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INTRODUCCIÓ, OBJECTIUS 
I METODOLOGIA DE LA RECERCA 

 
El present estudi s’emmarca dins el projecte de recerca Aigua i Serveis Urbans a l’Àfrica i Amèrica 
Llatina del Grup de Recerca en Cooperació per al Desenvolupament Humà (GRECDH) de la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), a través d’un viatge de investigació a la capital 
moçambiquesa durant els mesos de juliol a setembre de 2007, finançat pel Centre de Cooperació 
per al Desenvolupament (CCD), i com a resultat del treball d’anàlisi dut a terme des de la 
universitat. 
 
La realitat a les ciutats africanes, i en concret als assentaments espontanis d’aquestes, continua 
sent avui en dia d’una forta precarietat en la provisió dels serveis bàsics i en les condicions de vida 
en que es desenvolupen. Aquests barris, històricament oblidats pels municipis i governs, s’han 
anat ocupant de forma massiva, sense planificació urbanística, amb falta de serveis urbans i 
normalment en zones deprimides i a esquenes dels centres rics. Les polítiques dels anys ’70 i ’80 
apostaven per al reassentament de la població, duent a un trencament dels teixits associatius i 
familiars dels habitants, creant noves zones a les afores de les ciutats amb poca comunicació amb 
el centre econòmic, exempts de medis de transport i de serveis bàsics, que agreujaven el 
problema de la pobresa. Programes de desenvolupament d’assentaments espontanis, slums 
upgrading, intenten donar resposta a aquestes deficiències, apostant per un desenvolupament 
adaptat a les condicions d’aquests a través de Tecnologies Apropiades que responen a les 
necessitats i les possibilitats de la població. 
 
La motivació d’aquest estudi és observar i analitzar aquests projectes de desenvolupament dels 
barris espontanis per al cas de la ciutat de Maputo: Avaluació dels projectes de millora de les 
condicions de vida dels barris espontanis de Maputo, Moçambic. 
 
En el procés de la investigació es volen establir mecanismes, classificar tecnologies i demostrar 
diferents tesis, que aportin a l’estat de l’art de la recerca aplicada sobre projectes de 
desenvolupament de barris espontanis de els ciutats al món. D’aquesta forma, els objectius 
establerts en aquesta tesina són: 
 

1. Demostrar que existeix realment una Gradació en les Tecnologies Apropiades associades 
als diferents serveis urbans en el cas de la ciutat de Maputo i veure quins són els llindars i 
factors que generen aquests salts qualitatius. 
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2. Demostrar i observar com l’evolució dels teixits urbans va lligat a un creixement Temporal i 
Espacial dels serveis en xarxa i de les Tecnologies Apropiades aplicades. I veure com el 
paràmetre de referència és el grau de peri-urbanització definit per la distància de connexió 
a la xarxa. 

 
3. Establir quin és l’ordre de prioritat que expliqui la combinació en l’ordre d’implementació 

dels diferents serveis urbans i de les Tecnologies Apropiades associades. 
 

4. Establir quines són les relacions necessàries per a una bona articulació d’actors segons 
serveis o nivells de xarxa (primària o secundària). Així com posar en evidència la 
necessitat de la participació institucional i l’empoderament del barri per a l’èxit d’un 
projecte de cooperació per al desenvolupament. 

  
5. Determinar el paper que juguen les agències de cooperació i les ONGs en el 

desenvolupament dels diferents serveis urbans, així com la pertinença de les seves 
intervencions. 

 
 
Per aconseguir-ho utilitzarem la següent metodologia de treball: 
 

1. Observar el creixement de les xarxes a Maputo. 
2. Entendre el creixement històric de la ciutat de Maputo des d’una perspectiva d’injustícia 

espacial en la provisió dels serveis bàsics. Així com entendre el motius que van portar al 
naixement i creixement dels diferents assentaments espontanis i a la seva configuració 
actual. 

a. Entendre la seva distribució lligada als llocs de treball que generava el ferrocarril, 
el port, les mines sud-africanes i les administracions i famílies riques de la cidade 
de cimento. 

b. Entendre el creixement dels assentaments de la perifèria a causa de les 
migracions provocades per la guerra de 1980 a 1992. 

3. Conèixer les experiències de les ONGs i Agències de Cooperació que han intervingut a 
Moçambic i en concret a la ciutat de Maputo en la provisió de serveis bàsics. 

4. Metodologia del treball  de camp. 
a. Selecció de l’àmbit d’estudi. 
b. Selecció dels actors involucrats en infraestructures de serveis urbans a la ciutat 

(institucions públiques, organitzacions no governamentals, agències de 
cooperació i sector privat). 

c. Elaboració d’entrevistes als actors seleccionats. 
d. Recopilació d’informació digital i en paper sobre els serveis urbans a la ciutat. 
e. Recopilació d’informació dels actors involucrats en infraestructures de serveis 

urbans a la ciutat. 
5. Metodologia de l’anàlisi. 

a. Interpretació històrica de la informació recollida. 
b. Definició dels Nivells de Tecnologia de cada Servei Urbà. 
c. Combinació històrica i tecnològica dels diferents serveis urbans. 
d. Anàlisi de l’ordre d’intervenció en la combinació històrica. 
e. Anàlisi local de l’evolució tecnològica de forma temporal en un cas d’estudi- 
f. Anàlisi dels actors involucrats en cooperació al país i de la seva pertinença i 

eficàcia segons nivells de xarxa. 
g. Anàlisi dels lligams institucionals en els diferents serveis urbans. 
h. Anàlisi dels processos d’apropiació de tecnologies a nivell local. 
i. Comparativa d’intervencions enfocades a l’eficàcia tecnològica versus eficàcia en 

el reforçament de la ciutadania. 
 
L’estudi es restringeix de 1975 fins a l’actualitat, doncs a partir de la Independència del país de la 
colònia portuguesa el 25 de juny de 1975, es dóna l’entrada de les agències de cooperació i ONGs 
al país. A més, d’aquesta forma s’ha pogut analitzar el creixement de les xarxes de serveis en un 
període prou ampli donant major credibilitat als resultats de l’estudi. 
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La present tesina es divideix en 3 grans parts, una primera de situació i marc de referència, una 
segona d’anàlisi tecnològic i una tercera d’anàlisi d’actors.  
 
A la primera part definirem l’Estat de l’Art sobre la recerca aplicada en projectes de cooperació al 
desenvolupament a ciutats, així com el marc de referència en el que es desenvolupa la tesina. 
Seguidament situarem al lector en el país i concretament la ciutat de Maputo, explicant de forma 
resumida la història del país i de la capital. Aquesta situació serà d’especial importància per 
entendre l’estat en que es trobava la ciutat de Maputo en el moment de la Independència i quins 
eren els orígens de creació dels assentaments espontanis existents. Veurem com la distribució 
dels diferents barris de la ciutat ha vingut marcada per la classificació social de l’època colonial 
juntament amb les relacions econòmiques que generava el ferrocarril, el port i els serveis que 
necessitava l’administració portuguesa. La ciutat va ser un important hinterland, que gràcies a la 
seva situació geogràfica, connectava les mines sud-africanes i els principals pols econòmics 
d’Europa i d’Àsia a través del ferrocarril i el port. 
 
La segona part es centra en els aspectes més tecnològics de l’estudi. Es vol analitzar l’evolució 
temporal i espacial de les Tecnologies Apropiades en el creixement de les xarxes de serveis 
urbans. Primer veurem el creixement que han tingut les diferents xarxes de serveis, tant 
d’abastament d’aigua, de drenatge pluvial, de sanejament i finalment del servei de recollida de 
residus sòlids urbans. En segon lloc analitzarem les diferents Tecnologies Apropiades associades 
a aquests serveis. D’aquesta forma veurem la gradació que han tingut aquestes tecnologies a la 
ciutat des d’un punt de vista evolutiu en el temps i en l’espai. L’objectiu principal d’aquest apartat 
serà determinar quins han estat els factors determinants que marquen els salts de llindar dels 
nivells tecnològics. En tercer lloc, combinarem els diferents serveis per establir quin ha estat l’ordre 
de prioritat en la implementació d’aquests i veure els motius que han portat a aquest ordre i no pas 
a un altre. Finalitzarem el capítol amb un cas d’estudi concret del barri de Urbanização per veure-
ho com s’han desenvolupat les hipòtesis i conclusions extretes prèviament. 
 
La tercera part es centra en els actors implicats en el desenvolupament dels diferents serveis 
urbans a la ciutat de Maputo. Primerament es definiran aquests actors de cooperació implicats en 
els programes de desenvolupament a través d’una breu descripció de les seves activitats 
principals al país i a la ciutat. Seguidament es farà un anàlisis de l’evolució en l’articulació dels 
actors que s’ha donat en cada un dels serveis urbans, per veure-hi quines han estat aquestes 
bones articulacions d’actors que han generat un major èxit, impacte, permanència i rèplica de els 
intervencions. Finalment, explicarem en detall el cas d’estudi del barri de Mafalala per comparar-lo 
amb l’anterior de Urbanização i veure les diferents formes d’intervenció i d’actors implicats en els 
respectius desenvolupament i entendre els motius que han portat al menor desenvolupament d’un 
aquests. 


