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L'objectiu de l'estudi és conéixer millor les relacions que existeixen entre l'accés als serveis 
urbans, i en particular la xarxa viària, i la capacitat de desenvolupament humà dels habitants 
dels densos barris espontanis del centre de Yaoundé (Camerun), a fi de saber si millorar la 
xarxa viària del barri repercuteix en el desenvolupament humà dels seus habitants.  
L'estudi es realitza en un barri pilot anomenat Melen, en el districte 6 de la comunitat urbana 
de Yaoundé. Es van realitzar unes enquestes a una mostra representativa dels habitants 
sobre les condicions en què viuen, els problemes relacionats amb la insalubritat, el tipus 
d'accés a l'aigua potable, el mode de sanejament, les comoditats a què tenen accés, els 
gastos per membre familiar que realitzen i l'accés a l'electricitat. Les respostes van permetre 
definir l'índex de desenvolupament humà de les famílies del barri.  
Posteriorment es va definir l'accessibilitat, en la que influeixen les motivacions que es tenen 
per arribar al destí desitjat i les dificultats, tant econòmiques com temporals, trobades. En 
funció de l'enquesta de mobilitat realitzada al barri i de la caracterització de les principals 
activitats laborals de la població de Melen es va definir un esquema dels seus 
desplaçaments.  
De la relació entre el grau d'accessibilitat de les famílies i el seu índex de desenvolupament 
s'ha constatat que hi ha una tendència a que quant millor és l'accessibilitat d'una família de 
més desenvolupada gaudeix.  
Sota aquesta hipòtesi demostrada, la millora de la xarxa viària és una de les actuacions que 
les autoritats locals han de portar a terme sobre els barris espontanis molt poblats. La ciutat, 
tal i com actualment està configurada, té dos nivells, els que es troben al costat de la xarxa 
viària principal, i la resta. Aquesta diferenciació impedeix l'arribada dels serveis urbans a 
tots els habitants, creant així ciutadans de primera i de segona. La desigualtat que ocasiona 
aquesta dualitat podria ser salvada amb petites actuacions que acostarien entre si a 
ambdós segments socials. 

 


