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PRESENTACIÓ

El present treball s’emmarca en el projecte El

Aquestes recerques s’emmarquen en el con-

control de l’aigua i el seu impacte sobre els drets

junt més ampli que desenvolupen l’Observatori

econòmics, socials i culturals. Això ve donat pel

DESC i l’Observatori del Deute de la Globalització

fet que en el marc de les sobiranies i les relacions

(ODG) en torn la construcció, gestió i explotació

Nord-Sud, en clau mediterrània, es va considerar

de grans infraestructures hídriques per al desen-

necessari mostrar l’existència de patrons que es

volupament intensiu i massiu d’agroindústria de

repeteixen de forma global, en termes extractius,

regadiu exportadora al conjunt del Marroc i els

però no necessàriament des del vector centre –

impactes sobre els drets humans, drets d’accés

perifèria.

i control democràtic dels pobles sobre els recursos derivats d’aquest model integral extractiu a

L’anàlisi a través de l’estudi de les pràctiques

escala local i global. I una anàlisi comparada de

i l’organització social en torn els recursos hídrics,

models, criteris i indicadors d’avaluació de políti-

així com l’exercici de les sobiranies i formes de go-

ques públiques i avaluacions d’impacte des d’una

vern, així com dels factors que intervenen en les

perspectiva integral que contempli la perspec-

seves tensions i limitacions son fonts d’informació

tiva de Drets humans i previngui la construcció,

que permeten l’establiment d’aquests patrons.

incorporació i proposta de nous indicadors i ín-

D’altra banda, era del tot necessari analitzar des

dexs socials específics aplicats a les polítiques,

de l’eix Nord – Sud, per tal d’establir quins aspec-

programes i projectes econòmics, comercials i de

tes de l’extractivisme intervenen en els canvis que

desenvolupament.

es produeixen en les formes d’organització social
i accés a l’aigua.
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És així doncs, que per abordar el doble eix des
de la interdependència i la complexitat, l’objectiu

públiques i econòmiques tenen sobre les persones i els medis.

ha estat detectar els elements que hi intervenen.
Això s’ha fet principalment a partir de dos casos

Finalment, aquest treball s’entén com part d’un

d’estudi. Un centrat en com els canvis en les for-

treball més ampli. Com hem apuntat al comen-

mes de gestió de l’aigua, orientats a la maximit-

çament hi ha vasos comunicants entre el Nord i el

zació impacten i tenen incidència en l’exercici i

Sud Global i l’àmbit de l’aigua és un exemple per

vulneració dels drets econòmics, socials i cultu-

poder-ho veure de forma clara. En aquest sen-

rals de les poblacions locals induint les poblaci-

tit, el present treball es completa amb un estudi

ons a dur pràctiques d’adaptació i supervivència,

sobre la remunicipalització, un fenomen de gran

la fragmentació i la migració. Afectacions que

abast que té el seu origen a Amèrica Llatina com

també incideixen sobre el medi augmentant la

a resposta a l’espoli, en aquest cas, el perpetrat a

pressió sobre els recursos hñidrics, afavorint pro-

través dels serveis d’aigua urbana i sanejament.

cessos de desertització i salinització dels freàtics
al Marroc – província de Zagora. El segon cas es
en el marc de l’Estat Espanyol l’estudi de la remunicipalització des de la seva relació amb el Sud
Global com a lluita contra l’espoli i la recuperació
de capacitat de govern per part de les poblacions locals. La suma d’ambdós, permet extreure els
efectes concrets que aquest tipus de polítiques
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01.
INTRODUCCIÓ

Les relacions de matriu colonial, han esdevingut autopistes de reciprocitat, aliances i apre-

crisi de la Covid 19 i els assentaments il·legals en
torn l’agroindústria1.

nentatges compartits. Les lluites d’Amèrica Llatina
s’inspiren en lluites d’aquesta banda de la Me-

Els textos apunten, però mai entomen ni detec-

diterrània. I viceversa, lluites d’aquí com a resul-

ten de forma clara i concisa el caràcter ontològic

tat de les experiències i aprenentatges de l’altra

i epistemològic de la problemàtica. En països com

banda dels mars (Mediterrània o Atlàntica). Unes

el Marroc o de l’Amèrica Llatina, la noció de que

relacions que són cadenes d’aprenentatges que

aquests postulats són traduccions de formes de

van passant d’una banda a l’altra aprenent, con-

veure, viure i per tant de generar marcs normatius

solidant-se, perfeccionant-se i avançant. Ja sigui

amb el món, és més clara que no pas en els paï-

en les pràctiques com en la creació de nous llen-

sos del nord occidental, on les anàlisis se centren

guatges i marcs analítics (comuns, ontologia po-

en els impactes, les afectacions econòmiques i les

lítica, ecofeminismes).

trames d’enriquiment, privatització, mercantilització i finançarització, però es troba a faltar l’abor-

Un dels àmbits on aquesta relació d’anada i

datge profund d’anar a comprendre l’origen.

tornada continuada en el temps és de fàcil seguiment és l’aigua i els conflictes socioambientals

De forma recent es posa sobre la taula el con-

que l’envolten. Quan les comunitats i poblacions

cepte de l’antropocè, com període dins el cicle de

afectades s’organitzen per frenar l’avenç de la

vida de la terra que es caracteritza per la centra-

despossessió. Una despossessió que té diversitat

litat de la visió antropocèntrica. Alhora, i és molt

de llenguatges, expressions i maneres de dur-se

comprensible que les epistemologies del sud i

a terme.

els ecofeminismes han dotat de força eines con-

Aquest treball és una breu introducció cap
aquestes realitats. Una porta d’entrada per apropar-nos a realitats que no són alienes a aquesta
banda del mar com s’ha pogut veure durant els
moments àlgids de les mesures sanitàries en la

1

A eldiario.es es pot fer un seguiment en diferents peces que
tracten la situación. Una d’elles és Sin acceso a agua ni posibilidad de aislarse: los temporeros que viven como si no
hubiera pandemia (https://www.eldiario.es/desalambre/
asentamientos-temporeros-andalucia-margen-covid-19_1_5963389.html).
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ceptuals i teòriques per poder aprofundir en un

tuació d’estructures de poder tant a nivell inter-

abordatge des d’aquestes perspectives. Sobretot

nacional com nacional (Marroc), posant de ma-

atenent la situació en matèria d’aigua i la neces-

nifest que les tensions i les relacions de poder que

sitat urgent d’avançar en models de transició. Ara

es plasmen en la dimensió politicoeconòmica són

bé, per tal de poder avançar en aquestes línies

el reflex de diferències de caràcter epistemològic

de treball, no podem deixar les anàlisis de caràc-

i de concepció del món i la relació amb l’entorn.

ter ontològic i epistemològic per més endavant,

Diferències axiomàtiques de quines són les priori-

doncs és d’aquestes anàlisis, debats i reflexions

tats i què es posa al centre de la vida.

d’on sortiran els elements que poden contribuir en
l’avenç en aquest sentit.

Com reflex d’aquesta inquietud, i des de l’anàlisi
de que si bé les realitats Nord i Sud Global són dife-

El document que ens ocupa presenta l’avenç

renciades, és igualment cert, que quan l’abordat-

lent d’un extractivisme amarat de sostenibilitat

ge s’entoma des de la pròpia concepció de l’ai-

llurs efectes es tradueixen en desigualtats inter-

gua, el medi i la funció de les societats humanes

nes i abandonament dels espais de vida cap a

en la seva interacció en els ecosistemes, trobem

llocs incerts. Un extractivisme que s’estructura en

els elements que indiquen el tarannà paradigmà-

torn eixos diferenciats de les formes locals exis-

tic que es reprodueix a banda i banda. Que sota

tents provocant efectes de diferent magnitud. Allà

aquest paradigma, hi ha éssers (animals, vegetals

on l’estratègia desposseïdora no és prou clara, i el

i humans) afectats i que han patit la vulneració

seu avenç es fa de forma sinuosa, les resistències

dels seus drets de forma directa o indirecta, es-

són més subtils, com es veurà en el que s’exposa

tructural o frontal. Per aquest motiu, l’anàlisi que es

en aquest informe.

presenta se sustenta en el concepte de territoris
hidrosocials.

Aquest treball mostra com el complex entramat existent entre la manca d’aigua, les relacions
de poder, els tractats econòmics i les polítiques
hídriques responen a dinàmiques colonials que
es mouen a dos nivells i que permeten la perpe-
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02.
OBJECTIUS I HIPÒTESI DE LA
INVESTIGACIÓ
La hipòtesi de treball és que la gestió de l’aigua està connectada amb sistemes d’organització social i regulació del seu accés i que mitjançant el desenvolupament del Pla
Marroc Verd, el que s’està produint és un canvi en el model sociopolític i institucional que
a terme a través de la reconversió econòmica. Això s’analitza a partir de quatre objectius.
En primer lloc, les situacions que s’analitzen són part d›unes relacions de poder que es
vehiculen per mitjà de tractats econòmics i polítiques hídriques, impulsades pels Estats
i la relació amb actors privats. Aquestes relacions responen a dinàmiques colonials i es
mouen a dos nivells per mitjà d’un doble eix: el coneixement i l’economia política. Ho fan
de manera simultània permetent la perpetuació d’aquestes estructures de poder, nacional
i internacional. Relacions que també es donen dins dels espais del Nord Global. Això ens
duu al segon objectiu, ja que com a resultat, les relacions de poder que es plasmen en la
dimensió politicoeconòmica són el reflex de diferències més profundes. Es tracta d›una
tensió de caràcter epistemològic i de concepció de món i de relació amb l›entorn. Diferències axiomàtiques sobre quines són les prioritats i allò que es posa en el centre de la vida i
que queden reflectides en el maneig i tracte de l›aigua.
L’exposat fins ara ens duu a la formulació del tercer objectiu d’aquest estudi, que és
presentar alguns dels elements que permeten identificar aquells elements que són part
d’un paradigma sobre el qual es desenvolupa tota la concepció i desplegament de la gestió
de l’aigua i les afectacions i impactes que se’n deriven amb la finalitat de contribuir en la
generació de coneixement. Un coneixement orientat a treballar per canviar aquestes situacions estructurals de desequilibri, desigualtat sociopolítica i econòmica, però també per
aprofundir en la generació d’un nou paradigma de maneig i relació amb l’aigua, per tant,
d’aprofitaments, usos i polítiques públiques al seu voltant, que es basin en la perdurabilitat dels ecosistemes i les societats humanes.
El darrer objectiu ha estat detectar i cartografiar els punts de connexió i divergència
amb experiències semblants entre Nord i Sud en relació a l’extractivisme com a paradigma
des del qual s’estableixen relacions i sistemes organitzatius.
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03.
METODOLOGIA
Per copsar i assolir els objectius plantejats s’ha dut a terme un treball principalment
qualitatiu, basat en el mètode etnogràfic a partir d’un treball de camp intensiu durant l’estiu de 2018. Es van recórrer aproximadament uns 1.000km compresos des de la ciutat de
Ouarzazate cap al Sud Est, baixant cap a Zagora i Vall del Draa fins M’Hammid abraçant
el conjunt de la província de Zagora i la seva varietat interna. El resultat és un conjunt
d’entrevistes fetes amb actors situats a diferents punts de l’àrea d’estudi. Aquest fet és altament rellevant ja que ha permès poder fer un mapeig de les diferències existents segons
la ubicació respecte la ciutat de Ouarzazate i l’embassament Mansour Edhabi.

Taula 1. Mapa de tota la zona d’estudi. Extret de Google maps.

Durant el període d’estada al camp es van dur a terme una total de 6 entrevistes grupals de format obert. En aquest cas, el treball de camp estava marcat per dos aspectes
rellevants. D’una banda, es tractava d’una entrada a un nou espai, i per l’altra, l’aigua és
un tema sensible, sobretot en contextos polítics fràgils com ho és el Marroc. Per aquests
motius es va optar pel format d’entrevistes obertes. Es van promoure un seguit de converses conduïdes a través de diferents punts d’interès per a l’estudi. El propòsit era afavorir
l’emergència de les problemàtiques. Crear l’espai adequat sense caure en visions estretes
i preconcebudes. Es buscava donar pes i valor a les de la zona. Per fer-ho es van preparar
un seguit d’eixos generals que centressin els temes però no es van pensar preguntes concretes, si no que es van potenciar converses per anar estirant els aspectes importants per
l’estudi a mesura que anaven sorgint.
Aquestes entrevistes es complementen amb una forta presència de converses informals
sorgides de les convivències amb diferents famílies i grups de persones. Concretament durant el temps que va durar el treball de camp, es va estar les 24h del dia en companyia de
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residents de la zona. Aquest fet ha permès accedir a espais íntims i de rutina quotidiana,
per tant, poder tenir accés a aspectes del dia a dia que també aporten dades i informació
sobre la situació de la zona en relació a l’aigua, donant elements per comprendre que a través de l’aigua s’estan vehiculant altres problemàtiques, a banda d’observació participant
intensa i converses informals amb homes i dones.
En les converses informals es van anar plantejant a mesura que sortien els temes. Això
va permetre poder accedir a informacions i opinions vinculades a les experiències i vivències sobre el terreny i d’aquesta manera recollir com persones molt diverses viuen la realitat en torn de l’aigua. Això ha permès que en poc temps es pogués accedir a informacions
que han dotat dels elements necessaris per poder establir el marc inicial per comprendre la
situació que a la zona de la Vall del Draa i l’eix Ouarzazte – Zagora hi ha en torn de l’aigua
i les diferències en les formes d’organització i afectacions.
Les dades obtingudes en el treball de camp es complementen amb les consultes bibliogràfiques d’aprofundiment en la realitat del Sud Est del Marroc i materials als quals s’ha
tingut accés per mitjà de la Mostra de Cinema Àrab i de la Mediterrània que ha facilitat poder tenir accés al cas de la població d’Imider afectada per l’activitat d’una empresa minera
i que es troba situada en la mateixa àrea d’estudi.
Com s’ha apuntat, és un estudi introductori que mostra part de la situació de la zona
d’estudi però sobretot el que mostra són les diferents línies de treball per aprofundir en
un futur.
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04.
MARC ANALÍTIC
Son diversos els autors que posen sobre al taula el fet que l’aigua no és només un recurs
natural, separat de la cultura o la societat i que apunten a l’aigua com un element vertebrador de vida en tots els sentits, també socials (Caton i Orlove, 2010; Harstrup, 2013).
Des de l’ontologia política i les epistemologies del sud també provenen eines teòriques
en aquest sentit (Blaser, 2019, Escobar 2010, Escobar, 2017). En aquesta línia hi ha les
aportacions de Ingold sobre les percepcions de l’ambient (Ingold,2000). Aportacions que
posen sobre la taula que les fronteres entre natura i cultura no són tals. En aquest sentit
també són importants les contribucions fetes des de l’Ecologia Política i la Geografia Crítica (Swyngedouw, 2010). Situant-nos en aquest punt de partida, per tant, s’entén que per
analitzar la complexitat en torn l’aigua en la regió de la Vall del Draa al Sud Est del Marroc,
implica posar de relleu com els diferents actors estan ubicats davant la situació i el paper
que juga l’aigua en cadascun d’aquests marcs. Marcs que es reflecteixen en diferents formes de comprensió i articulació de drets, normativitat i usos, així com també en relacions
de poder.
Boelens apunta que l’ecologia i la societat s’entrellacen en l’aigua i les tecnologies de
l’aigua (Boelens et al., 2017). Així és com l’aigua, les tecnologies, la societat i la natura
estan intrínsecament relacionades i són elements que es determinen recíprocament de tal
manera que organitzen conjunts de xarxes sòcio-naturals específiques. Aquestes xarxes
son constitutives dels territoris (Boelens et al., 2917: 86).
Aquesta definició contribueix a comprendre el territori com l’espai de vida, on es viu
i es donen les relacions en tots els seus àmbits (comuns). Seguint la definició de Baletti
(2012: 578) “el territori no és aliè a la societat que el conforma, sinó que és la seva substància i representa, també, les contradiccions, els conflictes i les lluites d’aquesta societat”
(Boelens et al., 2917)
Per tant, el present estudi parteix del concepte de territoris hidrosocials (Boelens, et
al. 2017) com a concepte marc que ens permet ampliar les eines analítiques amb les aportacions fetes des de l’ontologia política (Blaser, 2019) i l’extractivisme (Campanini et al.,
2019). D’aquesta manera es pot accedir a les connexions entre l’àmbit natural i el social.
És el propòsit dels autors que defensen que “la dialèctica entre natura i societat s’internalitza” (Swyngedouw, 1999, 446), fent que la natura sigui una part indivisible del procés de
producció social o, en tot cas, “socionatural” (Haraway, 1991; Latour, 1993; Lefebvre, 1991
a Boelens et al., 2017: 86).
Pels autors, l’aigua com les tecnologies de l’aigua són actants – referint-se a les propostes de l’actor-xarxa de Latour – en una xarxa d’actors i per això és habitual trobar-se
amb cosmovisions i epistemologies mitjançant les quals s’adjudiquen a l’aigua nombroses
propietats i dimensions: pot ser poderosa, productiva, destructiva, dissenyada, natural i
sobrenatural (cfr. p. ex. Boelens, 2014; Illich, 1986; Linton Budds, 2014 a Boelens et al.,
2017). Per tant, l’aigua és, al seu torn, un actant físic i social en els processos culturals i
polítics, i pot, per exemple, “ser i esdevenir frontera, recurs regenerador, fonament d’un
imperi, instrument per a la construcció de la nació i vincle material entre el passat i el present “(Barnes i Alatout, 2012: 485 a Boelens et al., 217: 89)
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Seguir aquesta proposta teòrica-metodològica ens dona els elements per comprendre
l’anàlisi des dels fluxos d’aigua, la seva distribució, de la infraestructura hidràulica, la producció basada en l’aigua, la seguretat de l’aigua i els processos històrics, geogràfics i tecno-polítics que els creen i transformen. Aquesta proposta teòrica – metodològica ofereix
un coneixement profund sobre qui (i en virtut de quina imaginaris i sistemes de coneixement) dissenyen, controlen i tenen el poder de (re) produir xarxes i territoris hidrosocials
específics (Boelens, 2017: 89). Aquesta proposta permet apropar-se a la situació del cas
d’estudi analitzada aquí, on apareixen tots els seus elements tals com la vulnerabilització
de les poblacions locals, les relacions de poder, la construcció de la naturalesa i les institucions per al desenvolupament de l’accés a l’aigua la presa o la decisions (governabilitat,
segons els autors).
Els elements constitutius d’aquesta proposta són, en primer lloc que la governabilitat
de l’aigua i els projectes d’intervenció imperants responen, normalment, a l’increment de
les necessitats urbanes en matèria d’aigua, a la globalització de l’agricultura d’exportació
i al creixement dels sectors. Això porta a processos d’acumulació de recursos i a la simultània despossessió dels mitjans de subsistència dels grups més vulnerables generant
desigualtat social i ambiental. Per tant, resulta fonamental qüestionar com, per acció de
qui, a través de quines estratègies, en virtut de quins interessos i amb quines seqüències
es conceptualitzen i materialitzen les fronteres “naturals” i “socials” dels territoris hidrosocials per mitjà d’elements naturals, socials i tecnològics interrelacionats (Boelens et al.,
2017:37).
En segon lloc, cal tenir en compte que els territoris són construïts i produïts històricament a través d’interfícies entre la societat i la tecnologia (Boelens et al., 2017. 36).
Això es manifesta clarament en la gestió de les conques hidrogràfiques, els fluxos d’aigua,
els sistemes d’ús de l’aigua i els cicles hidrològics, en els quals intervenen estructures de
governabilitat i intervencions humanes que entrellacen allò biofísic, allò tecnològic, allò
social i allò polític (Boelens et al., 2017: 37).
En tercer lloc, les disposicions sòcio-naturals i les polítiques hídriques aprofundeixen,
o bé s’oposen, a la distribució desigual dels recursos i del poder per prendre decisions
en l’àmbit de la governança de l’aigua com els mecanismes, les estructures, els sistemes
de coneixement i els discursos subjacents sobre la seva operació. Des d’aquesta proposta
teòrica – metodològica es busca identificar alternatives que contribueixin a la formulació
de propostes per donar resposta a les problemàtiques de la justícia socioeconòmica, la democràcia política i la integritat ecològica (36:2017). Això és possible perquè els territoris
hidrosocials tenen quatre elements constitutius: (1) les xarxes hidrosocials i la territoriatlització, (2) la política de reconfiguració territorial escalar, (3) gubernamentalització del
territori i (4) el pluralisme territorial.
Finalment, els territoris hidrosocials defineixen els processos d’inclusió i exclusió,
desenvolupament i marginalització, com també la distribució dels benefici i perjudicis que
afecten diferents grups deformes diferents.
Al seu torn, Blaser ens inspira pel que fa al qüestionament generalitzat en l’anàlisi antropològica que veu els conflictes mediambientals com a part de conflictes culturals. Reconeix que ha estat una eina útil que permetia atendre a com les diferents parts en conflicte
definien les seves preocupacions en forma diferent. Apunta que l’anàlisi basada en el fet
que “el que tenim són diferents perspectives culturals sobre la cosa en qüestió planteja
alguns problemes i té les seves limitacions. Blaser (2019) es pregunta “què passa quan els
governs, o altres, descarten els reclams indígenes de que es respectin les seves perspectives culturals sobre la base que aquests drets no poden obstruir la planificació racional
i l’ús de el bé comú?”. L’autor reflexiona sobre aquestes limitacions a partir de les diferents declaracions sorgides durant els conflictes que va haver durant el 2009 a l’Amazonia
peruana. En aquell moment els Awaj’un parlaven de l’aigua i del territori no de recursos.
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L’autor detecta que hi havia alguna cosa més que calia poder expressar i posar sobre la
taula. En concret, pels Awaj’un, el riu “és un germà amb el qual els humans han de sostenir
una relació de cura mutu”. Les respostes governamentals a aquest tipus de plantejaments
són bastant il·lustratives respecte al que constitueix la política racional”, segons l’autor.
Per tant, segons l’autor, reconèixer que hi ha una diferència entre el que és natural (o la
realitat aquí fora) i el que és cultura (la representació d’aquesta realitat) és la clau. Això és
el que divideix aquells que només tenen cultura d’aquells que tenen coneixement, aquells
que posseeixen la casa i la política racional d’aquells que són només hostes tolerats. I es
pregunta, llavors, “qui patrulla aquesta línia divisòria?”. La resposta, segons Blaser, és “la
ciència universal entesa com acoblament canviant en el qual l’Estat, la llei i les ciències
estan imbricats els uns amb els altres de manera que simultàniament fa plausible, mobilitza i protegeix una equivalència implícita entre el progrés tecnològic i el coneixement de
la realitat tal com és”. Dit d’una altra manera, “ sabem que la ciència coneix millor perquè
podem enviar un home a la lluna, i si un vol provar el contrari haurà de enrolar els serveis
de científics socials i naturals” (Blaser, 2019). En conclusió, al final, la racionalitat de les
demandes dependrà del grau en què aquestes estan alineades amb la realitat tal com és. En
altres paraules la pregunta crucial que se li farà a aquestes demandes és en quina mesura
està basada a la realitat o no. I qui determinarà aquest alineament serà la ciència universal.
La proposta de Blaser (2019) amb el concepte d’ontologia política el que tenim és una
eina per analitzar un conflicte en què diferents formes de fer mons estan interrompent i
interferint unes amb les altres. L’autor obre un camí per investigar quins mons estan en
joc, com es narren a si mateixos i als conflictes i com la nostra anàlisi pot relacionar-se
amb aquests relats i intervenir en el conflicte.
Per la seva banda, de l’extractivisme agafem la proposta recent publicada per Campanini, Gandarillas i Gudynas (2019) a partir d’una compilació de diferents casos de Bolivia i
que posa sobre la taula que hi ha relacions estretes entre l’extractivisme i la vulneració de
drets. Concretament, aquest és un tema que compta amb una àmplia bibliografia llatinoamericana. En aquest llibre els diferents autors fan una sistematització d’aquest fet a partir
de casos. Destaquen que els incompliments dels drets en els extractivismes freqüentment
estan associats a diferents tipus de violència, i això s’expressa en vinculacions més complexes del que usualment s’assumeix (Campanini et al., 2019). Aquest patró es repeteix
en diferents extractivismes, incloent l’agropecuari on es vulneren drets a la salut, a l’aigua
i a l’alimentació. Els autors referencien els casos vinculats al monocultiu de la soja, però
aquest fenomen es produeix en qualsevol tipus de cultiu, indicant que es tracta d’una qüestió de model i no tant de tipus de producte.
Com a conseqüència dels monocultius de soja es veuen afectats els drets a la salut, a
l’aigua i a l’alimentació. Considerant tot el conjunt d’aquestes activitats, es troba que s’incompleixen tots els tipus de drets que, d’una manera o altra, estan vinculats amb la qualitat de vida i de l’ambient. És així com s’afecten els drets a la salut, a l’alimentació, a l’aigua,
a l’ambient sa, a la informació i la consulta, l’autogovern i la gestió territorial de pobles
indígenes, i de protecció a indígenes en aïllament. En el cas que analitzem aquí, podríem
substituir indígenes per poblacions locals, moltes vegades amazigues. Un altre aspecte
que també es relaciona amb aquestes vulneracions sistemàtiques de drets el trobem en
aquelles que tenen a veure amb el dret a ser informats, participar en la presa de decisions,
denunciar o fins i tot oposar-se a aquestes iniciatives extractives. Aquests incompliments
se sumen als altres i, per tant, resulta en una enorme llista de drets que són incomplerts o
violats (Campanini et al., 2019). Finalment, aquests incompliments tenen lloc en extractivismes sota molt diferents règims de propietat, accés o gestió. Des d’aquells a càrrec d’empreses estatals, però també en la mineria cooperativa o en iniciatives privades (Campanini
et al., 2019: 117).
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Aquests aspectes que han estat identificats en la casuística llatinoamericana ens serveixen per presentar el cas d’estudi de la Vall del Draa i la complexitat de les problemàtiques
derivades de l’accés a l’aigua. Aquest marc d’anàlisi epistemològic ens ajuda a comprendre
la profunditat de les problemàtiques i del motor de les desigualtats i com i per què operen
les eines que operen.

05. CORRENTS EN TORN LA GESTIÓ DE L’AIGUA
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05.
CORRENTS EN TORN LA
GESTIÓ DE L’AIGUA
Com hem vist, l’aigua no és una, sinó moltes i sempre està relacionada amb societat
i concepcions de vida que es concreten en maneres de crear territori i habitar els espais.
Aquestes tendències no son noves i han estat en el fons dels grans debats moltes importants protagonitzats per autors com Wittfogel, Palerm o Thomas Glick. Tensió històrica
entre models basats en la centralització i eficiència dels recursos (Wittfogel) i el model
oriental de grans civilitzacions i les grans infraestructures. I models descentralitzats, com
els del llevant andalusí. Des d’aquesta premissa podem observar en el cas que ens ocupa,
que hi ha dues corrents diferents de concebre i relacionar-se amb l’aigua que es troben en
un mateix espai i que actuen sobre les mateixes fonts. Aquestes tendències no són úniques
ni exclusives de la zona d’estudi, sinó que responen a models a nivell més general. L’estudi
de la Vall del Draa des d’aquesta perspectiva teòrica i analítica ens permet contribuir en
donar a conèixer l’existència d’aquests patrons.
Així es com trobem una tendència basada en el concepte de desenvolupament i progrés.
Es tracta d’un model de tarannà més hegemònic que es caracteritza per l’impuls de grans
infraestructures, amb una visió centralitzada, jeràrquica i intervencionista. En aquest punt
de partida és on la despossessió és un tret inherent, que indica el pes de l’espoli per a la
seva implementació. Per exemple, en el marc de l’Estat Espanyol es pot observar l’aplicació
durant el segle XIX de polítiques de desamortització de terres comunals, mitjançant lleis
que, com apunta Fernández (2004), busquen eliminar les dificultats del règim tradicional .
Es tracta doncs d’una promoció de la política hidràulica basada en els processos de
modernització i l’eficiència gestiva i econòmica arrel de l’economia d’escala. Auqestes propostes solen anar acompanyades de la construcció i consolidació d’estructures d’Estat,
com va ser el cas a l’Estat Espanyol (Calatayud, 2016), o a Mèxic (Aboites,1999). Aquest
model busca augmentar la producció agrària i la riquesa nacional i compta amb el suport
d’empresaris i sectors polítics i econòmics financers estratègics. Se sol acompanyar aquest
afany de modernització amb una crítica al retràs social i econòmic que, des d’aquest marc,
se sol associar a les formes tradicionals de treball agrícola o de gestió de l’aigua, entesos
com poc eficients i poc productius. Des d’aquestes propostes centralitzadores, el tractament que se’n fa de l’aigua és extractiu en tant que recurs estratègic per l’energia i per
l’impuls de l’economia. Aquestes propostes solen caure en visions en què la incorporació
de les formes locals d’organització ve donada o per les impossibilitats d’anul·lar-les o per
operativitat. Però no des de l’interès, la comprensió i el respecte. Aquestes reformes solen
fer-se a partir de la creació de lleis nacionals d’aigua. Unes lleis que senten els nous pilars
del règim regulador en torn l’aigua, i per tant també, les institucions, autoritats, prioritats,
règims d’accés i normatives derivades.
Un altre element destacable des de la perspectiva de l’aigua és el fet que detectar que
allò que ara s’anomena mercat, no és un actor nou en el sistema institucional liberal (del
que en som hereves). De fet allò que s’anomena sector privat, és un actor que ha format
part de la constitució i consolidació del propi sistema polític i institucional actual. Aspectes que es relacionen amb unes concepcions concretes d’allò públic que agafa cos en un
estat que desenvolupa pràctiques de govern des de lògiques i dinàmiques privades i que a
vegades més a vegades menys, però sempre interactua amb el món econòmic-empresarial.
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Un pes important està en les grans infraestructures, com els embassaments, els transvasaments, etc. En concret, els debats en torn els impactes que els embassaments i els
transvasaments tenen sobre els ecosistemes són intensos i es mouen entre els avantatges
que suposa guardar l’aigua en tant que permet la distribució controlada d’aquests cossos
d’aigua, i la planificació. Per l’altra banda els efectes que aquestes infraestructures suposen per les regions que deixen de rebre l’aigua.
En alguns casos, el model acaba conduint, sobretot en territoris creuats per règims de
pluges i sistemes hídrics no abundants o irregulars, al sobre embassament. Com apunta
Gómez (1997) “no s’ha d’acceptar la idea apriorística de que falta aigua en unes zones mentre que en sobra a d’altres, si no és després de reflexionar sobre el model de desenvolupament i territori desitjable” de la mateixa manera que “no és acceptable la idea exògena de
maximitzar la producció d’aigua i menys que aquesta producció ha de ser proporcionada
per un immens catàleg d’obres hidràuliques costoses i a llarg termini. Això constitueix
un model d’aproximació massa simple per a un problema de gran complexitat” (Gómez,
1997). Ruiz del Portal (2003), apunta que un dels primers impactes directes dels embassaments és la substitució del flux natural dels corrents per un flux d’aigües lentes quasi
quietes que produeix modificacions tant en les propietats físiques com químiques. Aquests
canvis es noten tant en les aigües d’abans de l’embassament com en les que venen després
d’ell.
Però la literatura en torn els sistemes polítics i socials en torn de l’aigua també compten
amb una centrada en l’estudi dels sistemes locals de govern i maneig de l’aigua. En aquesta
branca hi ha la bibliografia en torn models locals de producció i sistemes d’organització
social en torn l’accés a la terra, el funcionament de les comunitats i els diferents usos de
l’aigua. Es tracta generalment de models descentralitzats i que tenen forts nivells d’interacció d’adaptabilitat i amb infraestructures més senzilles i amb menys impacte (Palerm,
2015; Glick, 1988; Ribas et al., 2011)
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EL MARROC
El Marroc està situat al Nord-Oest del continent africà, tocant amb l’Atlàntic i la Mediterrània al nord, a l’Est amb Algèria i al Sud amb el Sàhara Occidental (sota ocupació
marroquina). La seva capital és Rabat i la seva extensió total és de 442.300 km2 amb una
població estimada l’any 2017 de prop de 35,7 milions d’habitants amb un creixement anual
de 1,3%. La seva població està composada per àrabs, berbers i saharauis..
Els àrabs arriben a la zona durant el segle VII. En aquell moment el Marroc va passar a
formar part de la dinastia almoràvida. Des de 1912 fins el 1956 el Marroc va ser un protectorat francès. Amb la independència, es va convertir en una monarquia constitucional, on
el parlament ha guanyat progressivament més control al llarg dels anys, sobretot a partir
del 1992. El 1975 el Marroc, amb Mauritània (que més tard es va retirar del territori), va
ocupar Sàhara Occidental, i aquest segueix sent un territori disputat, amb disturbis interns continus i un continu procés de pau internacional.
La densitat de població és de 60 h/km2, però està desigualment repartida, amb fortes
concentracions a les planures mediterrànies i atlàntiques del Nord i algunes valls de l’interior i molt febles als altiplans i al Marroc oriental. Hi són molt importants les migracions
internes de l’interior cap al litoral. Hi ha grups nòmades de base ramadera, que cada vegada més se sedentaritzen, migrant cap altres zones. El creixement demogràfic és ràpid: de
menys de 5.000.000 h al començament del s. XX a 10.000.000 h el 1954 i a 26.000.000
h el 1998 , per tant un ritme de creixement del 32,4‰ anual entre el 1980 i el 1985. Tant
la minva dels naixements com la millora de les condicions de vida han contribuït en la
modificació de la piràmide d’edats: el 1985 els menors de 15 anys representaven el 46%
de la població total, i deu anys després el 36%. El grup etnicolingüístic més nombrós i
dominant políticament és l’àrab (70%). Els amazics, que són els pobles que han habitat
històricament la zona, son majoritaris a les muntanyes de l’Atles i del Rif, constitueixen el
30% restant. Son pobles perseguits per les autoritats (a nivell polític i cultural). La llengua
oficial del Marroc és l’àrab que conviu amb l’amazic i el francès que continua tenint força
presència. L’islam de branca sunnita és la religió dominant i oficial i hi conviu juntament
amb minories cristianes i jueves.
És un país de base agrícola, sector econòmic que suposa el 34% de la població activa el
1993 i prop del 20% del PIB. La producció agrícola sofreix fortes oscil·lacions a causa de la
irregularitat de les pluges, cosa que obliga el Marroc a importar quantitats considerables
d’aliments (sucre, lacticinis, te i cereals, sobretot blat).
La superfície conreada ocupa aproximadament un 20% del total del territori i es concentra en l’àrea que va de la façana litoral, especialment a la meitat Nord de l’atlàntica,
cap a les serralades de l’Atles. La producció principal és la de cereals: ordi, blat, blat de
moro, melca, arròs, a la província costanera de Kenitra. Altres conreus tradicionals de subsistència són els llegums i les oliveres. Per a l’exportació, tenen una gran importància els
tomàquets, altres hortalisses (patates), la canya de sucre, els fruiters (albercocs, prunes,
ametlles, nous, peres, préssecs, cítrics, etc.) i, des de la segona meitat de la dècada dels setanta també important la producció de cotó sobretot a càrrec d’empreses estrangeres que
ocupen el litoral atlàntic de Tànger a Safi. La costa mediterrània és menys rica, i a la regió
de l’interior, àrida i desèrtica, hi ha oasis, d’on procedeixen els dàtils i algunes hortalisses.
Hi ha bestiar oví, cabrum i boví, bé que la carn procedeix sobretot de l’aviram. La pesca,
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amb els principals ports a la costa atlàntica, ha donat lloc a una gran indústria conservera
(Safi) orientada sobretot a l’exportació. La modernització i el desenvolupament d’aquesta
activitat reberen un impuls decisiu amb l’ampliació de les aigües territorials a 12 milles
nàutiques el 1973 i de l’ampliació, a l’Atlàntic, a 200 milles dels drets exclusius de pesca el
1981. Els armadors estrangers que han volgut continuar pescant han hagut d’associar-se
en companyies mixtes, on la part marroquina ha actuat amb avantatge.
L’economia del Marroc està dominada pel turisme i el sector serveis, que representen
més de la meitat del PIB, i la mineria (en particular fosfats). La construcció i la fabricació
representen un quart més del PIB. L’agricultura representa al voltant del 15% de El PIB,
però dona feina a un 45% de la població activa i depèn en gran mesura del reg. La pesca
també és una indústria clau. En el sector energètic, el Marroc desenvolupa l’energia solar
per disminuir la seva dependència del carbó, buscant finalment exportar-hi electricitat
Europa.
El Marroc és principalment muntanyós, on les muntanyes algerianes de l’Atles hi continuen amb diferents cadenes paral·leles (el Rif i el sistema de l’Atles). El sistema de l’Atles,
està format per tres alineacions paral·leles: Gran Atles, on hi ha la màxima altitud del país
i del nord de l’Àfrica: el djebel Toubkal (4.165 m); cap a l’E descendeix l’altitud i es divideix
en cadenes paral·leles; i, finalment, cap al Sud, separat del Gran Atles pels solcs dels uadis
Todrna, Sous i Dadès, hi ha el Petit Atles que dona al desert del Sàhara. Al nord limiten
amb la cadena de l’Alt Atles, a l’est pel marroquí- Frontera algeriana, al sud per la frontera
marroquina-mauritana i a l’oest per l’Oceà Atlàntic (Karmaoui et al., 2015:1)
El règim hidrogràfic és molt irregular; a causa de les reserves de neu de l’Atles, té rius
permanents, com el Sebou, l’Oum er Rebia, el de més cabal, el Bou Regreg, a la costa, i el
Moulouya, del vessant nord, però de poc cabal. L’aridesa d’una gran part del país fa que els
rius vagin eixuts, sobretot a les planes presaharianes.
Des del 2008 el país està immers en un procés de transformació de les seves estructures orientades al mercat basat en l’agricultura. Això comporta canvis profunds a tots
els nivells. Sota el paraigües d’un discurs de sostenibilitat apostant pels productes locals,
s’està duent a terme una remodelació de les estructures de l’Estat que acaben incidint en
les poblacions locals. Pel que fa a l’aigua, a les ciutats, els actors privats entren per via de
les concessions a operadors privats com és el cas de Casablanca. Però els estralls més forts
s’estan produint a les àrees rurals, on la reconversió és més forta perquè són les àrees on
es concentra l’activitat agrícola, axioma de tota la remodelació.
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L’aigua, al Marroc, com a tot arreu, és una via articuladora de vida i societat (Harstrup,
2013, Orlove i Caton, 2010), fet comprovable quan observem que hi ha diferents formes
d’estructurar i sistemes normatius que en regulen el seu ús i el seu accés. De fet el Marroc
és un país on hi ha una realitat de pluralisme jurídic2. Un pluralisme que també és detectable quan ens apropem al país des de l’aigua, on es combinen sistemes socials diferenciats,
diversitat cultural i diversitat ecosistèmica d’accés a l’aigua.
Els seus recursos hídrics estan sotmesos a una forta pressió relacionada amb l’augment
de la població i el creixement industrial, l’agricultura de regadiu, la urbanització i el turisme. Tot plegat genera un escenari marcat per la sobreexplotació dels aqüífers i la deterioració de la qualitat de l’aigua, al qual se li agrega l’escenari de Canvi Climàtic. De fet, el país
està indexat en 4,2 en una escala de 5, cosa que el posa “en risc extrem” en termes de disponibilitat d’aigua (Fanack.com). També les dades de la Direcció d’Investigació i Planificació
de el Ministeri de Medi Ambient coincideixen en exposar xifres alarmants, que se situen
molt per sota de llindar de 1000m3/hab/any xifra considerada com l’estrès hídric d’un país
. Segons les fonts, es produeix un ús poc eficient d’aquests escassos recursos. Els recursos
globals de país són, avui dia, mobilitzables en prop de el 90%, dels quals el 80% són utilitzats per a la irrigació i el 20% restant per a altres usos: industrial, turístic i domèstic(Informe, 2014).
De fet, gran part dels recursos hídrics superficials del Marroc provenen d’embassaments. El Marroc s’enfronta a problemes importants de recursos hídrics, amb una distribució espacial desigual d’aquests recursos superficials i subterranis i problemes de qualitat de l’aigua, inclosa l’agrícola i pol·lució (O’Dohartaigh i Upton, 2018).
O’Dohartaigh i Upton, (2018) també es fan ressò de la situació hídrica del país i apunten que malgrat s’han experimentat millores importants en el subministrament d’aigua en
les darreres dècades, es manté l’accés rural a un subministrament d’aigua millorat relativament baix i que aproximadament una quarta part del subministrament nacional d’aigua
prové d’aigües subterrànies, de les quals la major part s’utilitza per a l’agricultura.
El 2009 es va crear l’Estratègia Nacional de l’Aigua i Pla Nacional d’Aigua (PNE) amb
el propòsit de fomentar la complementarietat de les accions en relació a la gestió de l’aigua
orientades a resoldre els problemes d’aigua i alhora fer front a les demandes d’abastament,
buscant assegurar una distribució equitativa entre àrees urbanes i rurals. Amb aquest motiu el pla es va estructurar en un seguit d’accions (Taula 2)

2 La concepció recent del pluralisme jurídic com la que planteja el professor Boaventura de Sousa és aplicable
per dissemblants realitats socials i jurídiques com la llatinoamericana, amb la pretensió d’explicar les múltiples
regulacions o pràctiques jurídiques que tenen lloc en un mateix context social.1 Aquesta concepció de l’ pluralisme jurídic està relacionada i complementada pels avenços, tant en els estudis com en l’aplicabilitat del principi de la diversitat cultural, on es plasma clarament que les diferents cultures, al posseir els seus particulars
cosmovisions, inclouen el camp jurídic. Per això la pretensió d’homogeneïtzació jurídica i cultural a la realitat
social ha estat gradualment esfondrada..
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Il·lustració 1 Mapa recursos hídrics Marroc @fanack
Construcció de preses grans i petites;
Ús de recursos hídrics no convencionals, com la dessalinització d’aigua de mar (510
MCM / any) i aigua salobre i la reutilització d’aigües residuals tractades (325 MCM / any);
Incentius per a l’estalvi d’aigua a l’agricultura (mitjançant la conversió de sistemes de
reg localitzats en reg per degoteig que abastin 920.000 ha el 2030), l’aigua potable, el
turisme i la indústria mitjançant una xarxa de canonades millorada podrien generar un
estalvi d’aigua de fins al 80% de mitjana el 2020;
La preservació dels recursos d’aigua subterrània mitjançant la recàrrega artificial, establint límits quant a l’aigua subterrània que es pot bombar;
Protegir les preses de la pèrdua per erosió estructural mitjançant la renovació aigües
amunt;
Protecció contra esdeveniments extrems, especialment inundacions i sequeres;
Substitució de les capes freàtiques sobreexplotades per aigües superficials, fins i tot
mitjançant la reforestació de 200.000 ha el 2020.
Fanack, 2019

Taula 2 Accions Pla Estratpegic Aigua 2009, Marroc

Aquesta reforma en la política hidràulica articula diferents nivells institucionals. A nivell nacional (ministeris, secretaries) i institucions com la Oficina Nacional d’Eectricitat
i Aigua Potable (Office National d’Electricité et de l’Eau Potable, ONEE); a nivell local els
operadors públics municipals (régies) i operadors privats, operadors del regadiu, les agencies de conca i els municipis. Per dur a terme el desenvolupament d’aquesta política hi-
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dràulica es compta amb grans inversors internacionals, alguns dels quals són europeus3.
De fet, Miras i Godard (2006) ja van exposar que la concessió de serveis d’aigua i serveis
públics al Marroc es pot situar en el marc del Protectorat francès (Tractat de Fes establert
el 30 de març de 1912). En aquell moment es va crear la SMD (Companyia marroquina per
a la distribució d’aigua, gas i electricitat), una societat anònima segons la legislació marroquina. SMD era un consorci liderat per Lyonnaise des Eaux i format pel grup Schneider i la
Banque de Paris et des Pays-Bas. Aquest mateix SMD s’encarregarà, en forma de missions,
de la realització i construcció d’obres elèctriques públiques per a la ciutat de Casablanca
(Miras i Godard, 2006).
Ara bé, malgrat tota la nova normativa i el discurs de la sostenibilitat, el que s’observa
és que els canvis que s’estan promovent deriven en un augment de la demanda sobre uns
recursos hídrics que són escassos. La demanda d’aigua potable ha augmentat i es preveu
una tendència sostinguda en aquest sentit. Els factors que hi intervenen són principalment
l’augment de la població, l’augment de la taxa d’urbanització (canvis en el model econòmic que incideixen en els patrons d’assentament que van cap a la concentració en nuclis
urbans per facilitar l’accés al mercat laboral), però sobretot interessos privats (turisme, indústria) i l’increment de l’agricultura intensiva. L’estratègia Nacional de l’Aigua disposava
d’un pressupost de 7.450 milions d’euros que compta amb el recolzament dels principals
organismes financers internacionals (Informe, 2014).
Una anàlisi a les propostes incorporades en el pla estratègic ja ens orienta sobre la línia
de relació amb el territori i la noció dels diferents drets que travessen l’aigua i que ajuden
a comprendre els efectes derivats del mateix.

7.1.
Els plans governamentals
L’informe El sector del agua en Marruecos Enero 2014 supervisat per l’Oficina Econòmica y Comercial de la Ambaixada d’Espanya a Rabat, de l’any 2014, exposa de forma
concisa l’estructura de tota l’arquitectura de reconversió de la gestió de l’aigua al Marroc
per poder assolir els objectius descrits en el Pla Marroc Verd, llur objectiu principal és “fer
de l’agricultura un motor del creixement de l’economia nacional” (Informe, 2014).
El Pla Marroc Verd és el desenvolupament d’una agricultura, segons diu l’informe, de
“gran valor afegit i posar a punt una agricultura social i solidària per a la lluita contra la
fam”. Per dur-ho a terme s’han creat un seguit de mesures transversals per superar “les
limitacions del desenvolupament agrícola”, principalment allò que té a veure amb els recursos hídrics (Inform, 2014). Concretament es tracta de Estrategia Nacional del Sector
de l’Aigua, amb el Programa Nacional d’Estalvi d’Aigua per al Rec (Programme National
d’Economie d’Eau en Irrigation, PNEEI) per augmentar l’extensió de l’àrea de regadiu fins
a 550.000 hectárees. S’espera que s’assoleixin un total de 700.000 ha de rec gota a gota,
un 50% de la superfície equipada per al rec (Informe, 2014).

3 Banc Africà de Desenvolupament, Banc Mundial, Banc de Desenvolupament Islàmic, Banc Japonès de Cooperació Internacional, Banc Europeu d’Inversions, Unió Europea, Agència Francesa de Desenvolupament,
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit i països donants
europeus (com Bèlgica i Espanya), Fons Àrab per al desenvolupament econòmic i social, l›Agència japonesa de
cooperació internacional, l›Agència dels Estats Units per al desenvolupament internacional i el Consell canadenc de cooperació internacional
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Aquest programa suposa la reconversió massiva del rec de superfície i per aspersió al
rec per gota a gota. Alhora el PNEEI té cinc eixos de treball:
1. les modernitzacions col·lectives dels perímetres de la Gran Hidràulica inclosa la posada a punt de les xarxes de rec.
2. modernitzacions individuals.
3. millora de la producció agrícola.
4. enfortiment de l’assessoria tècnica.
5. altres mesures com la simplificació dels processos d’obtenció d’ajudes financeres o
l’estandarització.
Per dur a terme aquest desplegament, segons l’informe, s’han creat, des de 1999 un total de 9 Agències de Conca Hidràulica. Aquestes agències poden concedir préstecs, ajudes
i subvencions a aquelles persones involucrades en inversions de planificació o preservació
dels recursos hídrics. Alhora, aquestes agències són instruments per implementar la Gestió Integrada de Recursos Hídrics (GIRH). Segons la documentació es tracta de promoure
una gestió descentralitzada i participativa. En canvi, és extensa la literatura que posa en
dubte que aquests siguin els propòsits reals de la GIRH atesa la casuística que sovint acaba
mostrant tot el contrari (Biswas, 2004), de tal manera que la GIRH acaba sent un mecanisme de despossessió i alhora d’establiment de les noves legitimitats i autoritats en torn
de l’aigua, l’accés, els usos, les prioritats i les decisions.

De tot l’entramat, aquí destaquem dos aspectes per ser els que acaben tenint efectes
sobre l’àrea d’estudi. Es tracta dels embassaments i l’aigua per ús agrícola.
L’estratègia de l’Estat Marroquí ha donat molta prioritat a les aigües superficials, com
font principal per assegurar els recursos hídrics. Pel que fa als embassaments aquesta
estratègica s’ha traduït en dotar el país de 130 grans embassaments amb una capacitat
aproximada de 17.000 milions de m3 i un volum regularitzat de 9.500 milions de m3 als
quals s’afegeixen 13 transvasaments, amb una longitud de 1.000kilòmetres i un cabal de
210 m3 /s. (Informe, 2014)
En el marc de l’Estratègia Nacional de l’Aigua es preveu la construcció de 3 grans embassaments i 50 petits i mitjans. El govern del Marroc vol pel 2030 haver construït 60
grans embassaments i 1.000 petites obres. Es volen mobilitzar fins a 1.700 milions de m3.
(Informe, 2014)
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Aquesta línia d’acció política recorda a la duta a terme a l’Estat Espanyol des del segle XIX. (Fernández, 2004). Una política hidràulica basada en el sobreembassament i les
grans obres hidràuliques, i que ha suposat modificacions profundes dels territoris hidrosocials.
L’altre element important és l’augment de la demanda d’aigua per al rec per un sector
agrícola en creixement. Per això s’ha fet tota una planificació i detecció de potencials espais
i linies econòmiques. En l’àmbit de l’agroindústria el Pla Marroc Verd busca convertir per
mitjà de l’agroindústria el PIB de 70.000 a 100.000 milions de dirham (aproximadament
de 6.360 a 9.090 milions d’euros), incrementant el valor de les exportacions de de 8.000
a 44.000 milions de dírhams (727 a 4.000 milions d’euros) en aquells sectors en què el
Marroc és competitiu com els cítrics, la olivera i les fruites i verdures. Això es duu a terme
augmentant les hectàrees de regadiu de 154.000 (2013-2014) a 692.000 (Informe, 2014)
Aquestes actuacions es relacionen amb les reformes en política hidràulica. Reformes
que passen per la:
– Mobilització de nous recursos (més aigua)
– Manteniment i ampliació dels perímetres de regadiu existent (ampliació del regadiu, intensificació de l’ús i demanda de recursos hídrics)
– Gestió delegada del rec (tecnologia)
– Tarificació incitativa
– Coordinació dels intervinents (institucions de presa de decisions adhoc)
– Generalització de les tècniques de rec modernes (tecnologia)
– Ús de cultius d’alt valor afegit (varietats que demanden més aigua per donar més
producció)
L’informe conclou assenyalant que la disponibilitat d’aigua del Marroc és insuficient, i
més tenint en compte l’augment de les diferents demandes. Els recursos hídrics del país,
segons l’informe amb dades del 2013-2014, apunta que la disponibilitat d’aigua per càpita
és de 720 m3 /hab/any molt per sota del topall establert de 1.000 m3 /hab/any, i es preveia
per al 2020 la disponibilitat se situaria en 520 m3 /hab/any. Però la finalitat de l’informe
és exposar com l’escassetat de recursos hídrics és una situació estratègica per al desenvolupament de mercat en torn la gestió de l’aigua.
Durant l’informe en cap moment es plantegen les decisions polítiques com part de les
causes de la situació o la necessitat de reorientar l’estratègia de desenvolupament econòmic nacional des d’altres concepcions de l’aigua i el territori. Les causes assenyalades
son els canvis en el règim de pluges i el Canvi Climàtic, però no es qüestiona la posada en
marxa d’un model que no s’ajusta a la realitat ecosistèmica i social del país.
El que es pot observar és que l’estratègia impulsada per l’Estat del Marroc conté tots els
elements constitutius de nous territoris hidrosocials, i per tant, compta amb tots els elements per establir els dispositius per a la transformació dels territoris. Canvis que creuen
la gubernamentalitat, les institucions, els imaginaris, els drets i les regulacions. Per a dur a
terme aquest procés, des de l’Estat es promou el llenguatge tecnològic, expert amb el qual
es relacionen idees amb coherència que busquen la creació d’un imaginari (cosmovisió)
compartida de com ha de ser la nova relació amb l’aigua. I per tant també, es presenten els
elements per la constitució de les bases de les noves legitimitats.
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Es tracta doncs d’una estratègia que parteix de la imposició de tot un nou aparell de
control total sobre l’aigua per al lliure exercici de l’extractivisme. Un extractivisme que necessita d’uns volums d’aigua amb els quals el país no compta. Aquesta reconversió suposa:
1. Concentració del poder decisori sobre el total dels recursos hídrics del país
2. Aquesta concentració de la capacitat decisòria ve motivada per l’interès en augmentar la productivitat econòmica del país, sobre dues activitats centrals: agricultura
intensiva i turisme extractiu.
3. obrir nous mercats interns i externs
Per tant, la implementació d’una determinada concepció de relació amb el medi i les seves possibilitats antropocèntrica i basada en la dominació i l’expansió que no revisa les possibilitats i les estructures de l’economia local existents i que són fruit de la mútua adaptació ecosistèmica de les societats del desert (oasis, economia de subsistència i nòmadisme).
El motiu per a tota la reconversió és l’augment de la demanda de recursos hídrics que
com es pot veure, suposa la profunda reconversió de tota l’estructura en torn de l’aigua
orientada a l’exportació i el mercat exterior, basada en el creixement exponencial, que
necessita reduir la diversitat institucional i social interna.
Pel que fa al coneixement científic associat a la gestió de l’escassetat per a la millora
de les condicions per l’accés a l’aigua per pal·liar els efectes del canvi climàtic, afavorint
una gestió més sostenible, en realitat el que s’observa és que s’empara i dona consistència
a la justificació dels canvis i inversions en infraestructures exògenes, diferents de les desenvolupades en el diàleg de la realitat de l’entorn. Veiem aquí el que apunten Boelens et
al. (2017) i Blaser (2019) en torn el paper del coneixement per a generació de nous marcs
de referència, com part dels dispositius. Allò que Blaser anomena ciència universal. És
a dir, el coneixement expert juga un paper important en la tasca de la modernització de
les infraestructures, com les canonades, les preses, circuits de distribució i desplegament
d’estructures que tenen l’objectiu de poder ser més eficients en el rendiment i reduir el
balafiament d’aigua. Unes infraestructures que estan vinculades a unes formes d’organització de la presa de decisions que romanen i emanen dels marges de les poblacions locals.
Són infraestructures que són dirigides i planificades des d’estaments diferenciats. Per emprar conceptes d’Östrom (2011), estan pensats, desenvolupats, planificats i gestionats per
institucions externes. Algunes vegades, tant externes que també són concessions a actors
privats.
Es tradueixen en relacions de poder vehiculades per l’epistemologia dominant occidental: el discurs expert dels enginyers i el capitalisme verd que articula les polítiques del govern del Marroc en vers les cosmovisions i formes de vida pròpies del wad ()داو. Els agents
de la modernitat, governs, corporacions i altres tipus d’entitats fan ús d’arguments com
“no podem aturar el progrés i el bé general” (Blaser, 2019). Com elements de legitimització
per justificar les prioritats s’utilitza el coneixement científic (epistemologia del nord) vers
els coneixements locals (epistemologia vinculada a la ontologia i cosmovisió local) associats a la relació interdependència amb el medi i la disponibilitat i l’accés a l’aigua a partir
del coneixement del seu comportament i amb visió de durabilitat en el temps.
Tot això queda reflectit quan les persones de la zona exposen que els arguments que els
donen per dur a terme aquestes polítiques són de caràcter científic-tècnic sobre l’escassetat, el canvi climàtic i la importància de implementar infraestructures a tals efectes. Quan
les pobladores de la zona transmeten aquestes situacions es pot percebre que darrere hi ha
una tensió entre allò que els argumenten des de les institucions de l’Estat marroquí i allò
que ells creuen, perquè sempre ho han fet. Una tensió que no està resolta. Hi ha gent més
gran en edat que amb més perspectiva i coneixement, té un posicionament de valor fort
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front les formes de vida locals i que han fet possible que els oasis existissin i perduressin
en front els discursos de la modernitat tecnològica per acabar amb la falta d’aigua. També
hi ha persones de tarannà més progressista que entenen i veuen la pèrdua de drets que
aquest canvi comporta, però alhora no poden anar en contra d’un discurs que es presenta
coherent i solidari. En definitiva, elements de fragmentació davant del fenomen, i per tant,
com comenta Casciarri (2011), elements per al debilitament del teixit comunitari i l’aflorament d’interessos particulars.
Per tant, es pot comprovar que es posa en joc la transformació de l’ordenament tecnològic, legal, institucional i simbòlic (Boelens et al., 2017: 92) a partir dels nous discursos
des de la ciència orientats a justificar i assegurar que els canvis plantejats des de l’Estat,
són per a bé de tothom. De fet, en aquesta mateixa línia hi ha un gran volum de bibliografia
i projectes en torn l’escassetat hídrica al Marroc, però és de destacar com sovint acaben
referenciant el canvi climàtic o la sobreexplotació provocada pèls productors, deixant al
marge els efectes de les grans infraestructures o directament el paper de la gran transformació en què és troba el país sota el paraigües de al Pla Marroc Verd. Estudis que contribueixen a la generació de les epistemologies de la tecnologització de la gestió de l’aigua i
les millores per la gestió de l’escassetat. Per tant, referenciant a Foucault, una generació de
coneixement científic que forma part d’aquests dispositius.
L’exposat en aquest punt ens apropa a l’eix de la gubernamentalitat del territori on territoris hidrosocials dominants combinen societat i natura en formes que coincideixen amb
pretensions de veritat i coneixement. És a dir, els territoris hidrosocials més poderosos
pretenen situar i alinear als éssers humans, la naturalesa i el pensament en una xarxa que
apunti a convertir els diferents mons soci-naturals de l’aigua en un sistema de governabilitat dominant” (Boelens et al. 2017 : 92) darrere d’una epistemologia hegemònica que
naturalitza l ‘aigua i d’aquesta manera l’aliena del teixit social i les institucions.
El terme “domini” es caracteritza per divisions d’origen ètnic, de gènere, de classe o casta, habitualment utilitzades per les convencions científiques modernes sobre l’aigua (Boelens et al., 2017:92), en aquest cas, des de l’Estat del Marroc. Això es tradueix en profundes conseqüències socioambientals i polítiques en els processos que “gubernamentalitzen”
el territori i, per tant, produeixen espais amb noves -o reforçades- relacions jeràrquiques
entre els governants de l’aigua i els respectius actors i actants governats. Normalment, les
noves configuracions, com en aquest cas, entrellacen xarxes de coneixement tecnològic,
industrial, estatal-administratiu i científic que augmenten la transferència local-global de
mercaderies, l’extracció de recursos, i un tipus de desenvolupament / conservació que respon a interessos econòmics i polítics que no són locals (Büscher i Fletcher, 2014; Yacoub,
Duarte-Abadia, i Boelens, 2015). Amb aquest objectiu, es restringeix la sobirania local i
es crea un ordre polític que fa possible comprendre, explotar i controlar aquests espais
(Boelens et al., 2017: 92)
Finalment, en relació amb això, podem detectar en les polítiques que duu a terme l’Estat del Marroc allò assenyalat pels autors que descrivien com projectes de gubernamentalització territorial busquen alterar de forma significativa la identificació dels usuaris locals
d’aigua amb l’organització solidària a nivell comunitari. Des dels discursos es combina
poder y coneixement (Boelens et.al., 2017).
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7.3.
Els Oasis
Contràriament al que podria semblar en aparença, les palmeres datileres, les que observem en els deserts de la zona mediterrània i de l’Orient Mitjà, necessiten aigua per
sobreviure. La falta de recàrrega apropiada al freàtic dificulta el manteniment dels oasis
ja que l’accés a l’aigua és més difícil. Això suposa més esforços a les poblacions locals, sobretot a nivell econòmic, fet que acaba comportant l’abandonament dels oasis, i per tant,
també de les palmeres. Es desencadena, d’aquesta manera, la pèrdua del fràgil equilibri
d’un ecosistema complex reflex d’una estreta relació d’interdependència entre l’acció antròpica i els altres elements (animals, plantes i aigua).
Els oasis tenen un llarga història, d’aproximadament uns 6.000 anys. Les zones d’Egipte Mesopotàmia (Iraq) és el lloc de naixement de la palmera datilera. Avui dia, els oasis es
distribueixen per les zones àrides del món (Karmaoui et al., 2015: 1) i es poden definir com
a zones de cultiu intensiu en un desert. Un entorn que està fortament influït per l’aridesa
amb diversos estrats de cultures desenvolupades gràcies al favorable microclima creat per
palmeres datileres. Això es coneix comunament com a efecte oasis (Karmaoui et al., 2015:
1). Aquests sistemes s’han adaptat a les dures condicions durant segles garantint la seva
sostenibilitat i representen un potencial de creixement real en entorns aparentment hostils. És per això que són models i eines adaptatives per lluitar contra la desertificació (Karmaoui et al., 2015: 1).
Els oasis instal·lats al llarg del Piemont meridional de l’Atles del Sahara reben periòdicament les aigües amb les quals practiquen el rec per inundació. Són sistemes que es
centren en els sistemes de conservació de l’ús de la terra de secà, ús i optimització de la
humitat i matèria orgànica del sòl. La biodiversitat es gestiona amb cura i es fomenta
la interfície amb el cicle hidrològic i de nutrients. Tot això contribueix a proporcionar
resiliència de l’ecosistema, seguretat i diversitat alimentària amb minimització de riscos.
L’agro-biodiversitat als oasis no només és hivernacle, sinó també produeix contínuament
noves branques d’espècies vives (Karmaoui et al., 2015: 1).
L’economia dels oasis està estretament lligada al sector agrícola, que ha estat part de
l’adaptació durant segles. Per tant, els oasis són sistemes de producció basats en una associació apresa de cultius i bestiar de races ovines i caprines, Associació que es combina amb
l’accés a terres col·lectives utilitzades a nivell tribal i intertribal que s’organitza amb dates
d’obertura i tancament de les pastures que són fixats pels pastors a nivell local (Karmaoui
et al, 2015: 2).
Val la pena destacar un parell d’aspectes sobre els oasis. En primer lloc, el rec per gravetat tradicional de les aigües superficials, compartint segons les necessitats de les parcel·les
i en relació amb les precipitacions. I en segon lloc, en molts casos, l’existència del sistema
de captació d’aigua subterrània i adducció de gravetat com a Khettaras o Foggaras, a les
zones cultivades de diversos quilòmetres. Els khettaras son sistemes de tecnologia propis
de la zona (Karmaoui et al, 2015:2). Aquests khettara formen part d’un ventall de tecnologies hidràuliques del Magreb i responen a la gran diversitat d’ecosistemes de la zona
(Perennes, 2008). Els khettara i formen part d’un entrament social, polític, econòmic i
simbòlic que té l’aigua com un eix vertebrador.
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Il·lustració 1 Diagrama del sistema tradicional per al rec khettara ( https://water.fanack.com/morocco/water-infrastructure-in-morocco/)

Quadre de tecnologies hidràuliques:

Pous tradicionals (dalou) a la taula d’aigües superficials: intensa tracció laboral i
animal permetia regar àrees petites.
Les foggaras o les khettaras, escurant galeries de l’altiplà iranià. Nombrosos a
Haouz de Marràqueix, també us trobeu al Touat i al Gourara algerià.
Els mesquats i jessour del sud de Tunísia, que consisteixen a desenvolupar les pistes per recollir i canalitzar l’aigua d’escorrentia als jardins.
Canalització de les inundacions, freqüent a Hodna (Algèria) i el sud de Marroc: la
tècnica consisteix a desviar l’aigua d’un wadi mitjançant un embassament i una
branca terrestre, i distribuir l’aigua tant com sigui possible per un dispositiu de
sèquies. Aquests dics, de construcció precària, són arrossegats durant les primeres
inundacions i es tornen a reconstruir la temporada següent.
Taula 3 Font: Jean-Jacques Perennes, « Un aspect de la question hydraulique au Maghreb : la politique des barrages »

Malgrat la seva importància, durant els darrers 50 anys esdeveniments extrems (sequeres, inundacions i atacs de llagosta) s’han convertit cada vegada més freqüents i presenten
una amenaça considerable sobre aquest agrosistema. De fet, actualment l’oasi s’enfronta a
nous reptes com la reducció de la producció resultant de la malaltia de Bayoud, la salinització del sòl, la invasió del sòl, erosió hídrica i la sequera (Karmaoui et al., 2015). A aquests
condicionants, cal afegir-hi d’altres com les polítiques per l’assentament de les poblacions
nòmades promogudes per l’Estat i que es tradueixen en pressió sobre els ecosistemes i
sobre els recursos hídrics, les inversions generades per immigrants que treballen a l ‘estranger i transformació de l’autosuficiència a economies de mercat obert a països estrangers es troben entre algunes de les principals formes i processos de degradació que afecten
l’agrosistema de l’oasi (Karmaoui et al., 2015: 3). Part dels efectes és l’abandonament progressiu dels oasis, que afavoreix l’avenç ràpid de la desertització del desert, que comporta
associada la pèrdua de coneixements vinculats a l’espai i de formes de vida.
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Els autors alerten que les societats que habiten els oasis, amb els seus sistemes de vida
especials i els seus ecosistemes formen part del patrimoni comú de la humanitat i aquestes
amenaces podrien fer-les desaparèixer en un o dues generacions (Karmaoui et al., 2015).
Els autors defensen que es tracta d’ecosistemes amb elevat potencial perquè combinen
tècniques agrícoles tradicionals, que permeten fer front a la baixa valors mitjans de precipitació, juntament amb una alta variabilitat pròpia d’un sistema mixt d’agricultura de rec
i pastura de bestiar transhumant. Aquestes societats han mostrat la seva capacitat adaptativa i de resiliència durant segles fent front condicions ambientals dures.
Aquests elements ajuden a comprendre la importància que un element com l’aigua té
en el Marroc. De fet Houdret (2011) assenyala que l’aigua és un element de politització
fort al Marroc que s’explica a partir d’elements històrics, econòmics, polítics, ecològics i el
context social.
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Zagora és la capital d’aquesta província del Sud-Est del Marroc que té el mateix nom.
Des de fa uns anys és popular per tractar-se d’una de les zones del país per les quals s’accedeix al desert. Aquest fet ha propiciat que en els darrers anys s’hagi començat a invertir en
la zona, implementant canvis en el sistema de vida local, a nivell econòmic, social i cultural. Un impacte que queda reflectit en el paisatge, ara composat per camps d’oliveres amb
sistemes de rec, canonades i pous als marges de els vies de comunicació, poblets sencers
dedicats a l’oli d’Argan i complexos turístics a les entrades i sortides de les poblacions més
grans.
Els oasis de la vall mitjana del Draa ocupen aproximadament 27.000 ha i que es caracteritzen per una vegetació dominada per la palmera datilera que promou clima micro-calent i humit propici per a producció d’una agricultura diversificada. Aquesta marquesina
proporciona protecció contra clima i els àrids per als nivells més baixos de fruita o cultius
d’arbres com Henna (Karmaoui et al., 2015: 1).

Il·lustració 2 Mapa de la zona. Font Google

Els principals sónoasis son els de Tafilalet (Errachidia) i els de la vall del Draa. La vall
del Draa és una zona rural que es caracteritza per una agricultura oasiana (de regadiu) que
ha estat declarada com a «Reserva de la biosfera» per la UNESCO el 2000, abasta un una
superfície aproximada de 7,2 milions d’hectàrees a les províncies d’Errachidia, Ouarzazate
i Zagora (Karmaoui et al., 2015: 1).
L’economia dels oasis de la Vall del Draa està basada en la subsistència i està vinculada a l’assignació sòcioètnica de les poblacions que es caracteritza per la seva composició
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variada des del punt de vista lingüístic, etnotribal, estatutari i d’especialització productiva
(Casciarri, 2011). Encara avui és important el fet que es tracta d’una zona que forma part
de la ruta transsahariana que connecta Toumbuctú amb l’Àfrica del Nord.
Pel que fa a l’aigua, en tota aquesta àrea, les formes d’organització i gestió, és variada.
Des de poblacions on l’operador del servei és l’operador públic del Marroc, a formes
d’organització comunal, lligades als sistemes normatius i institucionals locals. L’aprofitament de l’aigua en la zona del Draa combina les aigües que baixen pel uad, tant les procedents
del desgel de l’Atlas, com les de l’aigua de pluja. Aquestes aigües discorren de forma superficial, donant forma als oasis a la llera del llit del riu Draa. Però també són les aigües que alimenten el freàtic que s’expandeix quilòmetres enllà de la llera del riu. A banda, la zona compta
amb aigües subterrànies.
Es pot observar que és una pràctica habitual l’ús diversificat de les diferents fonts d’aigua i que els sistemes combinen diferents elements tecnològics, uns de caire tradicional
amb d’altres de tipus modern (Casciarri, 2011). Ara bé, per fer front a l’escassetat, el bon
funcionament rau en el model de govern local, basat en “la posició central d’unes institucions polítiques que regeixen els individus i els grups, dictant-los les normes d’una gestió
comú d’allò econòmic, social i les representacions vinculades” (Casciarri, 2011). Per funcionar necessiten sobretot de cohesió social, és a dir, d’un entramat de regulació, normativització i negociació de drets i deures dels diferents grups en contacte i que accedeixen
a les mateixes fonts de recursos (Perennes, 2008 [1992]). Es tracta d’un sistema social en
el qual, la gestió comunitària de l’aigua és un element fonamental (Hamza i El Faskaoui,
2010).
El que trobem al fons d’un teixit de nuclis que s’articulen en torn l’economia de subsistència, contribuint d’aquesta manera en el manteniment de la salut d’aquests ecosistemes.
Un equilibri que depèn tant de que l’aigua arribi, i que ho faci en unes condiciones determinades, com en no malbaratar-la, i per tant, activitats productives principalment agropecuàries en model de subsistència. El resultat d’aquesta combinació és un entramat de
poblacions i localitats petites que s’organitzen amb sistemes socials i institucionals propis
dins dels quals hi ha també mecanismes i processos per normativitzar i regular l’accés a
les diferents aigües i la terra.
Ara bé, des de la promoció del desarrollisme i el progrés provinents dels discursos de la
sostenibilitat i l’eficiència, s’està duent a terme un procés de canalització de les escorrenties. Canalització que s’afegeix als efectes de l’embassament. Ambdós dificulten un correcte
aliment dels freàtics afectant així una àrea molt extensa. En l’última dècada, el 93% del
territori marroquí està afectat per desertització, i la província de Zagora (Vall del Draa
Mitjà) està considerat entre els més estèrils del país. El problema del llimatge es va convertir en amenaçador a partir dels anys setanta. Això amenaça les cases, terres de conreu,
canals de reg i infraestructures viàries dels palmerals. L’avanç de les sorres constitueix una
amenaça real per a les poblacions rurals. Avui, els esforços d’agricultura i en torn l’aigua
es centren en fer front a la salinització i la sorra que envaeix palmeres, principalment les
situades aigües avall (M’Hammid, Ktaoua i Fezouata).
Com s’ha comentat, en aquesta zona hi ha una realitat de pluralisme jurídic i institucional on hi conviuen estructures de l’Estat amb formes locals. Diferents maneres de comprendre la relació amb l’aigua i que sempre han d’estar equilibrant les seves relacions, ja
que darrere també hi ha una clara descompensació en les quotes de poder i el seu exercici,
però també presència en el territori. Aquestes diferències es veuen i son latents de forma
constant quan s’està sobre el terreny.
Quan es parla amb les persones que poblen la zona del desert del sud-est del Marroc, a
M’Hammid, allà on acaben els assentaments poblacionals i comença la vida de les pobla-

34

8. VALL DEL DRAA

cions nòmades, i es pregunta sobre la situació de l’espai i les preocupacions, del que parlen és de la desertització del desert. Acte seguit, agafant consciència que l’interlocutor, en
aquest cas, interlocutora, no és de la zona, afegeixen els aclariments corresponents. I t’expliquen que el desert, per estrany que ens pugui semblar, és un espai amb vida, on passen
coses, hi ha fauna, flora, persones que hi viuen i activitats i sistemes socials associats a ell.
Que quan fan referència a la desertització del desert, estan fent al·lusió a l’avenç d’un desert mort que acaba amb la vida. Un desert que ho engoleix tot. Sorra i dunes. Entre línies
el que es fa patent és que estan fent referència a una escassetat sobrevinguda, que irromp
i canvia els equilibris que fins fa poc caracteritzaven de forma generalitzada la zona de la
Vall del Draa. Les afirmacions que fan les persones pobladores coincideixen en alguns aspectes que ja s’han apuntat fins aquí: (1) l’origen se situa en els anys 70, fet que coincideix
amb la construcció de l’embassament Mansour Edhabbi, (2) l’avenç de les dunes és relaciona amb la manca d’una aigua que ve més baixa en el freàtic i que es salinitza i finalment
(3) els efectes de totes les reconversions a nivell de política estatal.

Il·lustració 2 Casciarri, 2011. Esquema sobre govern a Tiraf, Vall del Draa

Il·lustració 3 Riu Dades, agost 2018. Edurne Bagué
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9.
METAMORFOSIS SOCIALS EN
TORN DE L’ACCÉS A L’AIGUA
9.1.
Inflexions i canvis en els sistemes
socials, polítics i ambientals a la Vall
del Draa
La primera gran ruptura amb aquests sistemes d’organització i relació amb l’aigua va
venir amb la colonització, quan, segons Perennes (2008), als voltants 1870, va començar
l’impuls per la construcció de grans preses durant el protectorat francès.
Durant el segle XX i fins l’actualitat, la zona ha viscut dos moments d’inflexió que acaben repercutint en l’accés a l’aigua i les formes de societat locals. Punts d’inflexió que
acaben modificant de forma substancial l’exercici dels drets socials, polítics, culturals i
econòmics que vinculats a l’accés a l’aigua i la terra. Aquests dos moments són la presa
d’Al Mansur Eddahbi, situada a Ouarzazate, construïda l’any 1972, i els tractats de lliure
comerç en la dècada dels 90. Ambdós son elements constitutius de la situació actual a la
regió. Pel que fa la presa, està situada en un lloc estratègic on conflueixen les aigües que
baixen des de l’Alt Atles marroquí i que són les fonts principals de les que es nodreix el
riu Draa, que dona el nom a la vall. La seva construcció va afavorir “la crisis ecològica que
debilitava les economies locals, ja que va “sancionar el pas de l’aigua del cel, a l’aigua de
l’Estat (Casciarri, 2011).
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D’altra banda, durant la dècada dels 90,es va produir l’entrada del Marroc a la globalització que es confirma després de la mort de Hassan II, amb l’arribada al poder de Muhammad VI. L’any 1995 van tenir lloc els acords de Barcelona que van suposar l’adopció d’una
política liberal i que va reforçar la Unió Europea (UE). Era l’actualització del Marroc en
vistes a la creació d’una zona de lliure comerç mediterrani (Casciarri, 2011).
A l’alçada de l’embassament de Mansour Edhabi, s’observa que les problemàtiques en
torn l’escassetat i la manca d’aigua responen a les prioritats a les quals es destina. En
aquest sentit, tal i com apunta l’informe El sector del agua en Marruecos (2014), la zona
de Tiflalit esta entre les estratègiques per l’impuls agrari, juntament amb el turisme. De
la mateixa manera, en aquesta zona existeix una explotació minera de plata a la població
d’Imider, en la qual hi ha una llarga lluita per part de les poblacions afectades. En aquest
cas l’aigua que arriba està bruta o contaminada i és un clar exemple de com pels conflictes
en torn l’extractivisme viatgen un seguit de problemàtiques més profundes que tenen a
veure amb el territori, les formes de vida i models de societat. El cas d’Imider, per proximitat geogràfica, però també temàtica dona elements que afavoreixen en l’anàlisi que aquí
s’està duent a terme.
Durant el treball de camp es va poder observar que efectivament, en aquesta àrea és on
es produeix la concentració de la promoció de l’agroindústria des de models i pràctiques
intensives per a l’exportació. Concretament el que es va poder observar, i estava en boca
de tothom és la producció de melons i síndries que es cultiven per exportar cap a Europa
des del port d’Agadir.

Il·lustració 4 Camps de síndries, prop de Ourarzazate, Agost 2018. Rachid
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Il·lustració 5 Camps de síndries, prop de Ourarzazate, Agost 2018. Rachid

En principi es produeixen productes que se suposen propis de la zona i propis de l’agricultura de secà, com les oliveres, l’oli d’Argan, o les roses (per la producció d’aigua de
roses), melons i síndries. De fet, anant per les diferents carreteres es van veient els camps
a banda i banda, amb irrigació de gota a gota, en compliment del discurs emparat de la
sostenibilitat i l’eficiència l’ús de l’aigua per la producció agrícola. La paradoxa està servida, ja que per dur a terme un agricultura intensiva, s’han d’emprar varietats que tenen
creixement més ràpid, com Bofill va poder observar també en el camp de la silvicultura
a Michoacán, Mèxic (2003). Que en els fets es tradueix en una intensificació de l’ús dels
recursos hídrics disponibles perquè aquestes varietats necessiten més aigua.
Sobre el terreny també es pot observar com aquesta promoció i impuls econòmic no és
quelcom generalitzat. Preguntant a les persones com funcionava poder accedir a les ajudes
per poder entrar en els programes d’impuls al camp, sense entrar en detalls, deien que no
tothom podia. Un fet que era evident. Mentre algunes persones estaven dins la roda de
l’activitat econòmica, moltes altres, resten excloses amb poques opcions que empenyen a
tenir la migració entre les opcions més presents.

9.2.
La modernització del Marroc.
El Pla Marroc Verd és una mostra de la modernització del Marroc. Una modernització
que compta amb grans suports de capital financer internacional. Aquesta modernització
és observable durant tot el trajecte entre les ciutats de Ouarzazate i Zagora que es caracteritza per un impuls a gran escala d’un sistema de canalització (canonades de formigó i
barrères) de les aigües que baixen de l’Atles durant el desgel i que en bona mesura alimenten el freàtic que alimenta les parts baixes de la Vall del Draa. Això permet l’establiment
de paral·lelismes amb la situació que generen els cítrics i l’augment de l’àrea de regadiu
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a la zona de la Vall del Sus (Houdret, 2011) on també s’ha viscut un procés d’augment del
regadiu i de la implementació de sistemes de rec amb cintes de gota a gota.
De fet un article del bloc IAgua, recollia, l’any 2015 que “Espanya i Marroc estan treballant sobre un futur Acord de Cooperació en matèria de recursos hídrics”. Una notícia que
afirma que continuen actives i consolidades les relacions iniciades temps abans, durant
les processos d’intervenció política tant d’Espanya com de França. Houdret (2011) apunta
que el Protectorat Francès va promoure la inversió en infraestructures per al rec amb l’objectiu de cobrir el subministrament que necessitava el mercat francès. Ara podem veure
que aquestes dinàmiques continuen però abordades de forma directa pel propi govern del
Marroc en clau d’impuls i projecció de l’economia nacional.
Houdret, a més a més, apunta que les estructures generades pels francesos a nivell
econòmic i social, li van servir a la monarquia Alawita per consolidar el seu poder dins del
Marroc després de la independència. Per tant, aquelles relacions històriques, són la base
de les reformes econòmiques que està duent a terme el Marroc, de les quals, el Pla Verd
n’és el marc de referència. Aquest escenari és el que marca el procés que s’està vivint a
la Vall del Draa i que queden expressades en l’augment plantacions de melons i síndries
per l’exportació (Houdret, 2011), també amb xifres que arriben al 200% de creixement.
Aquesta relació no és nova i marca de forma profunda les estructures i els equilibris polítics-econòmics actuals. Estem parlant de que més del 40% de la població del Marroc viu
d’activitats associades a l’agricultura i que gairebé el 90% de les extraccions d’aigua en el
país són per a ús agrícola. Estem parlant també, d’extracció i exportació de grans quantitats d’aigua virtual. És a dir, de l’aigua que queda continguda en els cítrics, tomàquets,
síndries i melons que es cultiven al Marroc per ser venuts i consumits a Europa.
És davant d’aquesta situació que Hamza i El Faskaoui (2010) comenten que la manca
d’aigua s’explica per les característiques i interessos que mouen un model de gestió que
s’implementa a nivell nacional. Aquest model és el que se sosté i es construeix sobre l’extracció de béns que son exportats.
L’aproximació a la presa i l’entrada als mercats globals des del marc dels territoris hidrosocials, es contempla l’existència de creació de polítiques que tenen la funció de desposseir poblacions locals, i donant les terres a persones amb un tracte més estret amb els
governs i centres de presa de decisions de l’estat. Amb aquest establiment de noves xarxes,
s’afavoreixen vincles d’enfortiment d’uns actants sobre els altres. Al centrar l’atenció en les
xarxes hidrosocials, destaquem les relacions socials que vinculen als actors humans i als
actuants no humans locals amb escales polítiques, econòmiques, culturals i ecològiques
més àmplies. Aquestes escales no son naturals ni fixes, sinó que es produeixen per les
friccions entre la pràctica social, els processos ambientals i les forces estructurals (Bridge
y Perreault, 2009; Heynen y Swyngedouw, 2003 a Boelens et al. 2017: 90)

39

10.
DES DE ZAGORA A
M’HAMMID. L’AIGUA
ESCASSEJA, EL DESERT
AVANÇA I LA GENT MARXA
A mesura que s’avança cap al Sud Est i s’agafa distància respecte Ouarzazate, les problemàtiques en torn l’aigua canvien i comença a agafar presència la manca d’aigua i els
efectes de l’estrès hídric. Les persones entrevistades referencien els problemes, els daten i
els atribueixen principalment a l’embassament.
Els principals recursos hídrics de la vall mitjana del Draa (palmeres o oasis de palmeres) són la presa Mansour Eddahbi aigües amunt i aigües subterrànies. La hidrologia d’aquesta zona està controlada pels desembassaments d’aigua procedents de la presa
Mansour Eddahbi. Abans de la seva construcció l’aigua a la Vall del Draa procedia del riu
i de l’extracció d’aigües subterrànies. Amb l’entrada de la presa dins el sistema hidrològic,
la Vall del Draa va passar a dependre de la presa. (Karmoui et al., 2015: 6).

Il·lustració 6 Oasi abandonat, Zagora, agost 2018, Edurne Bagué
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10.1.
L’escassetat a la Vall del Draa
La tardor de 2017, va aflorar l’existència de problemes per accedir a l’aigua a la zona
de Zagora i diferents mitjans se’n feien ressò. A El País, es recollia el testimoni de Atmán
Rizku, president a Zagora de l’Associació Marroquí de Drets Humans (AMDH), per qui
el problema “no és tant la sequera, sinó la mala gestió de l’aigua (...) el problema va cada
vegada a pitjor amb les plantacions massives de síndries (El País, 25 novembre 2017). Les
paraules de Rizku posen de manifest que la zona viu una situació d’escassetat que genera
pressió sobre la població local.
Les persones entrevistades coincidien en detectar que el problema de l’escassetat de
l’aigua és un fenomen recent i no relatiu al desert. Que es tracta de quelcom que s’ha
agreujat en les darreres dècades i que la situació actual té el seu origen en dos elements
principals, la construcció de la presa de Ouarzazate i l’impuls de l’agricultura per l’exportació, sobretot, de melons i síndries. Hamza i El Faskaoui (2010) estableixen l’existència
de connexions entre els efectes derivats de la construcció de la presa i l’augment de la migració, sobretot provinent de les zones de M’Hammid i Ktaoua, les poblacions que toquen
la zona fronterera entre el desert del Sahara i Algèria.
És destacable que en l’exposició d’aquests arguments, es pot detectar, que aquelles persones que es troben en les zones altes de la Vall del Draa, properes a la ciutat de Ouarzazate, situen el punt d’inflexió a principis dels anys 2000, coincidint amb l’augment de la
producció de síndries i melons per a l’exportació. Mentre que les persones de la zona baixa
de la vall del Draa, on l’estrès i els efectes es noten més, coincideixen a dir que el problema
ve d’abans i que coincideix amb la construcció de la presa de Ouarzazate. També en les entrevistes queda reflectit que la manca d’aigua que acaba afectant l’accés d’ús de boca (talls
en el subministrament) no afecta a les zones on es duu a terme la producció de melons i
síndries, sinó a les zones de la Vall del Draa que hi ha després de la presa.
Per tant, és interessant detectar, que les persones pobladores de la zona fan al·lusió a
dos fenòmens que coincideixen amb els moments d’inflexió apuntats per diferents estudis
(Casciarri, 2011; Hamza et al., 2010), com ho són l’augment de la producció de síndries
i melons a la zona directament veïna a la presa de Ouarzazate, a partir dels anys 2000,
coincidint amb l’impuls de l’economia del Marroc a nivell internacional i la construcció de
la presa.
També és interessant que les conclusions fetes per Karmaoui et al. (2015) també apunten en la mateixa direcció del que s’ha detectat durant la recerca. Segons els autors, tots
aquests factors contribueixen a accelerar la pobresa a les zones rurals i la dependència dels
més pobres dels ecosistemes fràgils. La vulnerabilitat ambiental és molt més gran des de
riu amunt a riu avall de la Vall mitjana del Draa el que significa que els problemes socioeconòmic són més acusats aigües avall que aigües amunt. De fet, M’Hammid (zona rural
més avall) va passar de 8671 a 7764 habitants i Ktaoua (a 40 km aigües amunt de M’Hammid). La sequera i la desertització tenen un impacte negatiu sobre la disponibilitat l’aigua,
que han danyat la base d’economia agrícola de la regió. A més, la quantitat i la qualitat de
l’aigua domèstica ha disminuït. Es pot observar la relació que hi ha entre els impactes directes de la crisi de l’aigua amb l’empitjorament de la nutrició,, les condicions higièniques
i la qualitat de vida amb l’augment de la migració (Karmaoui et al., 2015: 5).
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Il·lustració 7 Oasi, Zagora, agost 2018, Edurne Bagué

10.2.
Aflorament de pous i fet migratori. La
nova realitat de la Vall del Draa
La suma dels elements exposats, dificulta l’accés a l’aigua a les persones que habiten a
la Vall del Draa. Això desencadena un seguit d’efectes concrets sobre les seves vides. En
primer lloc, trobem l’aflorament de nous pous com a manera per accedir a l’aigua. Les
persones de la zona destaquen que és un fenomen recent i que es relaciona amb la manca
d’aigua a la zona baixa de la Vall del Draa, ocasionada per l’impacte en els consums d’aigua
de les explotacions agrícoles de la capçalera i els efectes de l’embassament de Ouarzazate.
Avui dia, l’alimentació tradicional de l’agricultura ha esdevingut totalment incompatible
amb estil de vida de modernització. L’impacte del canvi climàtic es veu especialment sobre
els recursos hídrics d’aquests àrees i sobre agricultura, principalment recurs econòmic a la
regió dels oasis, cosa que fa que la regió sigui molt més vulnerable. Aquesta adaptació està
relacionada la gestió de l’aigua (Karmaoui et al., 2015). Els autors, conclouen que a la Vall
mitjana del Draa, hi ha hagut un sistema natural impulsat per les inundacions que ha estat
substituït per un règim de flux controlat per l’home, des de l’embassament Mansour-Eddahbi va entrar en servei.
La proliferació de pous i khettara o mines d’aigua és un reflex de la necessitat d’intensificar la cerca d’aigua. Aquesta és part de les tecnologies històriques de la zona. Però tothom coincideix en destacar que en les darreres dècades s’han obert pous nous, que abans
l’aigua simplement estava. Aquests pous nous s’han de sol·licitar al govern, qui ho registra
i pot donar ajudes però també suposen un augment de la despesa per les comunitats i
unitats familiars que es veuen avocades a invertir recursos en perforar més profund per
arribar a l’aigua als quals se’ls afegeix la necessitat de recursos per a bombejar l’aigua fins
la superfície. Això suposa inversió en maquinària, generalment motobombes, o l’energia
solar. En aquest context, es dona la proliferació d’estratègies diverses per fer front a la
realitat d’una aigua de més difícil accés.
Una d’aquestes estratègies és formar part de projectes de cooperació al desenvolupament comunitari per mitjà d’organitzacions no governamentals en el marc del foment del
desenvolupament sostenible. Es tracta principalment de fomentar l’ús de l’energia solar
per al bombeig de l’aigua cap a la superfície. Es tracta de projectes per tal que les comuni-
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tats (petites poblacions) puguin impulsar l’aflorament dels pous i el sistema de bombeig
d’aigua des de postulats de foment de pràctiques que siguin sostenibles que passen per
l’ús de tecnologia associada a l’energia solar (instal·lació i manteniment de plaques fotovoltaiques) que són gestionades pels propis membres de les comunitats. Tot això afecta els
equilibris propis d’aquests sistemes organitzatius, però també dels oasis com ecosistemes.
Les persones de la zona comenten que l’augment de l’escassetat en l’aigua ha comportat
invertir diners en aflorament de pous o en augmentar la profunditat dels existents. Aquestes actuacions impliquen inversió en termes econòmics, tant en l’aflorament, com en l’augment de la fondària i el bombeig associat a ella, com també les noves despeses associades
al seu manteniment allà on fins ara no havia estat necessari accedir-hi. En aquest sentit,
la base societària articulada a partir de l’economia de subsistència del cultiu i el pastoreig
en els ‘awdiyat ( )ةيدوأ4, es veu afectada perquè la inversió en aflorar pous nous, així com
la compra de la motobomba o altres tecnologies (com la solar) per al bombeig, moltes vegades s’escapen a les capacitat adquisitiva dels grups domèstics que hi habiten trencant el
dèbil equilibri econòmic propi de l’economia de subsistència, moltes vegades possible per
una estructura social de xarxes de reciprocitat. Per tant, aquesta situació genera un marc
de canvis i afectacions directes i indirectes sobre les poblacions locals, pel que fa a l’accés
a l’aigua i formes de vida associades al wuad5.
Les afectacions en la producció i l’augment dels costos en aconseguir els productes afecta la sostenibilitat econòmica d’aquestes comunitats. Aquesta situació afegeix tensió a uns
sistemes històrics però que es troben sota molta pressió i força a la diversitat d’estratègies,
a nivell comunitari però també a nivell d’unitat familiar. Pressions que no poques vegades
acaben derivant en moviments migratoris.

4
5

Singular  يداوi plural )ةيدوأ
vall, zona de la llera del riu
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Front aquesta situació son moltes les persones i famílies que veuen en la migració la
sortida. . Bé poden ser en clau de degoteig com en onades. Però el resultat a mig termini
és el mateix: kasbes abandonades i oasis morts. Una migració que suposa l’abandonament
de la part de responsabilitat en el manteniment de l’ecosistema que és l’oasi, un canvi en
les condicions de vida (no sempre a millor) i el debilitament de sistemes de vida propis,
cosmovisions i principis de vida. Alhora un volum de persones que marxen abandonant les
seves terres i les seves comunitats, a la cerca de treball i millors condicions. Almenys, saber
que podran cobrar a final de mes.
Tot això repercuteix en els drets associats. Les persones que marxen de la Vall del Draa
acaben alimentant el circuit de mà d’obra de l’agroindústria extractiva, com Agadir, Ouarzazate o el mar de plàstic d’Almeria, per tant, s’observa com té lloc un traspàs de persones
dins els circuits de la precarietat i la producció industrial, desarrelament i pèrdua de drets
i vincles que augmenten la fragilitat front els abusos que es donen en els circuits de producció.
En aquest sentit, són interessants les aportacions fetes per Houdret (2011) quan descriu
com s’han dut a terme les relacions polítiques per mitjà de l’accés a l’aigua i la terra per
generar les relacions de poder i estabilitat política des del protectorat francès, fins l’actualitat. Tant França com l’Estat Espanyol han jugat, i continuen jugant, un paper important
en el manteniment de la dinastia de Muhammad VI, en un entramat de relacions estratègiques de poder de matriu colonial que es perpetuen en el format d’un intercanvi econòmic
que es dona en termes de modernitat, és a dir, des d’ontologies occidentals que continuen
sent vehicle per l’exercici de la superioritat i que troben en els estaments del govern la plataforma per a la seva expansió i consolidació. Per tant, el que s’observa és que les relacions
econòmiques i de caràcter colonial palpable de forma material són el reflex de les relacions
colonials més profundes, entre ontologies i cosmovisions que s’associen a diferents prioritats, legitimitats, formes d’organització social i vida tal i com apunta Blaser (2019).

10.3.
La perpetuïtat de les relacions
colonials
Així doncs, seguint a Blaser (2019) el que trobem a la zona de la Vall del Draa és una
situació de tensió políticoconceptual, per tant, tancar l’anàlisi i comprensió com a “conflictes sobre la distribució ecològica, és a dir sobre l’accés i el control sobre els recursos naturals” és un apropament limitat sobre l’abast de la problemàtica de fons. Es tracta de conflictes, de relacions de poder que viatgen i es manifesten a través desencontres ontològics.
Tots aquests elements són indicatius de que es tracta d’un procés més ampli que creua
i genera canvis en totes les dimensions de la vida de les persones del Sudest del Marroc
i queda reflectit en canvis en el paisatge, en les dinàmiques socials i en la relació amb el
territori, a través del canvi en els usos i les formes d’accés i maneig, tant agrícola i ramader,
com de l’aigua. Les persones surten d’un sistema de drets, deures i normativitat pensat per
fer possible la vida en un espai de desert a través del qual es garanteixen accessos a l’aigua
i els seus usos, vers un altre que es fonamenta en l’espoli de recursos, a tots els nivells.
Com apunta Olivieri (2017), “l’apropiació colonial va donar pas a una colonialitat dels
territoris que va reproduir les pràctiques extractivistes -materials i ontològiques – dels
territoris “emancipats” de les colònies. Segons apunta, els “vells colonialismes van ser reprogramats com miralls del procés d’apropiació basat en l’extensió de la inequitat socio-
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ambiental a escala global” (Ortega y Olivieri, 2017:43). Del cas que ens ocupa el que que
se n’extreu és que tant la sortida de la migració i l’abandonament de l’oasi, com els factors
desencadenants de la situació actual són el reflex d’unes lògiques colonials que es donen
en dos nivells, aquell vinculat al coneixement, i per l’altra, aquell vinculat al progrés econòmic i material.

10.4.
Colonialitat interna i externa
Sobre el terreny es fa molt evident, que hi ha una combinatòria d’estaments que poden
optar a generar economia a la zona, mentre que hi ha amplis substrats de població que
no té opcions reals de viabilitat que son les persones que es mouen en l’espai de l’extrema
pobresa, que no poden accedir als incentius per l’agricultura comercial, sent expulsades de
les seves zones d’origen per nodrir les bases de la mà d’obra barata, explotada, desvinculada de les seves xarxes socials i comunitàries, exposades a la vulneració estructural dels
seus drets dins el sistema agrícola per l’exportació. D’aquesta manera l’abandonament
dels sistemes d’oasis, facilita l’avenç d’un desert que no té vida. Elements que recorden
els exposats per Campanini (2019) en torn la sistemàtica vulneració de drets inherent a
l’extractivisme.
A partir de les diferents informacions exposades es donen els elements suficients per
establir que hi ha una relació colonial interna i externa de forma simultània, a partir de
la confrontació dels principis i prioritats de models de societat que responen a interessos
contraposats. Aquesta pràctica, tant a nivell intern com a nivell extern es fa possible per
la imbricació de dos nivells: un associat al coneixement i l’altre, més explícit, associat a
les relacions de poder que es materialitzen per mitjà de tractats de lliure comerç i acords
internacionals per l’impuls de l’economia.
Si tenim en compte totes les informacions exposades, es pot veure de forma clara com
hi ha una relació estreta entre la pèrdua de drets de les persones de les societats vinculades
als oasis, com efecte de polítiques per l’impuls de la modernitat en un marc de polítiques
extractivistes, sota els títols de sostenibilitat. Aquesta pèrdua de drets es dona en un marc
més ampli de desmantellament de sistemes sociopolítics propis de la zona del Sud-Est
del Marroc, que de forma històrica, han estat desenvolupant pràctiques de sostenibilitat
ecològica. Per tant, hi ha un paral·lelisme entre la pèrdua de drets històrics associats a les
formes de vida pròpies dels ecosistemes dels oasis, vehiculats per mitjà del dret a la terra
amb formes de govern comunitari i el trencament dels equilibris ecosistèmics, de la mà de
models de gestió integral de recursos hídrics planificats i controlats des de l’Estat. Efectes
que posen de manifest que les epistemologies occidentals que fonamenten la seva legitimitat en la superioritat en torn el coneixement científic. I que son aquelles que responen a
lògiques colonials tant dins com fora del Marroc i que són usades per justificar el desplegament de l’espoli i l’empobriment.
L’abandonament d’aquests sistemes socioecològics comporta, d’una banda, que amb la
mort dels palmerals i els oasis, l’avenç de la desertització s’intensifiqui. I per l’altra, es produeix un trencament, una fragmentació d’aquests sistemes socials i les seves institucions
i coneixements sobre el medi. Però també es tradueix en afectacions als seus drets ja que
amb l’abandonament de la comunitat surten del seu marc de normes. Unes normes que
s’entenen des dels vincles i a través dels quals, des de la força col·lectiva, es pot lluitar per
defensar-se front les agressions. En el moment que aquestes persones emigren, queden
desprotegides d’aquests sistemes i entren en altres sistemes de normes i relacions. Com
s’ha dit, de forma habitual, aquestes persones entren en el circuit de l’agroindústria, per
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tant, no només queden desprotegides pel fet d’estar fora dels espais regulats per la comunitat, sinó que passen a formar part d’un sistema que es construeix sobre la vulneració sistemàtica i estructural dels drets, de les persones i de la naturalesa (Campanini et al., 2019).
Per tant, com efecte d’aquest procés, apareix un volum de persones desarticulades i en
situació de vulnerabilitat molt intensificada, i més si s’hi afegeixen factors com ser dona
o de comunitats amazigues, en el cas del Marroc, o de ser magribines i magribins en els
casos que acaben dins l’Estat Espanyol i Catalunya.
Per tant, la reconfiguració dels oasis i zona d’acció de l’Estat a la Vall de l’Draa es pot
observar a partir de canvis en els usos i quantitats d’aigua, des de l’economia subsistència
(canvis interns a l’organització social de l’oasi amb relació amb l’aigua), la sobreexplotació d’aigua que comporta l’abandonament dels oasis i la promoció de l’assentament dels
grups nòmades, que genera més pressió sobre a els ecosistemes. Canvis que és deriven de
la reconfiguració de tota l’estructura d’usos i normatives en torn de l’aigua a través de la
consolidació de l’Estat i les seves institucions. Podem veure aquí com els impactes de la
desterritorialització i el redisseny dels territoris hidrosocials afecten majoritàriament als
individus, llars o col·lectius i organitzacions d’usuaris a nivell local. Aquests processos
estan íntima i dinàmicament interconnectats en diverses escales (Boelens et al., 2017: 91).
Els plans estructurals del govern del Marroc estan promovent canvis a gran escala sobre la
gestió de l’aigua, com s’ha vist en tota la reforma integral que acompanya el desplegament
de al Pla Marroc Verd i els paquets de subvencions i inversions econòmiques i infraestructures. Aquestes reformes a nivell nacional, com apunten els autors, acaba afectant poblacions locals de la Vall del Draa.
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11.
RESULTATS
A partir de les informacions exposades el que s’observa és que les problemàtiques vinculades a l’aigua en la zona del Sud Est del Marroc estan relacionades amb l’extractivisme.
Un extractivisme a través del qual es vehiculen altres aspectes latents. Fruit d’aquesta tensió, les comunitats busquen vies per resistir i lluitar amb la finalitat de continuar existint,
ja que com s’ha vist, l’abandonament sobre aquests espais es tradueix en la desaparició
d’un món articulat a partir de l’aigua on l’oasis hi té un paper preponderant. Per tant, el
paper de l’aigua com l’element que fa possible la seva existència en tant que societats. La
manca d’aigua, repercuteix en la transformació del paisatge i l’espai, una transformació
que passa per la desaparició d’aquests coneixements i realitats.
S’ha pogut observar que, per mitjà d’aquests processos i reformes s’enforteix consolidant-se en àrees en les quals la seva presència històricament ha estat feble. Això s’aconsegueix amb la combinació de pressió i augment de les dificultes per a la sobrevivència de
les comunitats locals, extensió de subvencions al camp i reformes en el model productiu
agrari i de tinença i accés a la terra. Instruments a través dels quals es promou es una centralització de l’accés a l’aigua de la mà del desenvolupament de projectes i regulacions a
nivell estatal que acaben repercutint en la despossessió de les comunitats locals. Amb les
ajudes al camp per la promoció econòmica es teixeixen aliances en la regió amb les quals
s’acaba de tancar el cercle sobre el control dels béns aigua i terra. S’aprecia una concentració sobre els mecanismes de presa de decisions, sobre els béns i sobre l’estratègia política
del territori. Una concentració que recau en l’estructura de l’Estat, reduint l’esfera d’incidència i abast de les decisions per part de les comunitats locals.
Aquest estudi mostra com el control sobre l’aigua comporta transformacions en els sistemes socials. Transformacions que busquen consolidar nous marcs de referència i relacions de poder de llarga durada i que troben en el model extractiu una eina per fer-se fortes.
En el cas del Marroc, l’Estat es mostra com una eina de perpetuació de les relacions
colonials a través dels projectes com el Pla Verd o Programme National d’Economie d’Eau
en Irrigation, PNEEI, que fomenten la inversió de capital estranger, en particular d’empreses procedents d’Espanya i França per mitjà de relacions diplomàtiques. Això suposa
afectacions de l’accés a l’aigua per part de les poblacions locals.
El que s’observa en aquest cas és que Estat i poblacions locals del Sud Est entren en collisió quan la relació passa per l’accés a l’aigua posant en evidència que es tracta de models
de societat diferenciats, almenys en tres aspectes que assenyalem a continuació:
1. Tenen diferents objectius i prioritats.
2. Tenen diferents estructures institucionals i mecanismes/processos de presa de decisions. Uns col·lectius i comunitaris, mentre que l’Estat té una estructura més jeràrquica i concentrada. De la mateixa manera, les escales territorials sobre les quals
prenen decisions també varien, sent d’àmbit estretament local les de les comunitats,
mentre que l’abast de l’Estat és a nivell de tot el territori que comprèn el Marroc i
dins d’això dividit en diferents escales (regional i local).
3. Diferents concepcions de l’aigua i el territori, i per tant, també diferents formes de
relació. Això es pot comprovar en les normatives i regulacions existents i com es
tracta i regula l’accés i els usos sobre l’aigua.

48

11.RESULTATS

Les propostes provinents de l’Estat són de matriu extractiva des de la qual, la sostenibilitat és entesa en termes de sostenibilitat econòmica i promoció de l’eficiència en l´ús de
l’aigua com una via per l’impuls del creixement econòmic a dos nivells: amb l’augment de
la producció (intensiva) per a l’exportació i en la infraestructura necessària (implementació massiva del rec gota a gota, canalitzacions i obres de diferent tipus per omplir totes les
parts que integren el cicle de l’aigua i la diversitat d’usos). Per la banda de les comunitats
locals, es tracta de propostes basades en l’adaptabilitat i la resiliència al medi. D’aquest
equilibri en depèn la seva continuïtat i per tant, des d’una sostenibilitat compresa com
usos justos per a manteniment del conjunt del sistema.
En tots els casos, les problemàtiques estan clarament relacionades, podríem dir, que en
acaparaments sobre aquest bé necessari per al desenvolupament d’aquestes comunitats i
llurs formes de vida.
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12.
CONCLUSIONS
El treball ha servit per introduir a un espai i unes problemàtiques que estan entreteixides. A partir de l’aigua s’ha pogut observar que es vehiculen conflictes i tensions que conflueixen en l’aigua, però que parlen d’altres problemàtiques. Això ens mostra l’existència
d’almenys dos aspectes destacables. En primer lloc, que hi ha moltes problemàtiques de
naturalesa política, ontològica, d’acaparament de poder i d’imposició d’hegemonies que es
posen de manifest o esclaten quan hi apareix l’aigua a partir de les afectacions al seu accés,
usos, interessos i prioritats. Fet que ens porta a l’altre aspecte que cal destacar en aquestes
conclusions: l’aigua és un element nodal i d’articulació.
El que s’ha vist és que amb l’avenç de l’extractivisme el que s’està duent a terme son
altres tipus de canvis que afecten les vides de les comunitats locals que habiten els espais.
Això és possible perquè l’extractivisme és una epistemologia. Una forma de viure en el
món. A través d’ell es mouen molts altres aspectes com els que s’han anat exposant, tals
com els efectes de l’estrès hídric, canvis en l’accés i qualitat de l’aigua en el marc de la promoció del progrés econòmic per part del govern del Marroc i que es tradueixen en canvis
en l’accés a la terra i mobilitats, afectacions sobre els sistemes socioecològics històrics i
les afectacions derivades dels canvis en l’organització i desenvolupament de les polítiques
hídriques.
Pel seu abast la recerca duta a terme no ha permès aprofundir, però un dels aspectes
que han estat aflorant de forma constant és que part d’aquesta pressió i mecanismes per
a la concentració de la terra en unes determinades mans i la complexitat descrita està
creuada per les tensions històriques entre comunitats amazigues i un projecte arabista
promocionat pel govern del Marroc. En el treball de camp emergia que no es podia accedir
a les ajudes fàcilment, de la mateixa manera que era latent el contrast de progrés per qui
podia accedir a certs espais de descans econòmic en el marc de les polítiques d’ajudes del
Pla Marroc Verd, alhora que per moltes persones la vida al seu espai està buidada d’opcions, en un context on molts joves somien creuar l’estret i sortir d’allà perquè en els seus
pobles, vil·les o barris no hi ha possibilitats de viure una vida senzilla, però amb qualitat.
L’estudi mostra que l’extractivisme no es limita a camps clars i definits com la mineria.
De la mateixa manera, no es limita tampoc al model econòmic i/o productiu. L’extractivisme és un model que respon a una concepció determinada de viure, relacionar-se i
organitzar el món. Una manera de comprendre la creació de realitat. Una realitat basada
en relacions desiguals i el seu foment i enfortiment. L’extractivisme es regeix pel principi
encunyat per Harvey d’acumulació per despossessió i en aquesta faceta, com a principi
operatiu, és que té moltes maneres d’expressar-se i concretar-se. L’extractivisme buida,
desarticula, xucla i després hi queda el desert, el no res.
L’extractivisme és un dels elements importants que creuen conflictes complexos com els
que tenen lloc al Sud Est del Marroc i mostra la col·lisió de sistemes socials, institucionals,
polítics, econòmics i de creences i la seva relació amb el territori, com espai habitat i creat.
Tensions latents que esdevenen conflicte quan Estats amb actors determinats parteixen de
l’interès de generar grans inversions i mercat i això passa per afectar les poblacions locals
que habiten aquests espais o usen aquests recursos i béns. Per tant, l’extractivisme creua
les institucions com l’Estat, les relacions amb el medi ambient, en molts casos, acompanyat de les relacions colonials, com el Marroc.

50

12.CONCLUSIONS

L’extractivisme és un model basat en la reciprocitat negativa, per això és extractiu, perquè la relació és desequilibrada. Però és desequilibrada en la seva pròpia naturalesa, fet
que es tradueix en perjudicis, que per la seva magnitud, són desastrosos en termes de possibilitats de continuïtat i sostenibilitat, entesa des de l’equilibri i l’equitat. Es tracta doncs
d’un dels elements fonamentals del paradigma de la modernitat i el positivisme com a
corrents que alimenten el desarrollisme en una concepció del progrés que és devastadora.
Un dels pilars pels quals pot funcionar i operar amb aquest nivell de potencialitat és
que parteix de l’alienació, és a dir, de la desconnexió existent entre tots els elements.
Doncs els sistemes no són unitats independents les unes de les altres, sinó que son nodes
interpedendents i per tant interconnectats, de tal manera que qualsevol acció en un punt
pot desencadenar efectes en altres nivells. Concebre tots els elements desconnectats els
uns dels altres permet emprendre obres d’enormes magnituds, com si no haguessin de
comportar cap tipus d’acció derivada, del tipus que sigui. Per tant, el que hem pogut veure
és que l’extractivisme es una ontologia, una cosmovisió, de la qual se’n desprenen la resta
dels elements que el concreten.
Per aquest motiu, per finalitzar, apuntem que són fonamentals per canviar les dinàmiques i guiar els canvis, la re-orientació dels debats cap a debats que tractin sobre la
necessitat de canviar la relació amb l’entorn i per tant, un dels pilars ha de ser trobar la
manera de trencar la divisió cultura – natura, entenent que tal divisió no existeix, i trobar
els mecanismes per dur-ho a terme des de les pràctiques concretes.
En aquest sentit, treballar per crear un coneixement que faciliti que societats com les
descrites en aquest estudi puguin existir també com a font de coneixements vàlids que
puguin orientar les línies de treball a seguir a tots els nivells (noves regulacions i marcs
d’acords, institucions, sistemes de creences, etc).
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