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444...   MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  II  AAPPLLIICCAACCIIÓÓ  

En aquest capítol pretenem demostrar la tesi que ens havíem plantejat, la relació entre el grau 
d’accessibilitat de les famílies de Melen i les seves condicions de vida, expressades pel 
concepte de desenvolupament de les famílies. 

És per això que la primera tasca que presentem és la definició del grau d’accessibilitat de les 
famílies en funció de les característiques de les pistes interiors del barri d’accés als habitatges.  

Posteriorment quantificarem les condicions de vida de les famílies amb l’índex de 
desenvolupament. Per això ens basarem en la informació recollida a l’enquesta realitzada al 
barri. 

Un cop feta aquesta tasca només ens mancarà estudiar la relació que hi ha entre l’accessibilitat 
de les famílies enquestades i el seu índex de desenvolupament. 

4.1. ZONIFICACIÓ DEL BARRI SEGONS LA SEVA ACCESSIBILITAT 

Al capítol anterior hem simplificat les diferències d’accessibilitat dels habitants de Melen com 
el cost o la diferència de la dificultat d’aquests per arribar fins a la via principal, la part alta 
del barri. Allà els habitants ja entren dins de la xarxa viària principal, on no tenen dificultats 
de desplaçament greus. 

4.1.1. Classificació de les pistes de Melen 

Amb l’objectiu de definir el grau d’accessibilitat hem fet una tasca de caracterització de les 
pistes d’accés als habitatges de Melen. Aquestes les podem classificar entre penetrants i 
transversals. El primer tipus agrupa a les pistes que descendeixen des de la part alta del barri 
fins a la zona del baix fons, per on circula la Mingoa. Les pistes transversals són les que 
connecten les penetrants i les que donen accés als habitatges que no es troben a tocar de la via 
penetrant. 

Tipus de pista Característiques 

Amplada variable: existeixen les que serien transitables per a vehicles, per les 
quals només hi poden circular motos/carros de transport de material (pousse-
pousse) i per les que només ho fan els vianants. 

A més a més, habitualment a mesura que es descendeix cap al baix fons, l’amplada 
de la pista es redueix. 

El pendent de les pistes segueix un esquema similar. La primera zona, la d’entrada 
des de la via de la xarxa primària, està marcada per un tram de forta pendent que 
s’origina per salvar el desnivell existent entre la part alta del barri i la zona per la 
qual circula la via primària. 

Després d’aquesta zona el pendent es suavitza lleugerament però es fa molt 
irregular. Es poden trobar zones que descendeixen suaument i a continuació un 
brusc canvi de nivell. Aquest és el tram més llarg. 

Un cop s’arriba a la zona del baix fons el pendent es fa pràcticament nul. 

Penetrants 

El paviment de les pistes acostuma a ser de terra molt erosionada, on hi trobem 
grans pedres que impedeixen la circulació de vehicles motoritzats. En tot el barri 
només hi ha dues penetrants, amb una franja de 1,2 metres formigonada per 
facilitar la circulació de les persones. 
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Existeix en totes aquestes pistes una mancança molt greu de xarxa de recollida i 
canalització d’aigües pluvials. Això, juntament amb les fortes pluges que es 
produeixen a Yaundé, provoca una erosió molt marcada en totes les vies. Aquesta 
erosió es reflecteix en petits canals poc profunds que circulen per tota l’amplada de 
la pista, o bé en profundes rigoles que ocupen els costats de la pista, i de tant en 
tant salten d’un costat a l’altre. 

L’amplada de les pistes transversals no és tan variable com la de les penetrants. 
Les transversals es poden definir en la majoria de casos com a pistes per a 
vianants. 

La concepció de les pistes transversals en el seu origen era la d’unes pistes que 
voregessin tot el barri seguint les corbes de nivell. Aquest fet provoca que en la 
majoria dels casos les pistes no tinguin pendent. 

Amb el temps, i provocat per l’anarquia de les construccions, cap d’aquestes vies 
permet a un habitant de Melen vorejar tot el barri seguint el seu traçat. Les 
transversals estan formades en la actualitat pels trams respectats de les originàries i 
per petits trams de pistes paral·leles a les penetrants que serveixen per connectar-
les. 

Totes les vies d’aquest tipus tenen un paviment en terra (més o menys degradat). 
El problema més greu pel que fa al paviment d’aquest tipus de pista està relacionat 
amb l’estretor i la poca ventilació de les pistes. Això fa que la humitat i les restes 
de pluja s’acumulin sobre el paviment, provocant una circulació molt perillosa per 
ser molt relliscós (la boue).  

Transversals 

Només en els trams on les transversals es creuen amb les penetrants, o bé allà on 
s’ha fet servir un tram paral·lel a aquestes com a transversal, existeixen problemes 
de coexistència d’aigües pluvials sense canalitzar amb vianants.  

Taula 4.1: Característiques generals dels dos tipus de pistes existents a Melen 
Font: Elaboració pròpia 

4.1.2. Caracterització de les pistes penetrants 

Com ja hem dit, les vies que donen accés als habitatges del barri es poden dividir en dos tipus. 
El primer grup el formen les pistes que baixen des de la via principal asfaltada fins al baix 
fons, les penetrants. D’aquest tipus de via n’existeixen setze al barri, de les quals només dues 
tenen una sortida senzilla cap al Nord, és a dir, cap a la Gendarmeria.  

A la figura 4.1 es representen totes les vies del barri: 
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PENETRANTE 1.5

PENETRANTE 3.5

PENETRANTE 2.5

PENETRANTE 4.1

PENETRANTE 5.1

PENETRANTE 6.1

PENETRANTE 7.1

PENETRANTE 8.1

PENETRANTE 9.1

PENETRANTE 10.3

PENETRANTE 11.3

PENETRANTE 12.3
PENETRANTE 13.3

PENETRANTE 14.3

PENETRANTE 15.3

PENETRANTE 16.3

Transversals  (130)
Penetrants   (143)

 
Figura 4.1: Esquema de les pistes del barri  
Font: Elaboració pròpia 
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A continuació detallarem les característiques de les vies penetrants: 

Penetrant 1.5 

Pista de 99 metres de distància, no està asfaltada, el paviment és de terra i per ella hi circulen 
les aigües pluvials sense canalitzar. Per aquesta pista no poden circular vehicles, i com es pot 
observar en la figura 4.2, el transport de materials es fa amb carretons amb moltes dificultats.  

Figura 4.2: Dificultós transport de materials 
Font: Elaboració pròpia 

Segons el pendent i l’amplada, podem dividir la via en quatre seccions: 

• La primera secció, de 34 metres de longitud, és la d’entrada al barri. Es caracteritza 
per la forta pendent a l’entrada que serveix per salvar el desnivell existent entre la via 
principal i el barri. La seva amplada és de 5 metres. 

• En la segona secció, de 31 metres de longitud, disminueix el pendent, però continua 
sent important. L’amplada es manté. 

• La tercera secció ja és plana, l’amplada disminueix als tres metres. 

• L’última de les seccions es transforma en un pas estret (1 metre) que acaba en un cul 
de sac pla. Dóna accés a quatre habitatges. 

Penetrant 2.5 

Aquesta penetrant fa gairebé 200 metres de longitud i és un dels pocs passos que es fan servir 
per connectar amb la “gendarmerie”. Aquesta és una via que es considera transitable pels 
vehicles. És un dir, doncs l’estat del paviment, en terra amb les restes de l’antic paviment en 
formigó és molt dolent, i impedeix el pas de vehicles a motor (detall a la figura 4.3). El fet 
que sigui anomenada pista transitable es deu a l’amplada, que no disminueix dels quatre 
metres al llarg de tot el seu traçat. Pel que fa al pendent, torna a donar-se un cas similar al de 
l’anterior via: a l’inici, la connexió amb la via principal provoca un pendent fort. Després 
d’aquest tram el pendent va disminuint. En quant a la canalització de l’aigua, no existeix. 
L’aigua corre per un laberint de rigoles naturals molt marcades en tota l’amplada de la pista. 
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Existeix un punt complicat en aquesta pista molt proper al baix fons que dificulta l’accés a la 
zona de la Gendarmeria. 

 
Figura 4.3: Estat del paviment d’una secció de la penetrant 2.5 
Font: Elaboració pròpia 

Penetrant 3.5 

Aquesta és una pista que només serveix pel pas dels vianants. A més a més de la seva 
amplada, que és petita (mitja de 3 metres), és de destacar la irregularitat del seu traçat i també 
del seu pendent. L’inici de la pista és ample amb forta pendent. Després d’aquest tram el 
pendent es suavitza. Aquests dos primers trams tenen un paviment molt accidentat de terra, 
pedres i molts cursos d’aigua que serpentegen sense canalitzar per tota l’amplada de la pista. 

La segona part de la pista és molt diferent. Comença baixant per una forta pendent on 
manquen unes escales que donin a la part plana del baix fons. En aquesta part baixa hi ha una 
important font del barri. Aquesta font coincideix amb un espai públic en el qual existeix una 
congregació important de gent fent cua per agafar aigua. La font surt de la plaça en paral·lel al 
traçat pel qual discorre la nostra via. Això provoca l’obligació de travessar petits ponts per 
creuar el curs d’aigua, i on no és possible hi conviuen l’aigua i el camí. La població ha 
solucionat el problema amb la col·locació de pneumàtics (figura 4.4) pels quals es circula. 

  
Figura 4.4: Pneumàtics col·locats per millorar el pas 
Font: Elaboració pròpia 

Figura 4.5: Efectes de l’aigua i el fort pendent 
Font: Elaboració pròpia 
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Penetrant 4.1 

Aquesta és la pista que fa de límit entre Melen 1 i Melen 5. Fa 186 metres de longitud i és 
considerada com una pista transitable per a vehicles a motor. Però igual que l’anterior, la pista 
no és apta per la circulació de vehicles a motor. Només cal veure la imatge (figura 4.5) que 
ens mostra el fort pendent i sobretot els sots que apareixen al terra per comprovar-ho. 

La via es pot dividir en quatre trams. El primer és l’entrada al barri, on el pendent és fort i 
l’amplada de més de 5 metres. Al segon tram el pendent disminueix fent-se bastant suau, i 
l’amplada continua sent de cinc metres. El tercer tram, més curt, és molt escarpat, i és on les 
condicions de circulació són pitjors. Unes canalitzacions naturals de més de 50 centímetres de 
profunditat redueixen l’amplada de pas als 2,5 metres. Pel que fa al paviment, aquest està 
molt degradat i ja només queden pedres que són les restes de l’antiga pavimentació. Finalment 
s’arriba a una secció totalment plana i ampla, que constitueix l’obertura al baix fons. La rigola 
que baixa perd pendent aquí provocant inundacions en temporada de fortes pluges. 

Penetrant 5.1 

Aquesta penetrant és considerada com apta per la circulació de vehicles. El seu estat és el 
millor de totes les pistes que hi ha a Melen 1 i Melen 5. La circulació de cotxes no hi és 
habitual però és possible. Com a prova d’això podem veure a la fotografia (figura 4.6) de la 
casa que s’està construint al baix fons d’aquesta pista. La longitud total de la pista és de 219 
metres, amb una amplada que varia des dels 4 metres fins als 6 metres. El paviment és de terra 
i existeixen canalitzacions construïdes en alguns trams de la pista. De totes maneres, aquestes 
construccions han estat fetes pels propietaris de les cases que estan davant de la via i són 
actuacions puntuals no contínues en l’espai. En els trams on no s’ha fet res la rigola natural és 
molt profunda. Aquesta, que circula per les bandes de la pista, provoca molta erosió, fet que 
es constata a les entrades de les cases, on els propietaris han inventat mètodes per facilitar el 
seu accés (figura 4.7). 

  
Figura 4.6: Nova edificació al baix fons del barri 
Font: Elaboració pròpia 

Figura 4.7: Elements d’accés a l’habitatge 
Font: Elaboració pròpia 

Penetrant 6.1 

Aquesta penetrant de 162 metres de longitud té dues seccions molt diferenciades. L’entrada al 
barri es fa per unes escales que donen a un pas estret de 2 metres d’amplada que passa entre 
cases. Aquesta primera secció dóna pas a un espai obert enmig d’un barri molt densificat. En 
aquest segon tram de pista l’amplada és il·limitada ja que es passa pel costat d’una zona plena 
de vegetació i d’espais conreables. 
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Penetrant 7.1 

Estreta pista que serveix només per donar accés als vianants als seus habitatges. La seva 
estretor impedeix la circulació de cotxes i també la dels carros fets servir pel transport de 
materials. La longitud total de la pista és de 235 metres i es connecta amb el barri veí, Melen 
3. L’amplada de la pista varia del metre de les seccions més properes al baix fons fins als 4 
metres de l’entrada al barri. El fet que el paviment sigui de terra i que el pendent en aquesta 
zona del barri s’incrementi fa que l’erosió de les pistes sigui major. Les rigoles estan bastant 
marcades i circulen per l’esquerra de la pista fins que desemboquen al llit del riu Mingoa. 

Penetrant 8.1 

Aquesta pista repeteix les característiques de l’anterior. Estreta i amb forta pendent, connecta 
el barri amb Melen 3. El paviment és sensiblement diferent, ja que existeixen molts trams on 
encara hi ha vestigis de l’antic. A això cal afegir el problema de la manca de canalització de 
les aigües pluvials que ha originat unes rigoles molt marcades salvades per fustes a manera de 
petit pont (figura 4.8). Un altre punt molt difícil és el que ha ocasionat l’existència d’un pal 
elèctric. La seva situació en mig de la pista fa que es creï un desnivell de dos metres que se 
salva amb unes escales de formigó molt insegures (figura 4.9). 

  
Figura 4.8: Petit pont per passar les rigoles 
Font: Elaboració pròpia 

Figura 4.9: Dificultat de pas al mig de la pista 
Font: Elaboració pròpia  

Penetrant 9.1 

Aquesta pista forma part del límit de Melen 1 amb Melen 3. Parteix del costat de l’estació de 
servei ELF, a la cantonada de EMIA. L’inici de la pista és totalment pla i es passa per les 
petites zones que deixen lliures les edificacions d’aquesta part del barri. A partir d’aquí 
s’arriba a una zona on la pista no queda definida. La pista constitueix el pas entre les cases i, 
feta en terra, no té cap problema important a part de la seva estretor. 

Penetrant 10.3 

Aquesta és una pista que es fa servir únicament com a accés pels propietaris de les cases que 
travessa. Té una longitud de 111 metres i surt de l’espai a tocar de la via principal ocupat per 
un garatge. Ja des de l’inici, una de les característiques més importants d’aquesta petita pista 
penetrant és la seva estretor (de mitja fa un metre d’amplada). Com a conseqüència, per ella 
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no hi poden circular ni vehicles ni carros pel transport de material. Un altre tret característic és 
la seva orografia plana des de l’inici fins al final. En arribar a aquest punt la pista no acaba en 
cul de sac gràcies a un pas molt complicat. Aquest pas transcorre entre les cementacions de 
dues cases i connecta la pista amb un espai al baix fons. La complexitat d’aquest pas és, a més 
a més del seu estretor, el fort desnivell que existeix entre el final de la pista i l’espai en el qual 
desemboca. Aquest desnivell és resolt amb unes escales ben construïdes. La complexitat final 
és la que fa que la pista no s’utilitzi per la circulació d’entrada o sortida del barri de tots els 
habitants, sinó que sigui un accés als habitatges servits. 

Penetrant 11.3 

Penetrant clàssica d’ús únic per a vianants. La longitud total és de gairebé 200 metres. 
Recorre tot el barri, des de la via principal fins al baix fons, a tocar de la Mingoa. Si a aquesta 
via li féssim un perfil longitudinal podríem veure tota la distribució típica de pendents al barri. 

L’inici de la pista, ample, tocant a un garatge de cotxes, és una zona de pendent descendent 
molt suau. No existeix cap canalització per les aigües pluvials, però l’erosió no marca molt el 
paviment en terra. Un fet destacat en aquesta part alta del barri és poder veure al terra les 
petites canalitzacions de la SNEC que abasteixen d’aigua als habitatges més llunyans. En la 
part alta del barri és usual veure la convivència entre la xarxa d’aigua potable i la xarxa 
d’accés als habitatges. El poder erosiu de les aigües pluvials acaba desenterrant les 
canalitzacions, provocant caigudes als habitants i talls en les canalitzacions(figura 4.10).  

 

  
Figura 4.10: Canalitzacions d’aigua potable 
Font: Elaboració pròpia 

Figura 4.11: Escales en pedra per 
salvar el desnivell 
Font: Elaboració pròpia 

 

La següent zona del perfil és la de pendent més forta. Els problemes que comporta el pendent, 
unit al terra lliscant en època de pluges, els han tractat de solucionar els propis habitants amb 
la construcció de rudimentàries escales en terra (Figura 4.11). Els problemes d’accessibilitat 
en aquesta zona del barri augmenten degut a la no canalització de les aigües pluvials. L’aigua 
circula lliure per la pista i amb el temps va creant el seu propi pas. 
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La zona de fort pendent dóna pas a la zona del baix fons, totalment plana i sovint inundable. 
En aquest pas la població ha aconseguit canalitzar les aigües de pluja fins a la Mingoa evitant 
així part de les inundacions. El paviment al llarg de tota la pista és de terra argilós, que mullat 
provoca constants relliscades. 

Penetrant 12.3 

Pista apta per la circulació de vehicles en el seu primer tram, per tenir una amplada suficient i 
per un estat poc degradat del paviment. Això ha permès que dins del barri, en els 50 primers 
metres estiguin instal·lats dos tallers de reparació de vehicles. La pista podria ser transitable al 
llarg de tota la seva longitud (265 metres) si per qüestions d’amplada es tractés. A partir de la 
primera secció, el pas del temps i de l’aigua han degradat molt el paviment, deixant restes de 
l’antic en forma de roques que podrien causar greus danys al vehicle que tractés de discórrer 
per la pista. A meitat de pista el pendent de la via augmenta molt, i amb el pendent augmenta 
també la profunditat de la rigola natural que condueix les aigües pluvials. Aquestes es situen a 
ambdós costats de la pista en aquest tram de més forta pendent. 

Aquesta secció està molt degradada i ha passat de ser una antiga via transitable a ser ara una 
via formada per senders entre la vegetació i les roques que envaeixen gran part de la pista. 
L’última part de la via és una zona plana de paviment en terra i d’amplada considerable. Les 
rigoles s’han convertit en petits cursos d’aigua que discorren a banda i banda abans d’anar a 
parar a la Mingoa. El final es converteix en un petit sender que dona accés als cultius situats a 
la llera del Mingoa. 

Penetrant 13.3 

Aquesta és una penetrant transitable per vehicles en el seu primer tram (40 dels 212 metres 
que fa). Enfront a les anteriors penetrants, on la degradació ha provocat la impossibilitat del 
trànsit rodat, en aquesta el fenomen que ha impedit el trànsit de vehicles és la invasió de la 
pista. La manca de definició de l’espai públic i privat ha permès al propietari d’un dels 
habitatges fer avançar els límits de la seva propietat envaint bona part de l’amplada de la pista 
(Figura 4.12). 

 

Figura 4.12: Invasió de la pista per part d’un veí 
Font: Elaboració pròpia 
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A partir d’aquesta casa la pista pot ser transitada per carros de transport i altres vehicles donat 
que el paviment, en terra, està en bon estat. Les diferents parts de la penetrant es tornen a 
repetir en aquesta: la primera ampla, plana i transitable per vehicles; la segona perd amplitud, 
ja que part d’aquesta és el terreny pel qual circulen les profundes rigoles naturals. Aquesta 
segona secció es caracteritza per tenir un pendent fort. L’última secció és la d’arribada al baix 
fons, plana i per la qual hi circulen dos cursos d’aigua, les antigues rigoles. 

Penetrant 14.3 

Aquesta penetrant és, per la seva amplada, d’ús exclusiu per a vianants. Es pot dividir en dos 
trams molt diferenciats. El primer tram, de 100 metres, ha estat formigonat pels veïns als 
quals dóna servei (figura 4.13). Això ha incrementat la facilitat d’accés als habitatges, doncs a 
més a més de la pista s’ha construït una cuneta en formigó per la qual discorren les aigües 
pluvials. Per resoldre el pendent, la pista formigonada consta d’esglaons cada certa distància. 

El segon tram de la pista fa 85 metres de longitud. La comparació entre els dos trams ens 
ajuda a veure com pot millorar l’accés de les persones a casa seva amb una petita intervenció. 
Les característiques d’aquest tram donen un paviment en terra, amb un pendent que es va 
suavitzant fins arribar a la zona totalment plana del baix fons. En aquesta zona els habitants 
també han adequat els accessos. A les fotos que es mostren es pot veure la comparació entre 
tres seccions: la primera és la formigonada pels veïns (figura 4.13); la segona és el resultat de 
petites intervencions (figura 4.14) i la darrera és l’estat natural del tram següent (figura 4.15). 

 

 
Figura 4.13: Actuació dels veïns 
Font: Elaboració pròpia 

Figura 4.14: Actuació dels veïns 
Font: Elaboració pròpia 

Figura 4.15: Pista sense actuació 
Font: Elaboració pròpia 

 

Penetrant 15.3 

Aquesta és una de les pistes més importants de tot el barri. De totes les penetrants existents, és 
l’única que ha estat planificada, i consta a la Comunitat Urbana de Yaundé com a pista de la 
xarxa secundària13. Per qüestions d’amplada és una pista totalment transitable per a vehicles. 
L’estat del paviment i l’existència de rigoles naturals en tot l’ample de la pista fa que no hi 
passin gairebé mai cotxes. Cal comentar que aquesta pista és aprofitada per fer passar la 
canalització d’aigües dels col·lectors de la via principal. El gran problema és que és una 
canalització tancada que no dóna la possibilitat de recollir les aigües d’escolament de la 
pròpia pista. A més a més, un altre problema és que aquesta canalització no arriba fins a la 
                                                           
13 Cal dir que la resta de pistes interiors del barri són recollides per part de la Comunitat Urbana com a senders. 
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Mingoa sinó que es queda a tres quarts del camí. Així, quan el cabal d’aigua que baixa és fort, 
part de les aigües acaben a les cases de la zona on s’acaba la canalització. 

El pendent de la pista està distribuït de la mateixa manera que a la resta del barri. Pendent 
moderada a l’inici, passa a un pendent fort i després a una zona totalment plana. 

Penetrant 16.3 

Aquesta pista, límit de Melen 3 amb Melen 4, ha estat formigonada i s’hi ha construït la 
canalització d’aigües pluvials durant el projecte pilot de Melen IV14. El seu bon estat, unit a 
que comunica el barri amb la gendarmeria, la fa una de les més transitades de tot el barri. És 
continu el pas de gent que la travessa des de la via principal de l’École Polytechnique fins a la 
via del Nord que porta a Mokolo. L’amplada de la part formigonada és de 1,2 metres i no 
permet el trànsit de vehicles. 

4.1.3. Caracterització de les pistes transversals 

De la resta de vies, que abans hem anomenat transversals, no es detallaran les seves 
característiques una per una, sinó que ho farem de manera general i destacant les pistes que 
siguin d’especial interès. Pel que fa a l’ús d’aquestes pistes, aquest és exclusivament per 
accedir als habitatges als quals donen servei. Cap d’elles es fa servir com a pista transitable. 

L’amplada mitja d’aquestes vies és de 2,5 metres, encara que la seva variabilitat és molt gran. 
Existeixen moltes d’elles que transcorren pel petit espai que deixen dues cases, i d’altres que 
ho fan per vies amples aprofitant zones on no s’ha edificat. Cap d’aquestes pistes és apta pel 
trànsit de vehicles, i per norma general només hi poden transitar els vianants. 

Pel que fa al pendent, acostumen a ser pistes sense pendent, o molt suau. Això és perquè tenen 
un traçat paral·lel a la via principal i per tant van seguint les corbes de nivell. Com a 
conseqüència d’això la majoria de les pistes no tenen problemes amb les aigües pluvials. 
Únicament existeixen quan la via creua una pista penetrant. 

No hi ha cap pista transversal que tingui la continuïtat suficient per poder recórrer tot el barri 
seguint-la. Per fer això, la millor solució és pujar fins a la via principal i transitar per aquesta. 
Això és un dèficit molt important de la xarxa viària interior al barri, doncs estàs obligat a 
passar per la via principal per a la majoria de desplaçaments que tenen l’origen i destí dins del 
barri. 

D’entre aquestes pistes existeixen tres zones on els problemes per circular són molt 
complicats: la zona del baix fons entre les penetrants p15.3 i p16.3 (figura 4.16), la zona de 
baix fons entre les penetrants p4.1 i p6.1 i per últim la zona de baix fons al costat del curs 
d’aigua “Commando” (figura 4.17). 

                                                           
14 Projecte pilot de millora de les condicions de vida a Melen IV. 
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Figura 4.16: Transversal 15.3 
Font: Elaboració pròpia 

Figura 4.17: Transversal circulant al costat del curs 
d’aigua “Commando” 
Font: Elaboració pròpia 

 

4.1.4. Concepció del coeficient d’accessibilitat (Kz) 

En funció de les característiques de les vies i de la dificultat per arribar a la via principal hem 
creat el coeficient d’accessibilitat (Kz). Aquest dóna a cada un dels habitatges de Melen un 
valor de 1 a 5, sent les cases amb coeficient més baix les de millor accessibilitat i les de valor 
més alt les de pitjor. Aquest factor està influenciat per la distància a la via principal de 
l’habitatge i per les característiques de les vies que li donen servei. Passem a descriure com 
hem definit cada grau d’accessibilitat: 

• Els habitatges que estan a tocar de la via principal són els que tenen menys problemes 
d’accessibilitat, ja que tenen la xarxa viària primària davant de la porta de casa. Aquestes 
cases prenen valor de Kz = 1. D’habitatges amb aquest grau d’accessibilitat només 
n’existeixen 63 a Melen, és a dir, un 5,5%. 

• En canvi, les cases més allunyades de la via principal i que a més a més tenen les pistes de 
servei en pitjors condicions – inundables, relliscoses, servides per pistes estretes i amb 
greus dificultats de pas – prenen valor de Kz = 5. A tot Melen existeixen 5 zones que 
tenen una accessibilitat d’aquest tipus. Totes estan a tocar dels cursos d’aigua existents. La 
més gran de les zones és la que es situa tot seguint el Commando, a la part central del 
barri, i després la Mingoa, la seva continuació. Les altres tres zones amb accessibilitat tan 
dolenta són petites, i es situen al Nord del barri. Les tres últimes es troben a la zona del 
baix fons de Melen 3. D’habitatges amb el pitjor dels graus d’accessibilitat n’hi ha al barri 
166, un 14,5%. 
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Figura 4.18: Accessibilitat dels habitatges de Melen  
Font: Elaboració pròpia 
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• Les zones d’accessibilitat bona (Kz=2) són les que estan just darrera de la primera filera 
d’edificis que toquen a la via principal. A més a més, també formen part d’aquest conjunt 
els habitatges als que s’hi podria arribar amb cotxe. És a dir, les que estan a tocar de les 
vies penetrants transitables per vehicles. Val a dir que la circulació de vehicles no es dóna 
en l’actualitat més que en casos esporàdics.  Com es pot veure en la figura 4.18 la zona 
d’accessibilitat segueix les penetrants amples, però arriba un moment en que aquestes es 
converteixen en no transitables, i és aquí on es fa el canvi del grau d’accessibilitat. Dins 
d’aquesta zona comptem 169 habitatges, prop d’un 15% del total del barri. 

• Dins del grup d’habitatges que tenen una accessibilitat de grau 4 hem inclòs als que només 
s’hi pot arribar a peu. A diferència dels d’accessibilitat 5, no és molt complicat arribar-hi, 
però es fa impossible el transport de materials per altres mitjans que no siguin els humans 
i sense cap ajuda de vehicles (ni tan sols els carros). Per accedir a aquesta zona s’han de 
fer servir les vies transversals, no hi ha cap habitatge amb accés directe des de penetrant 
que tingui un nivell d’accessibilitat 4. Dins d’aquest nivell existeixen 298 habitatges, és a 
dir, un 26% del total. 

• Respecte als habitatges de nivell d’accessibilitat regular, és a dir Kz = 3, en podem trobar 
al barri 450, el grup majoritari, amb el 36% del total. Dins d’aquest grup s’inclouen els 
habitatges als quals s’hi pot arribar a peu o bé amb elements de transport de material 
(pousse-pousse). S’hi accedeix des de penetrants no transitables per vehicles o bé des de 
les transversals amb unes bones condicions d’amplada i de paviment. 

4.2. PARAMETRITZACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DE LES FAMÍLIES 

4.2.1. Introducció 

Un cop tenim l’índex Kz d’accessibilitat de les famílies de Melen hem de crear un índex de 
desenvolupament d’aquestes. Els passos que hem seguit en la creació d’aquest índex són: 
primer la identificació dels coeficients que inclourem i segon donar el pes corresponent a cada 
un dels coeficients. 

L’índex de desenvolupament humà (IDH) és un concepte utilitzat pel Programa de les 
Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) per mesurar el grau de desenvolupament i 
el benestar dels països. A fi i efecte de mesurar les condicions de vida i de benestar de les 
famílies habitants de Melen vam pensar que un concepte com aquest, un índex que mesuri el 
desenvolupament, seria una bona eina per tractar de provar la relació entre accessibilitat i 
desenvolupament. 

L’IDH del PNUD s’aplica a nivell estat i serveix per veure les evolucions de cadascun 
d’aquests i per trencar el concepte de l’estreta relació entre desenvolupament i capacitat 
econòmica (PIB per càpita). Així, el desenvolupament és desglossat en tres vessants: gaudir 
d’una vida llarga i saludable, disposar d’educació i tenir un nivell de vida digne. 

Per a nosaltres els dos primers factors no ens servirien per diferenciar un grau de 
desenvolupament en una mostra tan reduïda com el barri de Melen. A més a més, dins de la 
zona urbana la taxa d’escolarització és molt diferent a la que es dóna a nivell país, ja que és a 
les zones rurals on existeixen les taxes més elevades d’analfabetisme i de manca 
d’escolarització. 

Prenent com a partida el concepte d’índex de desenvolupament humà del PNUD vam crear el 
nostre propi, adaptat a la realitat de l’escala a la qual estem treballant i a la capacitat d’obtenir 
les dades que ens el definirien. 



Tesina d’especialització:       L’accessibilitat com a factor limitant del desenvolupament dels habitants de Melen 

Pàgina 69 

D’aquí en endavant presentem tot l’estudi previ que hem fet per poder arribar a triar els 
paràmetres del nostre índex i a l’adjudicació de la importància que els hi pertoca. 

4.2.2. Paràmetres 

En el nostre cas la informació que tenim per desenvolupar l’índex surt de l’enquesta realitzada 
a les famílies de Melen. De tota l’enquesta recollim, per ordre d’aparició: 

• Règim de propietat: aquest coeficient no pretén formar part de l’índex de 
desenvolupament definit al nostre treball. La seva aparició en aquesta llista és deu més 
a l’objectiu de veure si la relació entre l’accessibilitat i l’índex varia segons quin sigui 
el règim d’implantació. Trobem tres tipus, les famílies que han comprat la casa, les 
que es troben com a llogaters i la família que viu dins d’un habitatge familiar. A més 
de veure l’efecte del tipus de propietat també es relacionarà l’efecte del temps que fa 
que la família està instal·lada al barri. 

• Sexe del cap de família. Com en l’anterior, el gènere del cap de família creiem que no 
ha de formar part de l’índex de desenvolupament, però sí hem d’analitzar si és un 
factor que pot influenciar en la relació de l’accessibilitat amb el desenvolupament. 

• Tamany i tipus de família 

• Activitat del cap de família, de la seva companya i dels fills, si es dona el cas. Aquest 
paràmetre no el farem servir com a tal, sinó que serà una informació qualitativa. 

• Els ingressos i les despeses mensuals de la família, com a factor que mostra el 
desenvolupament econòmic de la família. 

Cal explicar que recollir la informació dels ingressos de la família no és una tasca 
senzilla. L’estructura del mercat laboral, marcada per una forta composició informal, 
fa que els ingressos siguin variables mensualment. A això cal afegir la temporalitat de 
les feines i també les reticències d’una persona a declarar els seus ingressos a un 
estrany. És per tot això que a la pregunta de quins són els vostres ingressos familiars 
vam donar unes possibles respostes, és a dir uns rangs per tal que la persona situés al 
voltant de quan es situen els seus ingressos.  

Pel que fa a les despeses familiars, la forma de recollir la informació va ser per dos 
vies, de manera que es pogués contrastar la resposta. La primera era demanant la 
informació directament i la segona era demanar quina era la despesa familiar per 
sectors (alimentació, lloguer, transports, aigua, electricitat, telèfon, salut i altres). 
Aquesta dada era una informació contínua, cosa que ens va permetre crear el 
coeficient de despesa per persona, amb el qual es fa possible la comparació entre 
famílies de diferent tamany. 

Codi dels ingressos familiars Rang mensual 
1 Menys de 50.000 FCFA ( 76 € ) 
2 Entre 50.000 i 75.000 FCFA ( 76 – 114 € ) 
3 Entre 75.000 i 100.000 FCFA ( 114 – 152 € ) 
4 Entre 100.000 i 125.000 FCFA ( 152 – 190 € ) 
5 Més de 125.000 FCFA ( 190 € ) 

Taula 4.2:  Rang d’ingressos mensuals de cada un dels codis 
Font: Elaboració pròpia 

• La categoria de l’habitatge. Sota aquest títol hem volgut recollir l’estat i el tipus de 
construcció on viu la família. Aquest és un indicador clau de les seves condicions de 
vida. En base als materials de construcció dels diferents elements de la casa hem creat 
un indicador. Els materials de construcció que es fan servir són: 
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o Tipologia del mur de l’habitatge 

 Poto-poto no recobert 
 Poto-poto recobert 
 Brique de terra 
 Parpaign de formigó no recobert 
 Parpaign de formigó recobert 
 Planxes 

o Tipologia del terra de la casa 

 Terra allisada 
 Ciment no allisat 
 Ciment allisat 
 Gerflex 
 Rajoles 

o Tipologia de la teulada 

 Uralita lleugera 
 Uralita gruixuda 
 Uralita pesada 
 Teules 

o Tipologia del contra - sostre 

 Contra placa 
 Planxes de formigó 
 Bambú 
 Branques de palmera 

La combinació de cada un d’aquests elements donaria una infinitat de possibles 
tipologies d’habitatge. Segons l’aparició de tipologies al barri hem aconseguit crear un 
indicador que pren cinc valors. A la taula es presenten aquests cinc valors i les 
combinacions que recull cadascun d’ells: 

Valor del 
coeficient Combinacions Fotografies 

1 

Planxes o Poto-poto no recobert 
+  
Terra o ciment no allisat + 
Uralita lleugera + 
Contra placa o res 
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2 

• Poto-poto no recobert o 
Planxes + Ciment allisat + 
Uralita lleugera + Contra 
placa o res 

• Poto-poto recobert + Ciment 
no allisat o allisat o Gerflex + 
Uralita lleugera + Res 

• Parpaign no recobert + 
ciment no allisat + Uralita 
gruixuda + Res 

3 

• Poto-poto recobert + Ciment 
allisat o Gerflex + Uralita 
lleugera o gruixuda + Contra 
placa 

• Parpaign no recobert + 
Ciment allisat + Uralita 
lleugera + Contra placa 

• Parpaign recobert + Ciment 
no allisat o allisat + Uralita 
lleugera + Contra placa 

4 

• Parpaign recobert + Ciment 
allisat o gerflex + Uralita 
lleugera, gruixuda o pesada + 
Contra placa 

• Parpaign recobert + Rajoles + 
Uralita lleugera + Contra 
placa 
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5 
• Parpaign recobert + Rajoles + 

Uralita gruixuda o pesada + 
Contra placa o formigó 

Taula 4.3: Tipologies d’habitatge 
Font: Elaboració pròpia 

 

• Les comoditats de les quals disposa la família. Dins de l’enquesta es va demanar que 
es diguessin quines eren les comoditats de les quals disposa la família. Entre elles: 
radio, televisió, televisió per cable, frigorífic, sala d’estar moderna, menjador modern i 
vehicle a motor. El grau de comoditats de la família és un bon indicador de les seves  
condicions de vida, igual que l’índex anterior.  

Per poder mesurar les comoditats hem fet l’exercici de donar un coeficient a cada una 
de les combinacions possibles de comoditats. Així, per exemple, les famílies que 
disposen només de radio tenen un grau de comoditats menys elevat que les que tenen 
radio, televisió per cable i nevera, donant unes condicions de vida millors. A la taula 
4.4 apareixen recollides les combinacions de comoditats que corresponen a cada un 
dels valors de l’índex de valors del coeficient de comoditats (Kc).  

Coeficient de 
Comoditats 

(Kc) 
Combinacions de Comoditats Numero de 

famílies 

1 No disposen de cap comoditat  7 

2 Només tenen Radio  
Només tenen Televisor  

25 
1 

3 
Radio i Televisor  
Només tenen TV per cable  
Només tenen Menjador modern  

15 
5 
3 

4 
Només tenen Nevera  
Radio i TV per cable  
Radio i Menjador modern 

2 
11 
6 

5 
Televisor i Menjador modern 
TV cable i Menjador modern  
Radio, Televisor i Menjador modern  

1 
4 
5 

6 Radio, TV cable i Menjador modern 11 

7 

TV cable i Nevera 
Radio, Televisor i Nevera 
Radio, TV cable i Nevera 
Radio, Nevera i Menjador modern 

3 
1 
8 
2 
1 
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Televisor, Nevera i Menjador modern 
Radio, Televisor i Vehicle a motor 

1 

8 
TV per cable, Nevera i Menjador modern 
Radio, Televisor, Nevera i Menjador 
modern 

5 
5 

9 Radio, TV cable, Nevera i Menjador 
modern 27 

10 Tenen totes les comoditats  10 
Taula 4.4 Coeficient de comoditats 
Font: Elaboració pròpia 

Per fer aquest exercici d’agrupar les combinacions hem donat un pes a cada una de les 
comoditats. Aquest pes resulta de dividir el numero de cases que posseeixen aquesta 
comoditat pel numero de cases totals. Així les comoditats que són més comunes tenen 
un pes inferior (com per exemple l’aparell de radio) i les que són menys habituals 
tenen un pes major (com el vehicle a motor). De la suma dels pesos de cada família 
surt un valor que ha estat ordenat i agrupat en deu grups. Les cases que s’agrupen dins 
de cadascun dels grups de comoditats tenen un nivell d’aquestes molt similar, però el 
salt del grau de comoditats entre cadascun d’ells no és uniforme. És a dir, estar entre el 
grau 1 i 2 no implica tenir un salt de comoditats idèntic al dels graus 6 i 7. Hem posat 
aquest exemple perquè la diferència més important entre el grau de comoditats és el 
fet de tenir refrigerador o no tenir-ne. 

• El mode de sanejament de la llar 
Pel que fa a l’accés al mode de sanejament de les famílies de Melen, s’han recollit 
quatre tipus. El primer tipus és el de les latrines a canonne. Aquestes latrines aboquen 
el seu contingut directament al medi ambient, contaminen l’entorn i per tant l’aigua 
subterrània. El segon tipus són les latrines tradicionals amb fossa. El següent nivell és 
l’evolució d’aquest tipus de latrines, en les quals s’hi han introduït millores com la 
doble fossa o ventilació. Finalment el nivell més evolucionat pel que fa al mode de 
sanejament són els wàters moderns, amb fossa sèptica i pou negre. 

• El mode d’abastament d’aigua 
L’accés a l’aigua ha estat des de sempre un dels factors claus en el desenvolupament 
humà. Dins de l’enquesta i més concretament del mòdul d’abastament d’aigua potable 
es feien tota una sèrie de preguntes amb l’objectiu de caracteritzar com les famílies 
accedien a l’aigua. Totes aquestes preguntes han estat agrupades sota la creació de 
l’índex d’accés a l’aigua potable (Ka): 

• Ka=1, indica que la família té connexió a la xarxa municipal d’aigua potable i no 
fa servir cap altre tipus d’aigua. És el millor accés possible a l’aigua, no només 
consumeixen i fan servir per la resta d’usos domèstics aigua potable, sinó que a 
més reflexa una continuïtat en aquest accés. 

• Ka=2, vol dir que la família té connexió a la xarxa SNEC, però que a més a més fa 
servir altres tipus d’aigua. Aquesta connexió ens mostra una pretensió d’estalvi de 
les despeses en aigua. Obtenint aigua gratuïta d’altres fonts, la família s’estalvia 
l’aigua de l’aixeta que consumiria fregant plats o en higiene personal. Es 
pressuposa que si la família té connexió a la xarxa de la SNEC no consumeix 
aigua d’altres orígens. 
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• Ka=3, expressa que la família no està connectada a la xarxa SNEC però compra 
aigua de la SNEC. No fa servir cap altra tipus d’aigua. Aquest mode d’obtenir 
l’aigua és millor que l’anterior, ja que no es fa servir aigua que no sigui potable. 
Respecte a les persones que estan connectades a la xarxa d’aigua potable, les 
famílies perden el perfil de continuïtat en el consum d’aigua potable, ja que arribat 
el moment, poden decidir deixar de comprar l’aigua. 

• Ka=4, la família no està connectada a la xarxa SNEC, compra l’aigua de la SNEC 
i a més fa servir altres tipus d’aigua. És un perfil d’usuari semblant al que 
expressa el coeficient d’accessibilitat 2. 

• Ka=5, vol dir que ni està connectat ni compra aigua de la SNEC. Aconsegueix 
l’aigua d’altres recursos. Aquesta és la pitjor de les maneres d’obtenir l’aigua. La 
família consumeix aigua contaminada, no entra aigua potable a casa. 

• L’accés a l’electricitat 
Ja hem explicat amb anterioritat les maneres que els habitants de Melen tenen 
d’accedir a l’electricitat. A l’enquesta les vam classificar en: accés a l’electricitat de 
manera formal amb comptador (Elect 1), accés a l’electricitat des de la connexió del 
veí (Elect 2) i família sense accés a l’electricitat (Elect 3). 

• Els problemes que pateix la família. A l’enquesta es va preguntar quins eren els 
problemes relacionats amb la insalubritat i les condicions del barri que havia patit la 
família en els darrers temps. Com a resposta es donava a triar entre: Rates i ratolins, 
Mosques i mosquits, Olors, Inundacions de la casa i Malalties relacionades amb 
l’aigua. La taula 4.5 que a continuació presentem reflecteix el percentatge de les 
famílies que pateixen problemes amb cadascuna de les causes citades. 

Problemes 
Percentatge de les 

famílies que el 
pateixen 

Rates i ratolins 89,0% 
Mosques i mosquits 92,0% 
Olors 78,5% 
Inundacions de la casa 41,1% 
Malalties relacionades amb 
l’aigua 59,5% 

Taula 4.5 Percentatge d’aparició de problemes d’insalubritat 
Font: Elaboració pròpia 

Per poder avaluar el grau de problemes que pateix una família s’ha procedit de manera 
similar al treball fet per arribar a tenir el coeficient de comoditats. Cada família té un 
valor de problemes que resulta de la suma del pes que té cada problema que pateix. Fet 
això hem ordenat i agrupat el valor per tenir un coeficient de problemes (Kp), que pren 
valors de l’1 al 8. Qui té un Kp proper a 1 indica que pateix molts dels problemes, i 
qui té valor més elevat és que pateix menys problemes. A la taula 4.6 detallem els 
problemes que indica cada un dels valors de Kp. 

Coeficient de 
Problemes 

(Kp) 
Combinacions de Problemes Numero de 

famílies 

1 Tenen TOTS els problemes (olors, rates, 
mosquits, inundacions i malalties)  54 

2 Tenen tots els problemes llevat de malalties 12 
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(olors, rates, mosquits i inundacions )  

3 
Tenen tots els problemes llevat de 
inundacions (olors, rates, mosquits i 
malalties ) 

26 

4 
Olors, Rates i Malalties 
Mosquits, Olors i Malalties 
Mosquits, Rates i Malalties 

2 
5 
9 

5 Mosquits, Rates i Olors  23 

6 
Olors i Rates 
Mosquits i Olors 
Mosquits i Rates 

5 
3 

13 

7 Rates 
Mosquits 

3 
5 

8 No tenen cap problema 3 
Taula 4.6: Assignació de la combinació de problemes al coeficient Kp 
Font: Elaboració pròpia 

4.2.3. Relació entre els paràmetres 

Per comprovar quina és la relació que existeix entre els diferents factors que volem introduir a 
l’índex de desenvolupament hem fet la matriu de covariances. Aquesta matriu està formada 
pels Coeficients de correlació de Pearson, que ens ajuden a veure el grau de significancia de la 
relació. Com més proper a la unitat sigui el coeficient de Pearson d’una relació més 
relacionades estaran les dues variables. El signe positiu o negatiu indica si la relació és 
creixent o decreixent. 

Presentem a continuació la matriu de covariances: 
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Correlació de 

Pearson Kz Prop-
llogater Antiguitat Genre 

chef Nº persones Nº adults Nº nens Ingressos 
mensuals

Despeses 
mensuals Ks Material 

mur
Material 

sol Kc Mode 
sanejam Ka Electricitat Kp

Kz 1 -0,034 -0,056 -0,092 -0,024 -0,022 -0,033 -0,113 -0,180 -0,318 -0,087 -0,250 -0,239 -0,124 0,281 0,000 -0,278

Prop-llogater 1 -0,243 0,104 -0,085 -0,127 -0,061 -0,205 0,018 -0,053 -0,041 -0,057 -0,187 -0,021 0,032 0,218 0,097

Antiguitat 1 0,072 0,444 0,391 0,378 0,026 0,059 -0,012 -0,068 -0,084 0,066 -0,112 -0,001 -0,174 -0,127

Genre chef 1 0,016 -0,148 0,115 -0,143 -0,002 0,073 0,059 0,080 -0,069 0,000 -0,052 -0,077 0,004

Nº persones 1 0,810 0,898 0,316 0,363 -0,012 -0,024 -0,056 0,191 -0,071 -0,091 -0,289 -0,043

Nº adults 1 0,505 0,203 0,217 -0,069 -0,001 -0,023 0,226 -0,068 -0,082 -0,228 -0,020

Nº nens 1 0,348 0,408 0,038 -0,034 -0,087 0,155 -0,067 -0,104 -0,255 -0,040

Ingressos 
mensuals 1 0,673 0,291 0,065 0,286 0,408 0,215 -0,255 -0,377 0,058

Despeses 
mensuals 1 0,283 0,144 0,251 0,470 0,216 -0,322 -0,309 0,176

Ks 1 0,355 0,667 0,344 0,451 -0,464 -0,310 0,242

Material mur 1 0,259 0,133 0,436 -0,192 -0,206 0,123

Material sol 1 0,238 0,391 -0,450 -0,247 0,293

Kc 1 0,260 -0,318 -0,312 0,192

Mode 
sanejam 1 -0,508 -0,406 0,158

Ka 1 0,424 -0,338

Electricitat 1 -0,151

Kp 1  
Taula 4.7: Matriu de Covariances 
Font: Elaboració pròpia 
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Relacions del Coeficient d’Accessibilitat ( Kz ) 
Coeficient d’accessibilitat – Standing de l’habitatge:  
La relació que indica més lligam és la del coeficient d’accessibilitat amb el coeficient 
d’standing de l‘habitatge, el seu valor del coeficient de Pearson és de –0,381. El signe negatiu 
s’explica ja que a l’augmentar l’accessibilitat (Kz menor) l’standing de la casa augmenta (Ks 
major). Aquí provem que la relació entre el grau d’accessibilitat d’una família i les seves 
condicions de vida –expressades pel tipus d’habitatge en el que habiten – existeix. A més, 
provem també que a millor accessibilitat millors condicions de vida. El valor d’aquest 
paràmetre no és molt elevat, fet que pot ser explicat ja que estem treballant amb dues funcions 
discretes. 

Coeficient d’accessibilitat – Coeficient d’accés a l’aigua:  
Aquesta relació entre l’accessibilitat de l’habitatge i les condicions d’accés a l’aigua potable 
dona el segon valor més alt del coeficient de Pearson, 0,281. El signe positiu s’interpreta 
degut a que l’augment de Kz (pitjor accessibilitat) fa augmentar Ka (pitjor accés a l’aigua). Ja 
hem dit amb anterioritat que la connexió a la xarxa d’aigua potable resulta més cara segons 
t’allunyis de la via principal (per on passa la canonada d’aigua potable). Fet que generalment 
es repeteix amb l’accessibilitat, com més lluny et situïs de la via principal més dificultat 
d’accés tindràs en arribar a casa teva. 

Coeficient d’accessibilitat – Problemes d’insalubritat:  
La relació entre el coeficient d’accessibilitat i el coeficient de problemes dona un valor de 
Pearson de -0,278. Valor semblant a l’anterior, on el seu signe negatiu ens expressa que com 
més dificultats d’accés tingui una família (Kz gran) més greus seran els problemes 
d’insalubritat que l’afectin (Kp petit). La relació és molt lògica, ja que els problemes més 
greus del barri pel que fa a la insalubritat no es situen a tocar de la via principal sinó que ho 
fan prop del baix fons. Allà és on s’inunden les cases, allà és on van a parar les escombraries 
que els veïns llancen a les rigoles, allà, a la zona més plana és on existeix més aigua estancada 
afavorint l’aparició de mosquits, vectors de malalties com la malària, i allà és on 
l’accessibilitat és més complicada. 

Coeficient d’accessibilitat – Material del sòl: 
El valor de Pearson de -0,250 té una explicació similar al del Ks. Recordem que l’origen 
d’aquest últim coeficient són els diferents materials de construcció fets servir a l’habitatge. El 
que no resulta lògic és que la relació amb el Material del mur sigui baixa.  El fet és que un 
dels elements de pitjor qualitat constructiva del mur, les planxes, pren el valor més gran, 
trencant la lògica del coeficient. Aquesta seria que com més gran és el número millors són els 
materials. I és per aquest trencament de la lògica, que la relació amb el material del mur sigui 
tan baixa. 

Coeficient d’accessibilitat – Coeficient de comoditats de l’habitatge:  
Una altra relació que pren un coeficient de Pearson significatiu, -0,239. Per tant, es pot dir que 
un bon nivell de l’accessibilitat (Kz petits) té una certa relació amb unes comoditats familiars 
més altes (Kc grans). Veiem aquí un altre indici de la probable relació entre l’accessibilitat 
d’una família amb les seves condicions de vida. 

Coeficient d’accessibilitat – Despeses mensuals: 
Aquesta relació entre l’accessibilitat i les despeses mensuals té una significació més petita, 
però ens serveix per veure el sentit de la relació. Podem apreciar pel signe negatiu del 
coeficient de Pearson ( -0,180), que en augmentar l’accessibilitat d’una família (Kz petits) 
augmenten també les despeses mensuals (valors més alts). Si les despeses les prenem com a 
un valor que mostrin el desenvolupament econòmic de la família podrem dir que existeix una 
certa relació entre l’accessibilitat i aquell. 
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Coeficient d’accessibilitat – Mode de sanejament: 
La relació que existeix entre aquests dos factors no és molt significativa segons el coeficient 
de Pearson, -0,124. Sí que torna a ser significatiu el fet que en augmentar el grau 
d’accessibilitat de la família augmentin les condicions del mode de sanejament d’aquesta. 

Coeficient d’accessibilitat – Ingressos mensuals: 
El valor de Coeficient de Pearson ( -0,113) és prou petit com per dir que la relació no és 
significativa. Ho és el signe, que ens torna a indicar que el sentit de la relació és que com més 
elevada sigui l’accessibilitat majors seran els ingressos. 

Pel que fa a la resta de relacions estudiades a la matriu de covariances del factor 
d’accessibilitat amb la resta de factors, no trobem cap d’elles significatives ni destacables. Les 
possibles relacions existents entre l’accessibilitat i el gènere del cap de família, els anys 
d’antiguitat al barri, el nombre de persones que formen la família o l’accés a l’electricitat no 
queden reflectides sota un estudi dels coeficients de Pearson. 

Relacions entre els altres paràmetres 
Les relacions més estretament lligades són les que es donen entre el nombre de persones, el 
nombre d’adults i el nombre de nens que formen part de la família, com és totalment lògic. 
Aquest relació indica que les famílies que habiten a Melen segueixen una estructura familiar 
donada, com ja hem explicat anteriorment. 

Una altra relació també molt significativa és l’existent entre els ingressos mensuals i les 
despeses de les famílies. Tot i així, el valor de 0,673 hauria de ser major, i l’explicació de la 
diferència la trobem en el fet que els ingressos siguin una variable discreta i també en que la 
declaració d’ingressos no és del tot ajustada a la realitat. És per això que per a la creació de 
l’índex de desenvolupament creguem més oportú utilitzar les despeses que no pas els 
ingressos. 

Com ja hem dit anteriorment, una relació que és molt significativa és la que es dona entre el 
material del sòl i el coeficient d’standing de l’habitatge (Ks). El valor del coeficient de 
Pearson de 0,667 s’explica doncs en l’elaboració de Ks, on s’ha tingut en compte el tipus de 
sòl. 

Cal destacar també la relació que existeix entre el mode d’aprovisionament d’aigua i el mode 
de sanejament de la família. El treball que s’està duent a terme dins de la tesina d’Anabel 
Rubio tracta de profunditzar en les relacions existents entre les diferents xarxes de serveis 
urbans a Yaundé i al barri de Melen. 

Per últim destacar la importància de les relacions entre el coeficient de comoditat i les 
despeses mensuals, entre el coeficient d’standing i el mode de sanejament i el mode 
d’aprovisionament d’aigua i entre aquests dos últims i l’aprovisionament elèctric. 

4.2.4. Relació entre l’accessibilitat i l’standing de l’habitatge 

La feina que hem fet fins ara en l’anàlisi de les relacions entre els coeficients només ens ha 
servit per aproximar-nos a la relació existent entre dos variables. A partir d’ara volem 
profunditzar-hi i veure si el comportament de la relació està influenciat per altres factors. 

Per fer això hem concebut una metodologia que ens servirà per comparar la distribució de les 
cases per a cada parella de factors. Primer comencem per la relació entre l’accessibilitat i 
l’standing de l’habitatge. La raó de començar per aquesta és que és la que ha donat un índex 
de correlació més elevat. 

El procediment per aquest aprofundiment es basa en comparar com es distribueixen les cases 
dins d’una matriu que té per files l’accessibilitat de l’habitatge i per columnes l’standing de 
l’habitatge. 
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Kz 1 2 3 4 5 Total
1 1 2 3
2 5 13 9 1 28
3 1 20 34 10 3 68
4 2 16 29 6 1 54
5 2 4 3 1 10

Total 5 45 79 27 7 163

Ks

 

Kz 1 2 3 4 5 Total
1 0,1 0,8 1,5 0,5 0,1 3
2 0,9 7,7 13,6 4,6 1,2 28
3 2,1 18,8 33,0 11,3 2,9 68
4 1,7 14,9 26,2 8,9 2,3 54
5 0,3 2,8 4,8 1,7 0,4 10

Total 5 45 79 27 7 163

Ks

 
Taula 4.8: Matriu real de distribució dels 
habitatges entre l’accessibilitat (Kz) i l’standing 
(Ks) 
Font: Elaboració pròpia 

Taula 4.9: Matriu teòrica de distribució dels 
habitatges entre l’accessibilitat (Kz) i l’standing 
(Ks) 
Font: Elaboració pròpia 

La Taula 4.8 és la matriu de distribució dels habitatges de Melen entre els coeficients 
d’accessibilitat i els coeficients d’standing. La primera columna de l’esquerra són els 
coeficients de l’índex accessibilitat, mentre que la primera filera de números són els 
coeficients d’satnding. Així com a exemple diem que existeixen 16 habitatges que tenen 
Kz=4 i Ks=2. 

La Taula 4.9 és la matriu teòrica de distribució dels habitatges. Aquesta matriu no és real i 
s’ha construït a partir de la filera i de la columna totals que agafem de la matriu anterior, 
seguint la fórmula:  

∑∑
•

=
•

=
Bj
BjAi

Ai
BjAiaij  

on  Ai és la columna total 

 Bj és la filera total 

D’aquesta manera tenim una eina per comparar la distribució real dels habitatges amb una 
distribució simplement matemàtica. Intentarem apreciar, mitjançant la comparació d’aquestes 
dues matrius, si existeix un patró de distribució dels habitatges segons els paràmetres que 
comparem. 

Per facilitar la tasca de comparar les matrius n’hem creat una de nova que és la matriu de 
divisió del valor real amb el valor teòric dels habitatges a cada element de les matrius. En el 
cas d’aquesta relació la matriu és: 

Ks
Kz 1 2 3 4 5 Total

1 0,00 0,00 0,00 2,01 15,52 3
2 0,00 0,65 0,96 1,94 0,83 28
3 0,48 1,07 1,03 0,89 1,03 68
4 1,21 1,07 1,11 0,67 0,43 54
5 6,52 1,45 0,62 0,60 0,00 10

Total 5 45 79 27 7 163
Taula 4.10: Matriu de comparació entre 
l’accessibilitat (Kz) i l’standing (Ks) 
Font: Elaboració pròpia 

Hem marcat els elements de la matriu en dos colors. El color carn indica els elements majors 
que 1. Per exemple 1,94 és més gran que 1 doncs el valor real enquestat que correspon al 
parell Kz=2 i Ka=4 és major que el que matemàticament hauria de correspondre (valor real 
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enquestat: 9; valor teòric: 4,6). El color blau indica els elements menors que 1, és a dir on els 
valors teòrics són majors que els reals.  

Matemàticament parlant ha quedat molt clar el que volen indicar els dos colors, però nosaltres 
hem fet servir aquesta manera de comparar les matrius perquè el color carn indica unes 
relacions fortes, és a dir, unes relacions que tenen una certa atracció. Mentre que el color blau 
són les relacions que estan per sota del teòric, unes relacions que tenen una repulsió, que estan 
“infraocupades”. 

Podem apreciar a la Taula 4.10 una matriu en la qual els elements de color carn (majors que 
1) estan distribuïts molt propers a la diagonal de la matriu. És a dir, les relacions que tenen 
atracció es situen al voltant de la diagonal principal, mentre que les relacions repulsives són 
les dels extrems. 

Això ens està dient que existeix una relació lògica entre la variable Kz i Ks. Per exemple, el 
valor de la matriu de comparació 15,52 indica que el parell molt bona accessibilitat amb molt 
bon standing és una combinació que es dóna molt més sovint del que es donaria en un espai 
homogeni (entenem espai homogeni pel resultat de fer una distribució dels habitatges 
purament matemàtica). De la mateixa manera que aquest parell és molt destacable per la seva 
atracció, també ho és el parell accessibilitat molt dolenta amb standing molt baix. La resta de  
parells atractius són: molt bona accessibilitat amb standing bo, bona accessibilitat amb bon 
standing, accessibilitat molt dolenta amb standing dolent i accessibilitat dolenta amb 
standing molt dolent. 

Els parells que destaquen per ser repulsius són aquells que combinen accessibilitat bona o 
molt bona amb standing de l’habitatge dolent o molt dolent, i també els que ho fan amb 
accessibilitats dolentes o molt dolentes amb standings bons o molt bons. 

Podem concloure doncs que els habitatges d’standing bo o molt bo tenen tendència a estar 
situats als indrets de millor accessibilitat, mentre que els de baix standing es situen als indrets 
de pitjor accessibilitat. 

Hem provat de veure si el fet que el cap de família fos home o dona influïa en aquesta 
conclusió i hem vist que pel cas dels caps de família home això s’accentuava. En canvi, quan 
una dona era el cap de família aquesta relació no era tan evident. A més a més, cap cap de 
família dona ocupava un habitatge ni de molt alt ni de molt baix standing. Tampoc se situaven 
el llocs ni de molt alt ni molt baix grau d’accessibilitat. 

Pel que fa a la comprovació de si existeix una influència per l’estatut de l’ocupació, hem vist 
que la relació existeix tant a les cases en propietat com a les de lloguer. 

4.2.5. Relació entre l’accessibilitat i l’accés a l’aigua 

L’accés a l’aigua ha estat des de sempre un dels factors claus en el desenvolupament humà. És 
per això que aquesta relació té molta importància dins de l’estudi. Abans de començar amb 
l’anàlisi de les matrius recordem el significat de cada un dels valors del coeficient Ka: 

• Ka=1, indica que la família té connexió a la xarxa municipal d’aigua potable i no fa servir 
cap altre tipus d’aigua. 

• Ka=2, vol dir que la família té connexió a la xarxa SNEC, però que a més a més fa servir 
altres tipus d’aigua 

• Ka=3, expressa que la família no està connectada a la xarxa SNEC però compra aigua de la 
SNEC. No fa servir cap altra tipus d’aigua. 

• Ka=4, la família no està connectada a la xarxa SNEC, compra l’aigua de la SNEC i a més a 
més fa servir altres tipus d’aigua 
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• Ka=5, vol dir que ni està connectat ni compra aigua de la SNEC. Aconsegueix l’aigua 
d’altres recursos. 

Un cop explicat el que representa cada un dels factors, presentem les tres matrius que ens 
serveixen per fer l’estudi de la relació: 

Ka
Kz 1 2 3 4 5 Total

1 2 1 3
2 12 3 6 7 28
3 17 12 15 24 68
4 12 10 1 28 3 54
5 1 9 10

Total 44 25 23 68 3 163  

Ka
Kz 1 2 3 4 5 Total

1 0,8 0,5 0,4 1,3 0,1 3
2 7,6 4,3 4,0 11,7 0,5 28
3 18,4 10,4 9,6 28,4 1,3 68
4 14,6 8,3 7,6 22,5 1,0 54
5 2,7 1,5 1,4 4,2 0,2 10

Total 44 25 23 68 3 163  
Taula 4.11: Matriu real de distribució dels 
habitatges entre l’accessibilitat (Kz) i l’accés a 
l’aigua (Ka) 
Font: Elaboració pròpia 

Taula 4.12: Matriu teòrica de distribució dels 
habitatges entre l’accessibilitat (Kz) i l’accés a 
l’aigua (Ka) 
Font: Elaboració pròpia 

A la Taula 4.11 existeix un valor que està ombrejat en gris. Aquest valor l’hem eliminat de la 
matriu de comparació ja que és una família que habita a una mini-cité. Una mini-cité és una 
residència d’estudiants on ofereixen el servei d’aigua i d’electricitat inclòs al lloguer. És per 
això que no és representatiu el seu tipus d’accés a l’aigua. 

La matriu de comparació, amb el mateix codi de colors, és la següent: 

Ka
Kz 1 2 3 4 5 Total

1 2,51 0,00 2,35 0,00 0,00 3
2 1,61 0,69 1,51 0,60 0,00 28
3 0,94 1,14 1,55 0,84 0,00 68
4 0,84 1,20 0,13 1,24 3,00 54
5 0,00 0,00 0,00 2,38 0,00 9

Total 43 25 23 68 3 162  
Taula 4.13: Matriu de comparació habitatges entre 
l’accessibilitat (Kz) i l’accés a l’aigua (Ka) 
Font: Elaboració pròpia 

Aquesta última matriu ens mostra molt clarament la relació que existeix entre el mode d’accés 
a l’aigua i l’accessibilitat. Els habitatges que només consumeixen aigua de la SNEC (Ka=1 i 
Ka=3) tenen una tendència més gran que els altres a situar-se a les zones de millor 
accessibilitat. També s’observa que no és un fet tan important si l’aigua de la SNEC 
l’aconsegueixen per estar connectats o bé per comprar-la dels veïns. Això sí, els habitatges de 
coeficient Kz 3 tenen també atracció a la zona d’accessibilitat 3, fet que no passa pels que 
estan connectats a la xarxa (Ka=1). No cal recordar que la connexió a la xarxa de la SNEC 
està molt relacionada amb la distància a la via principal (Rubio, 2003). 

Les famílies que estan connectades a la xarxa SNEC però que consumeixen aigua de pous o 
fonts tenen l’atracció per les zones d’accessibilitat 3 i 4. És normal, ja que la majoria de pous i 
fonts es situen dins d’aquestes dues zones. 

Les famílies que a més a més de comprar l’aigua l’aconsegueixen també de pous i de fonts 
tenen una certa atracció per les zones de pitjor accessibilitat (Kz: 4 i 5). Per últim, les tres 
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famílies que no consumeixen aigua de la SNEC estan situades a una zona d’accessibilitat 
dolenta. 

Amb aquest anàlisi hem demostrat que existeix un cert grau de relació entre la situació de les 
cases (grau d’accessibilitat) i com obtenen l’aigua que fan servir. 

Si analitzem la relació entre l’accessibilitat i l’accés a l’aigua diferenciant entre els caps de 
família que són home i els que són dona trobarem que segueixen la mateixa estructura de 
relacions, sense cap diferència. Un fet que crida l’atenció és que totes les famílies que no 
consumeixen aigua de la SNEC (Ka=5) tenen com a cap de família un home. 

Ens hem plantejat també quines interferències existien si la família era propietària o llogatera 
de l’habitatge. L’estructura general de la matriu de relacions és la mateixa tant en un cas com 
en l’altre. Això sí, existeix un petit canvi en les relacions de les famílies propietàries, el lligam 
entre Kz=2 i Ka=2 (bona accessibilitat i bon accés a l’aigua) surt reforçat, disminuint el de 
Kz=4 i Ka=2 (accessibilitat dolenta i bon accés a l’aigua). Això és tot el contrari del que passa 
amb les famílies llogateres, on es reforça la combinació Kz=4 i Ka=2. 

4.2.6. Relació entre l’accessibilitat i els problemes de la família 

Hem definit anteriorment el coeficient dels problemes d’insalubritat, Kp, de manera que les 
famílies que pateixen més problemes tenen un valor més baix, i les que no tenen gairebé 
problemes estan més properes al Kp=8. 

Presentem a continuació les tres matrius que ens serveixen per fer l’estudi de la relació: 

Kz
Kp 1 2 3 4 5 Total

1 5 24 20 5 54
2 1 4 5 2 12
3 4 10 12 26
4 2 9 5 16
5 8 10 5 23
6 7 8 4 2 21
7 1 1 2 3 1 8
8 2 1 3

Total 3 28 68 54 10 163  

Kz
Kp 1 2 3 4 5 Total

1 1,0 9,3 22,5 17,9 3,3 54
2 0,2 2,1 5,0 4,0 0,7 12
3 0,5 4,5 10,8 8,6 1,6 26
4 0,3 2,7 6,7 5,3 1,0 16
5 0,4 4,0 9,6 7,6 1,4 23
6 0,4 3,6 8,8 7,0 1,3 21
7 0,1 1,4 3,3 2,7 0,5 8
8 0,1 0,5 1,3 1,0 0,2 3

Total 3 28 68 54 10 163  
Taula 4.14: Matriu real de distribució dels 
habitatges entre accessibilitat (Kz) i els problemes 
d’insalubritat (Kp). 
Font: Elaboració pròpia 

Taula 4.15: Matriu teòrica de distribució dels 
habitatges entre accessibilitat (Kz) i els 
problemes d’insalubritat (Kp). 
Font: Elaboració pròpia 

La matriu de comparació, amb el mateix codi de colors, és la següent: 
Kz

Kp 1 2 3 4 5 Total
1 0 0,54 1,07 1,12 1,51 54
2 0 0,49 0,80 1,26 2,72 12
3 0 0,90 0,92 1,39 0 26
4 0 0,73 1,35 0,94 0 16
5 0 2,02 1,04 0,66 0 23
6 0 1,94 0,91 0,57 1,55 21
7 6,79 0,73 0,60 1,13 2,04 8
8 36,22 0 0,80 0 0 3

Total 3 28 68 54 10 163  
Taula 4.16: Matriu de comparació entre les 
distribucions de l’accessibilitat (Kz) i els 
problemes d’insalubritat (Kp) 
Font: Elaboració pròpia 
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A la Taula 4.16 torna a apreciar-se com els elements marcats amb color carn apareixen a la 
diagonal de la matriu. Tornem doncs a comprovar que l’esquema de la matriu de comparació 
ens dóna una certa distribució lògica. Els extrems de la diagonal, on es creuen les cases de 
baixa accessibilitat amb les d’alt grau de problemes i les d’alta accessibilitat amb baix grau de 
problemes, són zones d’atracció, són relacions molt més ocupades a l’espai físic per sobre del 
que hauria de ser a l’espai homogeni.  

També els elements de color blau mostren una repulsió a les relacions d’accessibilitats altes 
amb elevats graus de problema, o a les de baix nivell de problemes amb les d’accessibilitat 
baixes. Només existeixen tres relacions (accessibilitat molt dolenta amb problemes de grau 6 i 
7 – gens greus- i accessibilitat dolenta amb problemes de grau 7) que no són coherents amb la 
resta de les conclusions extretes. D’aquestes ens quedaríem amb una única relació que no és 
coherent, Kz=5 amb Kp=7, doncs les altres dues tenen o bé una diferència molt petita entre el 
valor teòric i el real(de 2,7 a 3) o bé tenen una casa enquestada que dóna seriosos dubtes de 
fiabilitat de les seves respostes15. La relació que té un grau d’accessibilitat molt baix amb un 
coeficient de problemes poc greu només la declara una família. Aquesta família es va 
instal·lar al barri l’any 2002, i és possible que encara no hagi patit problemes com les 
malalties o les inundacions. 

En fer l’estudi de la influència que té si el cap de família és un home o és una dona, hem vist 
que l’estructura de la matriu es manté pel cas masculí. Pel cas femení, aquesta varia una mica 
però l’estructura no varia a grosso modo. 

A l’hora d’analitzar com variava la relació en el cas que les famílies estiguessin instal·lades de 
lloguer o en propietat ens hem trobat un fet destacable. Les famílies que estan instal·lades al 
barri com a propietàries del seu habitatge declaren més problemes que els llogaters. Podem 
pensar en l’explicació que els propietaris porten més temps al barri i a més se senten més 
identificats amb els problemes del barri, fet que els porta a denunciar-los. Pel que fa a 
l’estructura de les relacions, es manté pel cas dels llogaters i dels propietaris. 

4.2.7. Relació entre l’accessibilitat i les comoditats de la família 

Presentem a continuació les tres matrius que ens serveixen per fer l’estudi de la relació: 
Kz

Kc 1 2 3 4 5 Total
1 1 1 6 8
2 1 1 13 7 4 26
3 4 12 5 2 23
4 2 7 9 1 19
5 1 4 4 1 10
6 7 3 1 11
7 1 3 7 6 17
8 3 4 3 10
9 1 7 10 10 1 29

10 6 3 1 10
Total 3 28 68 54 10 163  

Kz
Kc 1 2 3 4 5 Total

1 0,1 1,4 3,3 2,7 0,5 8
2 0,5 4,5 10,8 8,6 1,6 26
3 0,4 4,0 9,6 7,6 1,4 23
4 0,3 3,3 7,9 6,3 1,2 19
5 0,2 1,7 4,2 3,3 0,6 10
6 0,2 1,9 4,6 3,6 0,7 11
7 0,3 2,9 7,1 5,6 1,0 17
8 0,2 1,7 4,2 3,3 0,6 10
9 0,5 5,0 12,1 9,6 1,8 29

10 0,2 1,7 4,2 3,3 0,6 10
Total 3 28 68 54 10 163  

Taula 4.17: Matriu real de distribució dels 
habitatges entre l’accessibilitat (Ka) i les 
comoditats (Kc) 
Font: Elaboració pròpia 

Taula 4.18: Matriu teòrica de distribució dels 
habitatges entre l’accessibilitat (Ka) i les 
comoditats (Kc) 
Font: Elaboració pròpia 

La matriu de comparació, amb el mateix codi de colors, és la següent: 

                                                           
15 Ens referim a la casa 25BH que declara unes despeses mensuals per persona de 1560 FCFA (2,3 € ). Aquesta 
xifra no és correcta doncs declara un coeficient de comoditat molt elevat (Kc=9) i l’activitat del cap de família és 
de militar jubilat (sou bastant elevat per la mitja del barri) 
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Kz
Kc 1 2 3 4 5 Total

1 0,00 0,73 0,30 2,26 0,00 8
2 2,09 0,22 1,20 0,81 2,51 26
3 0,00 1,01 1,25 0,66 1,42 23
4 0,00 0,61 0,88 1,43 0,86 19
5 0,00 0,58 0,96 1,21 1,63 10
6 0,00 0,00 1,53 0,82 1,48 11
7 3,20 1,03 0,99 1,07 0,00 17
8 0,00 1,75 0,96 0,91 0,00 10
9 1,87 1,41 0,83 1,04 0,56 29

10 0,00 3,49 0,72 0,30 0,00 10
Total 3 28 68 54 10 163  

Taula 4.19: Matriu de comparació dels habitatges entre 
l’accessibilitat (Ka) i les comoditats (Kc) 
Font: Elaboració pròpia 

Com es pot veure a la Taula 4.19 no s’aprecia un patró de distribució gens clar. També, a 
diferència de les relacions anteriors, observem que les diferències entre els valors teòrics i els 
valors reals són més petites. Una de les possibles causes que ocasiona aquesta diferència tan 
petita són l’elevat nombre de valors en que hem dividit l’índex de comoditats.  

Per aprofundir i trobar si existeix una relació clara entre el grau de comoditats d’una família i 
la seva accessibilitat hem tractat de triar entre elles per veure quina és la més significativa. 
Com a resultat d’aquest procés i basant-nos en el coneixement del barri vam intuir que la 
comoditat que estàvem buscant és el frigorífic. A continuació presentem la Taula 4.20 que 
compara els valors teòrics i els reals de la relació tenir nevera o no amb l’accessibilitat: 

Kz SENSE NEVERA AMB NEVERA Total
1 0,56 1,65 3
2 0,54 1,68 28
3 1,09 0,87 68
4 1,06 0,91 54
5 1,51 0,25 10

Total 97 66 163  
Taula 4.20: Matriu de comparació 
dels habitatges entre l’accessibilitat 
(Ka) i la possessió de nevera. 
Font: Elaboració pròpia. 

A la taula anterior podem veure com es fa patent la relació entre els diferents graus 
d’accessibilitat de les famílies i el fet de tenir o no nevera. Existeix una frontera molt clara i 
marcada entre els habitatges de graus d’accessibilitat 1 i 2 i la resta. En els primers és 
predominant els habitatges que en tenen. Els habitatges de grau d’accessibilitat 3 i 4 es troben 
en una situació similar entre els que tenen i els que no. A més a més la diferència del nivell 
d’atracció entre els dos graus d’habitatge és molt lleu. On es pot veure una tendència molt 
clara a no tenir nevera són als habitatges que es situen a la zona de pitjor accessibilitat. 

4.2.8. Relació entre l’accessibilitat i els ingressos i despeses de la família 

Arribats aquí i vistos tots els problemes que hem tingut amb el coeficient d’ingressos 
familiars hem decidit emprar les despeses familiars. Aquest coeficient genera una credibilitat 
major, doncs prové de la suma de les despeses en les partides plantejades per l’enquestador. A 
més a més, aquesta manera d’obtenir-ho ha permès que la variable sigui contínua, fet que ens 
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ha facilitat obtenir les despeses per membre de família. Així correlacionarem les despeses 
mitges de la família per membre amb el coeficient de l’accessibilitat. 

Hem agrupat les despeses de la família com mostra la Taula 4.21: 

Codi Des/per Rang de les despeses per membre (FCFA16) 
1 Menys de 7500 
2 Entre 7500 i 10.000 
3 Entre 10.000 i 12.500 
4 Entre 12.500 i 15.000 
5 Entre 15.000 i 22.500 
6 Entre 22.500 i 30.000 
7 Més de 30.000 

Taula 4.21: Assignació de valors als rangs de la variable Despeses 
per membre de la família (Des/per) 
Font: Elaboració pròpia 

Feta aquesta agrupació podem fer servir la mateixa metodologia per analitzar les relacions 
entre els dos coeficients. Primer presentem les reparticions dels habitatges reals i teòrics per 
cada parell: 

Kz
Des/per 1 2 3 4 5 Total

1 3 6 10 2 21
2 3 17 4 4 28
3 1 14 10 1 26
4 6 10 5 2 23
5 2 7 4 13 1 27
6 7 8 9 24
7 1 1 9 3 14

Total 3 28 68 54 10 163  

Kz
Des/per 1 2 3 4 5 Total

1 0,4 3,6 8,8 7,0 1,3 21
2 0,5 4,8 11,7 9,3 1,7 28
3 0,5 4,5 10,8 8,6 1,6 26
4 0,4 4,0 9,6 7,6 1,4 23
5 0,5 4,6 11,3 8,9 1,7 27
6 0,4 4,1 10,0 8,0 1,5 24
7 0,3 2,4 5,8 4,6 0,9 14

Total 3 28 68 54 10 163  
Taula 4.22: Matriu real de distribució dels 
habitatges entre les despeses per membre 
(Des/per) i el grau d’accessibilitat (Kz) 
Font: Elaboració pròpia 

Taula 4.23: Matriu teòrica de distribució dels 
habitatges entre les despeses per membre 
(Des/per) i el grau d’accessibilitat (Kz) 
Font: Elaboració pròpia 

La matriu de comparació, amb el mateix codi de colors, és la següent: 

Kz
Des/per 1 2 3 4 5 Total

1 0,00 0,83 0,68 1,44 1,55 21
2 0,00 0,62 1,46 0,43 2,33 28
3 0,00 0,22 1,29 1,16 0,63 26
4 0,00 1,52 1,04 0,66 1,42 23
5 4,02 1,51 0,36 1,45 0,60 27
6 0,00 1,70 0,80 1,13 0,00 24
7 3,88 0,42 1,54 0,65 0,00 14

Total 3 28 68 54 10 163  
Taula 4.24: Matriu de comparació de les 
distribucions reals i teòriques entre les despeses per 
membre (Des/per) i el grau d’accessibilitat (Kz) 
Font: Elaboració pròpia 

                                                           
16 1 Euro són 656 FCFA 
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A la matriu de comparació (Taula 4.24) s’aprecia una tendència a l’alineació dels elements 
atractius a la diagonal, mentre que els repulsius es situen fora de la diagonal. També podem 
veure que les famílies amb major grau de despeses són les que tenen un grau elevat 
d’accessibilitat, mentre que les que tenen menys despeses, és a dir, menys capacitat 
econòmica, són les que tenen pitjor accessibilitat. 

Existeixen algunes combinacions despeses - accessibilitat que no segueixen el patró anterior. 
Una d’elles és la combinació de despeses major de 30.000 FCFA amb la d’accessibilitat grau 
2. El nombre d’habitatges enquestat amb aquestes categories és 1, inferior al teòric, mentre 
que les cases amb despeses menors que habiten a la zona d’accessibilitat 2 és major. L’altra 
combinació que sembla distorsionar l’anàlisi és la que recull  el grau de Des/per=2 amb Kz=4. 
Aquesta combinació hauria de tenir més cases, però una possible explicació la trobem en 
veure que la mateixa combinació però amb grau Kz=3 recull més cases que les teòriques. 
L’explicació podria ser que les cases on no ha quedat clarament definit el grau d’accessibilitat 
i que es troba entre 3 i 4. Una explicació semblant es podria donar a les combinacions de 
Desp/per=5 amb Kz=3 i 4. 

Respecte a la variació de l’estructura de la matriu segons el cap de família sigui home o dona, 
hem vist que pren una forma més diagonal pel cas masculí. En canvi si el cap és dona no varia 
l’estructura. 

No es pot trobar una estructura dominant si fem les matrius diferenciades per quan la família 
és propietària o llogatera del seu habitatge. 

4.2.9. Relació entre l’accessibilitat i el mode de sanejament 

Per poder fer un anàlisi més clar de les matrius i veure les relacions hem canviat els 
paràmetres 1 i 2 del mode de sanejament respecte el que es deia quan explicàvem l’enquesta. 
Ara el coeficient 1 de mode de sanejament són les latrines a “canonne”, és a dir, les que 
treuen el residus directament al medi sense passar per fossa. El coeficient 2 són les latrines 
tradicionals a fons perdut, el 3 les latrines millorades i el 4 els que tenen fossa sèptica i pou. 
D’aquesta manera hi ha una correspondència més clara entre el valor i el significat. El 
coeficient 1 és el pitjor tipus de sanejament i el 4 és el de més qualitat. 

Presentem així doncs les matrius real i teòrica dels habitatges dins de la relació: 

Mode de sanejament
Kz 1 2 3 4 Total

1 3 3
2 15 13 28
3 6 47 2 13 68
4 14 27 3 10 54
5 7 1 1 1 10

Total 27 90 6 40 163  

Mode de sanejament
Kz 1 2 3 4 Total

1 0,5 1,7 0,1 0,7 3
2 4,6 15,5 1,0 6,9 28
3 11,3 37,5 2,5 16,7 68
4 8,9 29,8 2,0 13,3 54
5 1,7 5,5 0,4 2,5 10

Total 27 90 6 40 163  
Taula 4.25: Matriu real de distribució dels 
habitatges entre el mode de sanejament i 
l’accessibilitat (Kz) 
Font: Elaboració pròpia 

Taula 4.26: Matriu teòrica de distribució dels 
habitatges entre el mode de sanejament i 
l’accessibilitat (Kz) 
Font: Elaboració pròpia 

La matriu de comparació, amb el mateix codi de colors, és la següent: 
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Mode de sanejament
Kz 1 2 3 4 Total

1 0,00 0,00 0,00 4,08 3
2 0,00 0,97 0,00 1,89 28
3 0,53 1,25 0,80 0,78 68
4 1,57 0,91 1,51 0,75 54
5 4,23 0,18 2,72 0,41 10

Total 27 90 6 40 163  

Mode de sanejament
Kz 1 2 4 Total

1 0,00 0,00 4,08 3
2 0,00 0,91 1,89 28
3 0,53 1,22 0,78 68
4 1,57 0,94 0,75 54
5 4,23 0,34 0,41 10

Total 27 96 40 163  
Taula 4.27: Matriu de comparació de la 
distribució real i teòrica dels habitatges entre el 
mode de sanejament i l’accessibilitat (Kz) 
Font: Elaboració pròpia 

Taula 4.28: Matriu de comparació de la 
distribució real i teòrica dels habitatges entre el 
mode de sanejament retocat i l’accessibilitat (Kz) 
Font: Elaboració pròpia 

La relació entre el mode de sanejament i l’accessibilitat no es veu molt clarament, però el que 
podem apreciar és que les cases de major accessibilitat fan servir totes lavabo modern. A més 
a més també podem apreciar com es produeix una forta atracció entre les cases de pitjor 
accessibilitat i el mode de sanejament a canonne.  

Si anem més enllà i analitzem la matriu sense tenir en compte el mode de sanejament 3 
(només un 3% el fa servir) veurem la matriu totalment diagonal (Taula 4.28). És aquí on es 
demostra la relació existent entre l’accessibilitat i el mode de sanejament. Les cases de millor 
accessibilitat tenen tendència a tenir un millor mode de sanejament, mentre que les de pitjor 
accessibilitat estan abocades cap als pitjors modes de sanejament. Aquesta tendència és 
gradual i la taula ens diu que segons es millora l’accessibilitat es millora també el mode de 
sanejament. 

4.2.10. Relació entre l’accessibilitat i l’accés a l’electricitat 

Com ja hem dit anteriorment l’accés a l’electricitat es fa de dues maneres al barri de Melen. 
Tenint un comptador propi de la SONEL, és a dir, estant censat per la companyia elèctrica i 
per tant tenint electricitat de manera formal. I de manera informal, comprant l’electricitat al 
veí. Aquesta segona manera denota un grau de connexió menys elevat. El tercer coeficient és 
el de les persones que no tenen corrent elèctric, que són molt poques. En fer l’enquesta només 
una persona va declarar no tenir electricitat a casa seva. 

Presentem a continuació les matrius real i teòrica dels habitatges dins de la relació: 

Accés a l'electricitat
Kz 1 2 3 Total

1 3 3
2 19 9 28
3 40 27 1 68
4 39 15 54
5 6 4 10

Total 107 55 1 163  

Accés a l'electricitat
Kz 1 2 3 Total

1 2,0 1,0 0,0 3
2 18,4 9,4 0,2 28
3 44,6 22,9 0,4 68
4 35,4 18,2 0,3 54
5 6,6 3,4 0,1 10

Total 107 55 1 163  
Taula 4.29: Matriu real de distribució dels 
habitatges entre l’accés a l’electricitat i 
l’accessibilitat (Kz) 
Font: Elaboració pròpia 

Taula 4.30: Matriu teòrica de distribució dels 
habitatges entre l’accés a l’electricitat i 
l’accessibilitat (Kz) 
Font: Elaboració pròpia 

La matriu de comparació, amb el mateix codi de colors, és la següent: 
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Accés a l'electricitat
Kz 1 2 3 Total

1 1,52 0,00 0,00 3
2 1,03 0,95 0,00 28
3 0,90 1,18 2,40 68
4 1,10 0,82 0,00 54
5 0,91 1,19 0,00 10

Total 107 55 1 163  
Taula 4.31: Matriu de comparació de les 
distribucions reals i teòriques dels habitatges 
entre l’accés a l’electricitat i l’accessibilitat 
Font: Elaboració pròpia 

De la configuració d’aquesta matriu no es poden extreure conclusions clares front a la relació 
entre l’accessibilitat i l’electricitat. Només podem dir que totes les persones que tenen un 
Kz=1, la millor accessibilitat, tenen comptador. Podem dir llavors que no existeix molta 
diferència entre l’accés a l’electricitat de manera formal i de manera informal, entre els valors 
d’accessibilitat intermitjos segons l’anàlisi d’aquesta matriu. En canvi si hi ha una relació 
quan parlem d’uns graus d’accessibilitat extrems, o molt dolents o molt bons. 

4.2.11. Paràmetres escollits per l’índex de desenvolupament 

Un cop analitzades totes les relacions individuals entre els paràmetres que pensàvem podríem 
incloure a l’índex de desenvolupament i l’accessibilitat hem fet una tria dels que inclourem a 
l’índex. A continuació els presentarem i explicarem quina informació volem que ens aporti. 
També explicarem quins són els paràmetres descartats. 

Els paràmetres triats han estat: 

• Ks: Coeficient d’standing de l’habitatge. És un reflex clar de les condicions de vida de les 
famílies. 

• Kp: Coeficient de problemes. Denuncia quins són els problemes lligats amb la 
insalubritat que pateix la família. 

• Ka: Coeficient d’accés a l’aigua. Aporta informació de quina és l’aigua que consumeixen 
les famílies. Per a nosaltres l’aigua és molt important doncs és el vector més important de 
transmissió de malalties. 

• M.S.: Coeficient de mode de sanejament. En un barri degradat per les condicions 
higièniques, la manera en la que la família realitza les seves necessitats és una bona mostra 
del seu grau de desenvolupament. 

• Des/per: Factor que ens indica les despeses mensuals de la família per membre. Volem 
indicar quin és el grau de desenvolupament econòmic de la família, uniformitzat segons el 
seu tamany. 

• Kc: l’índex de comoditats ens complementa la informació donada pel paràmetre anterior. 

• Elec: tot i que l’accés a l’electricitat és un servei molt desenvolupat a Melen no podem 
deixar de considerar-ho dins d’un índex de desenvolupament. 

Els paràmetres descartats són: 

• El material del mur, material del sòl i resta de paràmetres que queden recollits dins del 
coeficient d’standing de l’habitatge (Ks). 

• Els ingressos mensuals de la família és un valor al qual no donem tanta credibilitat com al 
de despeses de la família. A més a més la informació que aporta ja està recollida en aquest 
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últim. Per últim no cal oblidar que la tria de les despeses enlloc dels ingressos ens permet 
considerar el tamany de la família. 

• Mode d’establiment: el fet que la família sigui propietària o llogatera el considerarem a 
posteriori. Analitzarem quina influència té sobre l’índex de desenvolupament. De la mateixa 
manera actuarem amb l’antiguitat de la família al barri i amb el sexe del cap de família. 

• L’activitat del cap de família no la incloem dins de l’índex per no tenir prou 
coneixements sobre aquest camp. Pensem, de totes maneres, que ens pot servir a posteriori 
per fer un petit anàlisi qualitatiu de comparació entre l’índex de desenvolupament i 
l’activitat. És veritat també que creiem que la informació que podria aportar la consideració 
d’aquest paràmetre dins de l’índex ve donada en part pel coeficient Des/per. 

• Cal dir per últim que el fet que el nostre objectiu sigui relacionar l’accessibilitat amb 
l’índex de desenvolupament fa que haguem exclòs el paràmetre Kz de la seva creació.  

4.2.12. Adjudicació de pesos als paràmetres triats 

L’índex de desenvolupament que a continuació definirem pren valors de 0 a 100. Sent les 
famílies més properes a 100 les que tenen un grau de desenvolupament més elevat i les 
famílies properes a 0 les que mostren més problemes de desenvolupament.  

Segons el nostre criteri hem donat quatre rangs de importància als nostres paràmetres. El 
primer rang té un pes de 20 unitats, el segon 15, el tercer 12 i l’últim 6. Aquesta diferenciació 
apareix de la necessitat de donar més o menys importància als paràmetres. Presentem la Taula 
4.32 d’assignació de pesos a cada paràmetre.  

Codi Paràmetre Pes 
Ks Coeficient d’estanding de l’habitatge 20 
Kp Coeficient de problemes de la família 20 
Ka Coeficient d’accés a l’aigua 15 

M.S. Mode de sanejament 15 
Kc Coeficient de comoditats de la família 12 

Des/per Despeses mensuals per membre de la família 12 
Elect. Accés a l’electricitat 6 

Taula 4.32: Assignació de pesos a cadascun dels paràmetres de l’índex 
de desenvolupament 
Font: Elaboració pròpia 

Segons el nostre criteri, els coeficients més importants per mesurar el grau de 
desenvolupament d’una família de Melen són les condicions físiques en les que viuen i els 
problemes relacionats amb la insalubritat que pateixen. Per això hem donat un pes del 20% de 
l’índex al coeficient d’standing (Ks) i al coeficient que mesura els problemes de insalubritat 
que pateix la família (Kp).  

En segon lloc trobem molt important quina és la manera com accedeixen les famílies als 
serveis urbans bàsics. Hem considerat aquí l’accés a l’aigua i l’accés al sanejament. Com ja 
hem dit anteriorment, el desenvolupament humà va molt lligat a l’accés als serveis bàsics com 
és l’aigua. El mode de sanejament està molt lligat a l’aigua, doncs segons quin sigui afecta 
molt a la salubritat de l’aigua. Així, els coeficients d’accés a l’aigua (Ka) i el del mode de 
sanejament (M.S.) tenen un pes del 15% cadascun a l’índex de desenvolupament.  

Els coeficients de comoditats (Kc) i de despeses per membre familiar (Des/per) volen 
expressar quin és el grau econòmic de la família, molt lligat al desenvolupament en medi 
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urbà. Hem considerat que aquests dos factors no podien tenir ni el mateix pes que les 
condicions de vida físiques ni tampoc els d’accés als serveis urbans. La importància que 
volem donar-li a aquest component del desenvolupament és inferior. Per això li donem un pes 
del 12% a cadascun dels paràmetres. 

Finalment indicar que a l’accés a l’electricitat no li hem donat el mateix pes que als altres 
serveis urbans perquè està molt més estesa i a Melen no és un factor que indiqui diferències 
de desenvolupament. Sí que ho fa en el cas de l’únic habitatge enquestat a Melen que no té 
electricitat a casa, i per això hem volgut que aparegui però amb un pes menys important que 
els altres dos serveis urbans. 

Pesos per coeficient d’standing (Ks): 
L’assignació de pesos dins de la variable l’hem feta de manera gradual. El salt és de 5 punts 
per cada canvi de l’standing de l’habitatge. 

Valor del Ks Pes a l’Índex de 
desenvolupament 

1 0 
2 5 
3 10 
4 15 
5 20 

Taula 4.33: Assignació de pesos per al coeficient d’standing (Ks) 
Font: Elaboració pròpia 

Pesos per coeficient de problemes d’insalubritat (Kp): 
En aquest cas l’assignació de pesos no s’ha fet de manera gradual, ja que cada salt del 
coeficient no implica un salt de problemes del mateix tipus. Així, als coeficients 4 i 5 els hem 
donat el mateix pes donat que els problemes que representen són similars. Les tres primeres 
assignacions de pesos (Kp: 1, 2, 3) estan molt penalitzades perquè inclouen malalties, 
inundacions o ambdues. 

Pels tres últims valors sí que s’ha fet de manera gradual, exactament com el grau de 
problemes que representen. 

Valor del Kp Pes a l’Índex de 
desenvolupament 

1 0 
2 2 
3 4 
4 10 
5 10 
6 14 
7 17 
8 20 

Taula 4.34: Assignació de pesos pel coeficient de 
problemes d’insalubritat (Kp) 
Font: Elaboració pròpia 

Pesos per coeficient d’accés a l’aigua (Ka): 
Quan hem explicat el significat de cada valor del coeficient d’accés a l’aigua (Ka) ja hem dit 
que el seu ordre no es corresponia amb la qualitat de l’accés a l’aigua. El fet és que l’enquesta 
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es va pensar per estudiar les connexions a la xarxa SNEC, i no per veure quina era la qualitat 
de l’aigua que consumien. El tipus 1 i 2 són habitatges amb connexió a la SNEC, la diferència 
entre ells és que el tipus 2 utilitza altres tipus d’aigua (s’entén que de pitjor qualitat). El fet és 
que els habitatges amb Ka=3 només consumeixen aigua de la SNEC encara que no estiguin 
connectats. Per això, i donant més força al consum que a la connexió, donem més pes a les 
cases amb Ks=3 que no a les de 2. 

Valor del Ka Pes a l’Índex de 
desenvolupament 

1 15 
2 9 
3 12 
4 5 
5 0 

Taula 4.35: Assignació de pesos pel coeficient d’accés 
a l’aigua (Ka) 
Font: Elaboració pròpia 

Pesos per coeficient mode de sanejament (M.S.): 
Ja hem dit anteriorment que l’ordre dels coeficients en aquesta variable no indicava la millor o 
pitjor qualitat del mode de sanejament. Hem atorgat un pes nul a les latrines a “canonne”, 
després hem incrementat de quatre en quatre per les latrines a fons perdut i per les millorades. 
El salt qualitatiu de fer servir un lavabo modern està molt més considerat i per això té 15 
punts. 

Valor del MS Pes a l’Índex de desenvolupament 
1 4 
2 0 
3 8 
4 15 

Taula 4.36: Assignació de pesos segons el mode de sanejament (MS) 
Font: Elaboració pròpia 

Pesos per coeficient despeses per membre familiar (D/p): 
L’assignació de pesos dins de la variable l’hem feta de manera gradual. El salt és de 2 punts 
per cada canvi de despeses de la família. 

Valor del D/p Pes a l’Índex de desenvolupament 
1 0 
2 2 
3 4 
4 6 
5 8 
6 10 
7 12 

Taula 4.37: Assignació de pesos pel coeficient Despeses per membre familiar (D/p) 
Font: Elaboració pròpia 

Pesos pel coeficient de comoditats (Kc): 
A la Taula 4.38 veiem que l’assignació de pesos té un salt important entre el Kc 6 i el 7. 
Mentre que anteriorment el salt era unitari, ara es produeix el pas de 5 a 8 punts. Això es deu 
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a que els coeficients inferiors a 6 tenen comoditats poc importants, sota el nostre punt de 
vista, cara al desenvolupament (radio, televisor, saló modern). El salt important es produeix 
quan un habitatge passa de no tenir frigorífic a tenir-ne. És aquest pas el que es mostra en 
aquest salt de la puntuació. Similar passa amb l’últim valor, que són les famílies que tenen 
vehicle a motor. 

Valor del Kc Pes a l’Índex de desenvolupament 
1 0 
2 1 
3 2 
4 3 
5 4 
6 5 
7 8 
8 9 
9 10 

10 12 
Taula 4.38: Assignació de pesos al coeficient de comoditats (Kc) 
Font: Elaboració pròpia 

Pesos segons l’accés a l’electricitat (Elec.): 
L’aparició de l’electricitat dins de l’índex de desenvolupament és per recollir els habitatges 
que no en tenen accés. Aquests reben pes nul. Els que tenen electricitat i amb una connexió 
legal en reben 6. Els que ho fan de manera informal tenen 4. Hem volgut potenciar les 
famílies que ho fan de manera formal, doncs reflexa un accés a l’electricitat més continu i 
establert en el temps. 

Valor del Elec. Pes a l’Índex de desenvolupament 
1 6 
2 4 
3 0 

Taula 4.39: Assignació de pesos segons l’accés a l’electricitat (Elec.) 
Font: Elaboració pròpia 

4.3. APLICACIÓ I DISCUSSIÓ 

Amb els paràmetres i els pesos corresponents hem definit l’índex de desenvolupament. Tot 
seguit analitzarem l’índex, veurem la mitja, els màxims valors, els mínims i el creuarem amb 
el coeficient d’accessibilitat. 

4.3.1. Anàlisi de l’índex de desenvolupament 

L’índex pren valors dins d’un rang de 81, sent el valor mínim 14 i el màxim de 95. Existeixen 
163 valors, el que dóna una mitja de 47,07, per sota de la meitat exacta del rang. La mitjana és 
inferior, 43. La variança de la mostra és elevada, de 341,94. Per últim assenyalar els percentils 
de 25, 50 i de 75 que són, respectivament 33, 43 i 58. 

Descriptors estadístics de l’índex de desenvolupament 
Tamany mostra 163 Mediana 43 
Màxim 95 Variança 341,94 
Mínim 14 Percentil 25 33 
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Suma 7672 Percentil 50 43 
Mitja 47,07 Percentil 75 58 
Taula 4.40: Descriptors estadístics de l’Índex de desenvolupament 
Font: Elaboració pròpia 

Amb aquests descriptors, no és d’estranyar la forma de la distribució de l’histograma. A la 
Figura 4.19 es presenta l’histograma de l’índex de desenvolupament que hem creat. La gràfica 
té també la línia de la distribució normal. 

 
Figura 4.19: Histograma de l’Índex de desenvolupament 
Font: Elaboració pròpia 

La distribució de la variable dóna més pes als valors inferiors a 50. La màxima concentració 
de valors està centrada al rang de 25 a 45. Prova d’això és el percentil 75, que pren un valor 
molt baix, 58. 

Aplicat al significat de l’índex de desenvolupament, els descriptors i l’histograma ens diuen 
que les famílies de Melen tenen un desenvolupament inferior al teòric. És curiós ja que 
l’índex ha estat definit amb la pròpia informació i el coneixement adquirit del barri. Seria més 
normal trobar-se aquest desfase en l’índex si l’haguéssim determinat de manera teòrica, sense 
un coneixement pràctic del que s’està definint. 
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Un altre fet que hem apreciat en fer l’histograma són els valors mínims i màxims. Mentre que 
el valor mínim de la mostra (14) està allunyat del mínim teòric de la mostra (0), els màxims 
teòric (100) i real de la mostra (95) estan molt propers. No hi ha famílies amb un 
desenvolupament extremadament crític, però sí que hi ha famílies que tenen tots els màxims 
dels coeficients que omplen l’índex de desenvolupament. Les dues famílies que tenen l’índex 
de desenvolupament mínim tenen les dues accés a l’electricitat i també compren aigua de la 
SNEC. És a dir, els dos habitatges tenen servides dues de les necessitats que s’emmarquen 
dins dels serveis bàsics urbans. 

La família que té l’índex de desenvolupament més elevat té totes les comoditats, un habitatge 
de molt alt standing, el millor accés a l’aigua, a l’electricitat i al mode de sanejament. Només 
apareixen petits problemes, com els mosquits, i que no arriben al màxim rang de despeses per 
persona. 

4.3.2. Relació de l’índex de desenvolupament amb l’accessibilitat 

La Figura 4.20 mostra el creuament de les dades de l’índex de desenvolupament amb 
l’accessibilitat. Les caixes de color taronja representen el 75% de les dades de incloses en la 
categoria de l’accessibilitat. A més a més d’això apareixen els outliers, que són els elements 
que s’allunyen del conjunt dels elements. La línia negra vertical és on es troben habitatges de 
l’accessibilitat de l’eix X, però que no estan entre el 75% representat per les caixes. Per últim, 
la línia negra horitzontal és la mitjana de l’índex de desenvolupament de l’accessibilitat 

 
Figuar 5.20: Box-plot de l’índex de desenvolupament sectoritzat segons l’accessibilitat 
Font: Elaboració pròpia 

La gràfica ens serveix per veure la distribució de l’índex de desenvolupament respecte a 
l’accessibilitat. El que podem veure és que la posició de la caixa descendeix quan augmenta el 
coeficient Kz. És a dir, l’índex de desenvolupament de la família descendeix quan empitjora 
l’accessibilitat de l’habitatge. Aquesta relació no és lineal, en principi es veu de manera molt 
clara entre els habitatges d’accessibilitat 1, 2, 3 i 5. 
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 La dificultat d’identificar la relació es dóna entre les cases d’accessibilitat 3 i 4. Aquesta 
indefinició pot començar a indicar que el grau de desenvolupament no diferencia entre les 
cases que estan en un grau o altre d’accessibilitat. Si recordem com hem definit l’accessibilitat 
veurem que tant a les de grau 3 com a les de grau quatre no s’hi pot accedir en cotxe. En 
relació a les de grau 5, les cases d’accessibilitat 4 tenen un accés senzill però que només es 
pot fer a peu. Entre el grau d’accessibilitat 3 i 4 la diferència radicava en que al primer s’hi 
podia accedir amb els pousse-pousse (carros de transport de material) i al segon només s’hi 
accedia a peu. Segons l’anàlisi de la gràfica anterior podem concloure que aquesta diferència 
d’accessibilitat no influeix en el grau de desenvolupament de les famílies. 

L’alçada de les caixes ens ajuda a veure la dispersió o la concentració dels valors. Els 
elements que tenen una accessibilitat millor són els que es troben més concentrats. Aquesta 
apreciació no la podem analitzar donat els pocs elements que inclouen. Dels elements inclosos 
en altres graus d’accessibilitat els que estan menys dispersos són els que tenen un grau 
d’accessibilitat mitjà (Kz=3). Així trobem que aquest grau d’accessibilitat agrupa famílies 
amb un índex de desenvolupament més semblant. 

Respecte als habitatges amb una bona accessibilitat (Kz=2), aquests tenen un rang d’aparició 
de l’índex de desenvolupament molt gran. Varien des de valors del Id=30 fins a valors propers 
a 90. Tot i això la mitjana de la distribució, 57, té un valor molt inferior als habitatges de 
millor accessibilitat (92) i molt superior als de pitjor accessibilitat (41). 

Els habitatges amb pitjor accessibilitat (Kz=5) tenen la mitjana més baixa de totes les 
categories. Aquesta seria més baixa encara si no existissin tres elements que s’escapen de la 
tendència general. Dos d’aquests elements tenen una explicació senzilla per la seva desviació. 
El d’índex de desenvolupament més elevat és un estudiant que habita a una residència 
d’estudiants, tenint un accés a l’aigua, accés a l’electricitat, al sanejament que no són 
representatius de la resta de famílies amb la seva categoria social. La segona família amb un 
índex elevat en relació a l’accessibilitat que té és una família acabada d’instal·lar al barri, que 
provoca que no denunciï cap problema d’insalubritat. 

Per tractar d’apreciar la relació en la seva globalitat hem creat la gràfica 5.3., a la qual hem 
afegit la línia de tendència de la relació: 
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Figura 4.21: Línia de tendència entre l’accessibilitat i l’índex de desenvolupament 
Font: Elaboració pròpia 
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La línia de tendència que hem presentat ens mostra un decreixement continu però no uniforme 
de l’índex de desenvolupament entre tots els grups d’accessibilitat. És entre els habitatges 
pertanyents als graus d’accessibilitat regular (Kz=3) i dolenta (Kz=4) on el decreixement es fa 
de manera molt suau. Ja hem dit anteriorment que una de les conclusions a treure és que no 
existeix una diferència en el grau de desenvolupament entre aquestes cases. 

Tot i estar situades molt properes, les cases que tenen accés des de la via principal (Kz 1) i les 
que ho tenen des de la part de la penetrant accessible per a vehicles (Kz 2), tenen un descens 
important del seu índex de desenvolupament mig. Les cases que estan situades a tocar de la 
via principal no només tenen com a benefici respecte la resta que pots arribar a casa teva 
sense entrar al barri, sinó que a més a més el contacte amb la via les fa formar part de la 
ciutat. És a dir, aquestes cases no formen part del mateix barri, formen part de la ciutat, 
perquè a elles hi arriben tots els serveis, en elles hi ha instal·lats comerços que donen un 
important ingrés en forma de lloguer. El tipus de les edificacions és completament diferent, la 
majoria d’elles estan edificades en alçada. En definitiva, com ja havíem dit anteriorment, 
formen part d’un altre tipus de teixit urbà, més proper a l’estructurat que a l’espontani dens. 

La següent figura ens mostra la relació que existeix entre l’índex de desenvolupament i 
l’accessibilitat, agrupant els graus 3 i 4 i convertint el grau 5 en grau 4. Podem veure com la 
relació té dos conjunts. El primer el formen les cases d’accessibilitat molt bona, i el segon és 
el format per la resta. Al segon grup es pot apreciar un descens continu de les mitjanes, 
mentre que en comparació amb les cases de millor accessibilitat existeix un salt més gran. 
Aquesta gràfica ens corrobora que en les cases d’accessibilitat 3 i 4 definides anteriorment no 
existeix molta diferència pel que fa al seu índex de desenvolupament. També ens reafirma la 
diferència entre les cases situades a la zona de millor accessibilitat i la resta. 

 
Figura 4.22: Box-plot de l’índex de desenvolupament sectoritzat segons l’accessibilitat modificada 
Font: Elaboració pròpia 

De la mateixa manera hem tornat a realitzar la gràfica que ens mostra la línia de tendència de 
la relació que presentem a la Figura 4.23. Amb la modificació del coeficient d’accessibilitat es 
pronuncia més el pendent de la línia de tendència, i a la vegada es fa més continu. Es 
continuen apreciant, més lleument però, els canvis de pendent quan es passa d’accessibilitat 
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molt bona (Kz=1) a accessibilitat bona (Kz=2) i també quan s’arriba a accessibilitat molt 
dolenta. 
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Figura 4.23: Línia de tendència entre l’accessibilitat modificada i l’índex de desenvolupament 
Font: Elaboració pròpia 

4.3.3. Anàlisi espaial dels resultats del creuament 

En aquest apartat ens proposem veure com es distribueix l’índex de desenvolupament al barri. 
Fins ara part d’aquesta feina ja ha estat feta, doncs amb el coeficient d’accessibilitat va 
inclosa una part de situació en l’espai. El coeficient d’accessibilitat està definit de manera que 
els habitatges més llunyans, en general, evolucionen en el seu valor. És a dir, ja hem fet un 
anàlisi de la distribució de l’índex a l’espai seguint les penetrants. 

Ara el que farem és l’anàlisi espaial per blocs de barri. Per fer-nos una idea hem fet una 
zonificació separada per les penetrants. En base en aquesta veurem si hi ha moltes diferències 
en l’índex. La zonificació juntament amb la situació de les cases enquestades i el seu índex 
apareix reflectida a la Figura 4.24. 

BARRI
ÍNDEX 1 2 3 4 5 6 7 8 TOT
70-100 33,3% 17,9% 9,1% 8,3% 7,4% 28,6% 7,1% 13,0% 13,5%
50-70 26,7% 17,9% 18,2% 33,3% 22,2% 28,6% 42,9% 8,7% 23,9%
30-50 33,3% 46,4% 45,5% 54,2% 33,3% 28,6% 50,0% 52,2% 44,2%
1-30 6,7% 17,9% 27,3% 4,2% 37,0% 14,3% 0,0% 26,1% 18,4%  

Taula 4.40:  Percentatges d’habitatges segons rangs de desenvolupament i zones de barri 
Font: Elaboració pròpia 

La Taula 4.40 està definida de manera que el color taronja mostri les zones que tenen un 
percentatge del rang que senyalen més elevat que la mitja del barri. En color groc apareixen 
els que tenen el percentatge més baix que la mitja del barri. 

Existeixen tres zones al barri, que si fem cas al que indica el codi de colors, tenen un 
desenvolupament més alt que la mitja. Aquestes zones són la 1, la 2 i la 6. La 1 i la 2 són part 
de Melen 5, que es mostra com el barri més ric. També dir que aquest barri sembla ser el més 
higiènic, doncs no existeixen zones de baix fons inundables. Per últim, la zona 6 té molt pocs 
elements enquestats i no sembla ser una mostra prou gran per ser representativa. 
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Figura 4.24: Situació dels habitatges amb el seu índex de desenvolupament. Zonificació del barri. 
Font: Elaboració pròpia 
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Les zones del barri amb una mitja de desenvolupament més baixa són la 3, la 5 i la 8. 
Aquestes tres zones tenen una característica comuna: totes elles tenen una zona amb greus 
problemes d’accessibilitat. A aquests problemes hem d’afegir les inundacions, les mancances 
d’espais lliures, les mancances de comerços on poder comprar, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




