
rabat 
salé 

medina de rabat casbah des Oudayas medina de salé temara bouknadel 

temara bouknadel 

rabat 
salé 

medina de rabat 

akreuch 

sousissi 

casbah des Oudayas medina de salé 

aeroport 

cite royale 

hassaine 

rabat-hassan 

temara 

rabat salé 

15Km 15Km 10Km 10Km 5Km 0 5Km 

bouknadel 

yacoub El Mansour 

Youssofia 

sale Rab Lamrissa 

sale Betttana 

hassaine 

aeroport 
vall del bou regreg 

 
Douar D

oum      
       

           

la Chellah 

capa d’ aigua  
pluvial 

  
aigua de rentat 
de l’ autopista nº3 

Takadown 

fabrica 
UTOM 

Akreuch 
residus domestics 
residus de l’ estació depuradora d’ aigua 
residus d’ aigües pluvials de la “dharge” 
incendis contaminants 

TERRENY 
 
moviment de terras 
penyasegats degradats 
cantera de “slawis” a Bettana 
 
SALUT 
 
banys contaminats 
residus d’ aigua no tractades 
(14 riu esquere, 5 riu dret) 
aigües pluvials contaminants 
fàbrica de tractaments d’ escombre-
ries 
abocador 
 
perímetre d’ estudi 
 
 

A. CREIXEMENT DE LA POBLACIO:PROGRESSIU TANCAMENT DEL RIU  

B. POLUCIO GENERADA AL RIU PER DIVERSES CAUSES 

A. 

B. 

03-pfc- arantxa manrique gimeno centre limnologic i recuperacio del riu bou regreg a sale ( marroc)  

JUSTIFICACIO DE LA PROPOSTA  

L’ encerclament del riu i de la seva explanada agrícola està en vies d’ extinció. 
Aquesta nova dimensió posa la desembocadura, el punt de contacte del riu amb el mar, al centre del semi-cercle d’ aglomeració contínua.  
Això implica conseqüècies  com multiplicar els accesos al riu, per tant, la ciutat pateix el risc incontrolat  de concentrar els seus desfets ( aigües brutes, desechos…).  
Progresivament les ciutats de Rabat i Salé, unides pel riu Bou regreg, tendeixen a formar una sola aglomeració que ensorra el riu, llarg oasis natural dintre de la urbanització. 
En un principi, una urbanització linear es dessenvolupa. S’ estira al llarg de la costa amb la carretera. Les médinas de Rabat i Salé s “ observen” d’ un costat a l’ altre i tanquen les seves 
façanes al mar i la donen al riu. 
Un desequilibri beneficia la part del riu dreta, costa de Rabat. 
 
 
 


