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Etiòpia és l’únic país Africà que no ha estat colonitzat. Té una extensió de 1,1 milions de km 
quadrats on hi habiten 76,5 milions de persones (2007). La cooperació pel desenvolupament en 
àmbit urbà la va iniciar el Banc Mundial quan, a principis dels 80, va finançar el primer 
programa de millora de barris a la capital, Addis Abeba, degut a les deplorables condicions 
urbanes i a la manca d’habitatge per a la població de la ciutat. Aquest fet, d’entre d’altres, va 
portar a l’entrada de moltes ONGs internacionals dedicades als projectes de millora de barris. 

En aquest context, aquest estudi té com a objectiu general comparar i analitzar cinc projectes 
de millora dels servies urbans en barris a Etiòpia. Aquesta tesina forma part d’una recerca més 
extensa portada a terme pel Grup de Recerca en Cooperació per al Desenvolupament Humà 
(GRECDH) de la Universitat Politècnica de Catalunya.  

Els objectius particulars d’aquesta tesina són estudiar les característiques principals de les 
zones urbanes d’Etiòpia, avaluar i comparar cinc projectes de millora de barris i identificar 
l’articulació dels principals actors involucrats. Per a la identificació i anàlisi dels projectes, s’ha 
realitzat una visita al país de dos mesos, octubre – novembre 2007. Aquests projectes es 
troben a Sole Chefa, Wukro, Alamata i Addis Abeba. 

El primer, és un projecte d’abastament d’aigua al poble de Sole Chefa, en zona rural. Va ser 
realitzat per la ONG local EOC-DICAC en el context d’un projecte a nivell de país portat a terme 
per l’ONG espanyola Intermón Oxfam (IO). Aquest projecte, tot i no ser en àmbit urbà, ha estat 
analitzat com a primer pas d’un projecte de millora de barris ja que l’aigua és necessària per a 
qualsevol zona urbana. El projecte va finalitzar de forma satisfactòria portant aigua a un poble 
d’uns 9.000 habitants per uns 140.000 €. El segon projecte tracta d’una extensió d’una xarxa 
d’abastament d’aigua ja existent a la ciutat de Wukro. El projecte està sent portat a terme per la 
ONG basca “Ingenieros para la Cooperación” i té per objectiu millorar l’accés a l’aigua a les 
30,000 persones de la ciutat per uns 300.000 €. De totes formes, el projecte no ha finalitzat 
encara per malentesos amb la municipalitat de Wukro. El tercer projecte és un projecte de 
construcció d’habitatges per part de les Missioneres de la Caritat a la ciutat d’Alamata. Es 
tractava de construir 64 cases pels més desafavorits de la ciutat. El projecte ha costat 54.000 € 
i va ser finançat per organitzacions alemanyes i per la fundació catalana “Fundació Homac”. 

Finalment, els dos últims projectes transcorrien a Addis Abeba. El primer era un projecte de 
millora de barris a la zona d’Entoto. Va ser portat a terme per la ONG local PRO PRIDE, amb el 
finançament i assistència d’ActionAid Etiòpia, entre el 1997 i el 2004. Va costar al voltant d’1 
milió d’euros i va beneficiar al volant de 50,000 persones. El segon projecte de la capital és un 
extens programa d’habitatge públic que el va iniciar l’ajuntament d’Addis Abeba l’any 2005 amb 
el suport i assistència tècnica de la GTZ IS, una branca de l’Agència de la Cooperació 
Alemanya GTZ,, la qual treballa conjuntament amb el govern etíop. El pla inicial era construir  
un mínim de 50.000 cases en 5 anys per 60 milions d’euros. Actualment, ja se n’han construït 
60.000 i l’objectiu és construir-ne 400.000 més. 

Els resultats i les conclusions de la tesina són que a través de l’anàlisi de la urbanització 
iterativa de barris (Magrinyà, 2005) es poden localitzar els diferents projectes en els diferents 
estadis de l’evolució urbana, des de l’abastament d’aigua en zona rural d’EOC-DICAC fins al 
projecte de construcció de cases B+4 d’Addis Abeba. A més, en termes generals, la inversió 
per beneficiari incrementa a l’augmentar el nivell de serveis: 10-15 € per beneficiari en 
projectes d’aigua; 20-30 per a millores generals com l’accessibilitat o el drenatge; 40-50 € quan 
es proporcionen altres equipaments i fins a 250-350 € quan es construeixen cases. L’anàlisi 
identifica a més que les ONGs i Agències per a la Cooperació poden actuar com a finançadors 
d’infrastructures (Missioneres de la Caritat, “Ingenieros para la Cooperación”), per a enfortir de 
les comunitats a través de les actuacions d’infrastructures (PRO PRIDE, EOC-DICAC) i com a 
organitzacions l’objectiu de les quals és fer canviar les lleis i la política del país des de fora (IO) 
o des de dins (GTZ). 


