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

JUSTIFICACIO DE LA PROPOSTA  

Rabat fundada per les tribus bereberes dels zenata com a monasteri i ciudadela. Excavacions arqueològiques donen vestigis de fenicis, cartaginesos i romans. 
Els romans van dominar la zona des de la caiguda de Cartago al 140a.c. fins al 429 d.C. fundant la colònia de Sala, actual Chellah. Poc es sap de la formació de 
Salé, a part de què es formà amb la desaparició de la colònia de Sala. 
Al s.XII Salé estava governada per la dinastia dels almohades on es va instal.lar i des d’ on vigilava les obres de construcció de Rabat i de la fortalesa pels 
soldats, al lloc actual de la medina Oudaya. 
La dinastia almohade, primera de les tres dinasties bereberes,  entra en crisis amb la victoria dels cristians al 1212 a Navas de Tolosa.La següent dinastia serà els 
Merinides.Durant les primeres batalles pel tro, Rabat i Salé van ser practicament destruides. Al 1260 les tropes espanyoles incendien Salé, ocupant-se els Merin-
ides de la seva reconstrucció i configurant a Salé com la segona capital de l’ imperi.Va ser en aquesta època quan es van construir les muralles per protecció. Al s 
XV gran part de families mores d’ Andalusia aniran a viure-hi. 
Salé es converteix en una de les ciutats comercials més importants de la època. Durant tot el s.XV i XVI la emigració des de Espanya continua degut a l’ expulsió 
dels moriscos que no volen abjurar de l’ Islam i els jueus. Al Marroc els hi diuen andalusos, i se’ls permet la instauració de Rabat, el que provocarà el seu resurgi-
ment.  
Els moriscos s’ instal.len també a Salé i es farien cèlebres al sXVI ja que abordaven baixells comercials espanyols. Aquesta pirateria es va convertir en un negoci 
lucratiu per la ciutat de Salé 
Al XX una nova fase amb les colònies franceses afavorirà a Rabat deixant endarrera a Salé. Rabat es convertirà en al capital administrativa i s’ instaurara els 
ministeris i les embaixades. 


