
Diversificació de la producció en regadiu a la regió del Gorgol (Mauritània). 
Resultats de tres anys d'experimentació 
 
 
Diallo Oumar1, Helena Gómez Macpherson2, Luciano Mateos2, David Connor3, Jordi 
Comas1 
 
1. Universitat Politècnica de Catalunya,   
2. Consejo Superior de Investigaciones Científicas,  
3. The University of Melbourne 
 
 
A  Mauritània  la  renda  per  càpita  és d'uns 1.800  $.  L'agricultura  representa  el  25% el  
PIB  (14%  l'agricultura,  6% la  ramaderia i 5% la pesca). La regió del Gorgol es troba a la 
vall del  riu  Senegal  (longitud de 1.800, conca de 290.000 km2). Després de les fortes 
sequera  dels  anys  1970s  i  80s una part molt important de la població nòmada  i dels 
agricultors de subsistència van emigrar cap a les ciutats. Els  anys  1980s la construcció de 
dues preses (Banc Mundial) permeteren el desenvolupament de l'agricultura en regadiu, i la 
producció de 800 Gwh d'energia elèctrica. 
 
A  la  vall  del Senegal coexisteixen tres  sistemes de producció agrària  tradicional: (1) les 
pastures (Brousse) per l'alimentació dels remugants,  (2)  els  cultius pluvials (Dieri), 
producció molt aleatòria  de 56.000 a  183.000  ha. Es cultiva durant l'estiu de juliol a 
novembre. Destaquen el  sorgo (sorghom bicolor), mill (penisetum glaucum) , generalment en 
cultiu  associat  amb  mongetó  (vigna  unguiculata),  i finalment (3) en el llit  major  del riu  
després del desbordament del riu (octubre) es cultiva en les  cubetes  que  retenen  prou 
aigua  (Walo)  de 14.000 a 66.000 ha. A  aquests  sistemes  tradicionals  cal  afegir els 
perímetres de reg en una  primera  fase   subvencionats  per  organismes  internacionals  al 
100% i actualment  mig subvencionats. Les agències internacionals van imposar el cultiu  
de  l'arròs.  Solament es fa un cultiu a l'any durant la època de pluges.   El  problema  és  el 
cost  de  realització  i manteniment dels perímetres  i  les  bombes, el cost del gas-oil i dels 
fertilitzants. Toc plegat fa que sigui una producció poc rendible. 
 
Per  recolzar  el Programa especial de Seguretat Alimentaria (PESA) de la FAO  i  el  
Programa  de  desenvolupament  de la agricultura en regadiu a Mauritània  (PDIAIM)  
l'Agència  espanyola  de  cooperació  internacional (AECI),  el  CSIC  i  la UPC han 
finançat durant tres anys (2004-2006) un projecte   que   ha   consistit   en:  (1)  
l'establiment  de  parcel·les experimentals  en  col·laboració amb els agricultors i el Centre 
nacional per  a  la recerca i el desenvolupament agrari (CNRADA), per a estimar la 
plausibilitat  de  la  introducció del sorgo en regadiu con alternativa a l'arròs i (2) la  
modelització de la interacció entre tots els sistemes de producció que conviuen a la vall. 
 
Els  resultats  experimentals i de simulació mostren que el sorgo es molt més  rendible  que  
l'arròs  especialment  en  el  sols  de textura menys argilosa.  La  diversificació  i  la  
intensificació  de l'agricultura en regadiu  es  imprescindible  per  garantir  uns  ingressos  
mínims  de la població. 
 


