCO POLIZZI 
Després de la desaparició de la Medina d'Agadir el 29 de febrer de 1960, l'arquitecte ítalo-marroquí 
Coco Polizzi ha recreat una Medina medieval amb 12.000 m2 de carrerons, en un espai de 4 has. al 
costat de la muralla, a un llac artificial amb una cascada i a 2 has. de zones verdes, situat a 5km del 
centre d'Agadir. 
 
Les cases i tendes han estat construïdes amb materials tradicionals (pedra, terra, fang, fusta...), 
respectant l'esperit del passat i l'autenticitat de l'arquitectura antiga. 



 
En ella estan instal·lats 180 artesans i compta amb cafès d'estil tradicional, restaurants, un petit mercat i 
un hammam. 
 
SOUK L'HAD 
En un recinte tancat envoltat de muralles amb almenes de 6m d'altura es poden trobar prop de 2.000 
comerciants que venen els productes agrícoles de la plana del Sous i també animals, espècies, 
productes tèxtils, i l'artesania i art local. Est és un autentico soc, no està pensat per als turistes. Està 
situat en l'extraradi de la ciutat. Cada dissabte i diumenge els Fadiris (habitants d'Agadir) vénen aquí per 
fer la seva compra setmanal. 
 
LA VALLÈE DONIS OISEAUX 
Aquest petit zoològic es troba en ple cor de la ciutat, en la llera d'un antic riu enjardinat amb palmeres, 
plàtans i altres plantes tropicals a més de rierols i cascades. Alberga en els seus 2,5 hectàrees, moltes 
espècies d'aus. Veurà les dames de Numidia, els nyandús i espècies de la regió de la vall del Sous, 
també galls dindis reals, lloros, , guacamais, cignes, gruï-les, ànecs, pollastres, i un gran nombre 
d'espècies conegudes i menys conegudes d'altres aus. 
Just davant té la seva sortida un trenet turístic amb el que es pot visitar tranquil·lament la ciutat en un 
recorregut de 40 minuts. 
 
COMPRES 
Agadir és una ciutat que no és tan cara com Europa, però tampoc esperi trobar aquí els preus d'altres 
llocs del Marroc. Agadir és una ciutat cara si l'englobem en els preus del país, i és una ciutat barata si la 
comparem amb Espanya, França, Itàlia o Anglaterra. Agadir és una zona turística, i com tal els seus 
preus han pujat. 
 
És per això que li recomanem que visiti el soc o mercadet d'Agadir, aquí si trobarà autèntiques gangues, 
articles d'artesania molt barats, i articles a preus més semblats als de la resta del país. En el mercadet 
es duu a terme una pràctica habitual al país, el regateig. 
Si vol anar mes ràpid pot trobar una tenda amb preus fixos en el centre de la ciutat anomenada Uniprix. 
 
Oli d'Argan 
Abans d'anar a Agadir és possible que mai hagi sentit parlar de l'oli d'Argan, però és fàcil tornar amb 4 o 
més d'ampolles en la maleta. L'arbre d'Argan creix només al Marroc, i només en el sud. No pot ser 
conreat, i a més és un arbre que no té fruits regularment. Però quan ho fa s'obté d'ells un oli molt 
especial. 
 
Aquest oli té un sabor a nou, i té més vitamines i components saludables que qualsevol altre oli. La gent 
ho usa en amanides, ja que en escalfar l'oli es destrueixen les seves propietats, així com per als 
tractaments mèdics i cosmètics. 
 
Durant segles, les tribus berbers del sud-oest del Marroc han recorregut al oli d'argan com a component 
bàsic de la seva dieta i com a element de la medicina tradicional. A principis dels noranta, anàlisis 
químiques van confirmar les valuoses propietats nutricionals i dermatològiques de l'oli (que incloïen l'ús 
com a tractament per a l'acne, les arrugues i les ferides lleus). 
 
L'argán (argania espinosa), conegut també com a ullastre espinós pertany a la família de les sapotàcies, 
de fulla coriàcia, flors petites i grogues, i fruit com un dàtil verd-groc, de lentíssim creixement (triga de 
cinc a sis anys a donar el seu primer fruit). 
 
Es troba al Marroc, en tota la franja que va fins a Tarourudant i Tiznit, en el límit saharià. També es 
troba a certes zones de Mèxic i uns pocs exemplars a Andalusia. Creixen en zones d'altitud no superior 
a 800m, en clima sec. Les seves arrels són profundes, fins a 10m de profunditat, per la qual cosa 



 
aguanten bé amb un parell de bones pluges a l'any. En temps excessivament sec perd les seves fulles, 
evitant l'excessiva transpiració, per tornar-les a recuperar amb les primeres pluges. 
 
Els fruits d'aquest arbre, d'on s'extreu l'oli, que comencen a madurar amb les primeres calors de juny, es 
recullen tradicionalment d'una manera molt original: els recol·lecten les cabres. Quan la pastura 
escasseja, les cabres es pugen als arbres per menjar les seves fulles, els seus brots tendres i els seus 
fruits. A la nit els animals comencen a rumiar, escupen els ossos dels fruits, grans com a gles i durs com 
a ametlles, que el pastor recull sense punxar-se ni una sola vegada. 
 
Un altre mètode és recollir-los de sota l'arbre quan aquests han caigut madurs i deixar-los assecar, 
pelar-los i treure l'os. 
 
L'oli d'argan és l'oli mes car del món, per la qual cosa també és cridat l'or liquido del Marroc. L'ampolla 
d'oli d'argan extra verge 20 cl. pot arribar a costar fins a 17€. 
 
Hi ha multitud de llocs a Agadir on comprar oli d'argan i els seus derivats i a més també solen oferir 
massatges amb aquests mateixos productes) 
 
AGADIR  - PORT D'AGADIR 
El port d'Agadir és un port pesquer i comercial, gens preparat pel transito de passatgers pel que no hi ha 
Terminal ni gens semblat. 
 
L'únic mitjà de transport que es pot trobar són els taxis que, això si, es troben perfectament agrupats 
yalineados. Com sempre en aquests casos és millor concertar el preu abans de muntar-nos. 
Tenim els Petit Taxi, Fiat de color vermell, que són valguts per a tres persones i desplaçaments per la 
ciutat. Pel desplaçament fins al centre d'Agadir solen demanar uns 8 euros, encara que també poden 
oferir l'alternativa d'un tour de diverses hores per uns 25 euros. 

 



 
També estan els Grand Taxi, Mercedes antics (blancs o color crema) de fins a 6 passatgers, els triats 
per exemple desplaçar-se fins a Taroudant. Aquests són normalment taxis compartits, però amb els 
estrangers se sol llogar el cotxe complet (no el seient). 
 
Les excursions organitzades segurament ofereixin també una visita a un centre on es realitza una 
demostració de tradicions i folklore berber i fins i tot a alguna botiga-fàbrica d'oli d'argan i els seus 
múltiples derivats. 
 
L'excursió més recomanable anés d'Agadir seria Taroudant, el trajecte sol durar una mica més d'una 
hora. 
 
TAROUDANT 
Taroudant és una província i alhora ciutat del Marroc que està situada a la Vall de Sous, uns 80km a 
l'est d'Agadir. 
 
Antiga capital del Sous i encara que possiblement habitada des de molt antic, les primeres notícies 
històriques daten de principis del segle XI. 
 
Va conèixer gran esplendor als segles següents sobretot amb els Almohades i Saadíes. Del seu passat 
històric conserva una bella muralla amb almenes amb bastions de color leonat de diversos quilòmetres 
de llarg. 
Avui dia és una població tranquil·la, famosa per la seva artesania, sobretot la seva joieria en plata 
treballada a l'estilo berber i la animació dels seus socs. 
 
Taroudant és coneguda com “La petita Marrakech”, això és a causa que la ciutat s'assembla molt a la 
gran Marràqueix però en miniatura, aquesta plena de muralles, comerços i mercadets replets d'objectes. 
La Plaça Assarag és el cor de la ciutat. 
 
En Taroudant trobarem dos importants mercats, un dedicat més a la venda d'objectes per als turistes i 
l'altre mercat és berber, amb olles, espècies, vaixelles etc. La ciutat es troba situada en la plana de 
Sous, la qual cosa la fa un lloc ideal per a la pràctica del ciclisme (es poden llogar bicicletes a la plaça 
principal de la ciutat), fins i tot compta amb una ruta molt popular que va al voltant dels murs de la ciutat. 
 
LLOCS D'INTERÈS 
ELS SOCS 
Prendre qualsevol carreró que surti de la plaça A l'Alayouine i gaudir passejant per un dels socs més 
rics i vitals del Marroc. Antiguitats, escultures, catifes, cuir treballat de totes les formes possibles i en els 
més diversos objectes, fusells amb incrustacions de plata i per descomptat joieria. 
 
LES MURALLES - (S. XVIII) 
Tenen una longitud de diversos quilòmetres, compten amb cinc portes. 
Els extramurs estan ocupats en la seva majoria per immensos jardins i hortes molt bé cuidades. 



 

 


