
CONTEXT:
La zona d’actuació és una de les més empobrides del país: el 80% no té accés a ser-
veis energètics, només l’1% té accés a aigua corrent i més del 90% viu de l’agricul-
tura de subsistència. En aquest context, les missions són un petit refugi on la pobla-
ció pot accedir a serveis mèdics i educatius, però la sostenibilitat d’aquestes no és 
una tasca fàcil. Una de les despeses importants és cobrir les necessitats de l’alumnat 
intern (858 joves). 

OBJECTIUS:
Incrementar la productivitat de les parcel·les agrícoles i obtenir ingressos mitjançant 
la comercialització. Formulació d’un projecte, enfocat al desenvolupament 
socioeconòmic, que es presentarà a la convocatòria d’ajuts anuals de l’Obra Social 
de La Caixa.

llOC: Missió de Mangunde, districte de Chivavaba, província de Sofala, Moçambic

SOCI lOCAl: Associação ESMABAMA

PARTICIPANTS:  Cristina Trujillo Cuevas, estudiant del Màster d’Agricultura per al 
     Desenvolupament a l’ESAB i Francisco Iranzo Iranzo, PDI de l’ESAB

AJUT CCD: 3.100 euros

ACTIVITATS: 
Recopilació i anàlisi d’informació i aixecament de la línea de base, a través de reu-
nions amb l’associació. Revisió, anàlisi i selecció de material, visites a les missions i 
entrevistes. 

RESUlTATS:
S‘ha identificat una línia de treball relacionada amb l‘aprofitament de subproduc-
tes, que té abast més general i encaixa millor amb la convocatòria de La Caixa. S’ha 
recopilat i analitzat tota la informació necessària i s’ha marcat la línia de base del 
projecte. 

CONTINUÏTAT:
La formulació de la proposta ha finalitzat i es presentarà a la convocatòria d‘ajuts de 
La Caixa. A més, aquest treball es redactarà com a Treball Final de Màster. Gràcies 
a aquesta estada i a les que s’han realitzat en ocasions anteriors, s’enforteixen les 
relacions entre la UPC i l’associació, donant cabuda a futures col·laboracions. 

MIllORA DE lA SOSTENIBIlITAT DE lA MISSIÓ DE MANGUNDE

MOÇAMBIC:
IDH: 0,322

Superfície: 799.380 km²
Habitants: 21.284.701 hab.
Esperança de vida: 52 anys

20 anys de cooperacioó
    Suma-t’hi!
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