
CONTEXT:
A Moçambic, tot i ser el sòl propietat de l’Estat, la seva ocupació s’ha produït sense 
cap tipus d’ordenament en la immensa majoria dels casos, principalment arran de 
la situació bèl·lica que s’hi va patir fins els 90.  Els últims anys, el barri de Maxaquene 
A de Maputo ha estat sotmès a una important pressió urbanística i especulativa per 
part d’inversors públics i privats. Dins del programa de barris de Maputo engegat 
pel grup de Moçambic d’ESF Catalunya, es pretén aconseguir una millora en la qua-
litat de vida dels habitants del barri de Maxaquene A i, a través de petites actuacions 
en serveis urbans prioritaris, mobilitzar i cohesionar les estructures internes del barri 
per millorar la qualitat de vida dels seus habitants. És crucial la implicació de les 
entitats veïnals.

OBJECTIUS:
Documentar gràficament la situació al barri de Maxaquene A per, a través del 
material obtingut, sensibilitzar els seus habitants sobre els seus drets i deures i les 
accions que poden portar a terme per millorar el seu entorn.

llOC: Barri de Maxaquene A de Maputo, Moçambic

SOCI lOCAl: Juventude Desenvolvimento Advocacia Ambiental (KUWUKA-JDA)

PARTICIPANTS:  Jordi Capell Ibiza i Tabare Moreyra Calduch, estudiants del CITM

AJUT CCD: 1.300 euros

ACTIVITATS: 
Creació de material audiovisual: Vídeo documental sobre els problemes d’abasti-
ment d’aigua al districte de Funhalouro (Moçambic) i exhibició al festival de cinema 
documental Dockanema de Maputo, i reportatge fotogràfic per a la documentació 
dels treballs de sensibilització de la població del barri de Maxaquene A. Exposició 
itinerant d’aquest reportatge en diversos espais socials del barri. Vídeo documental 
per a la sensibilització de la població del barri en matèria de dret i deures i d’accés 
a l’habitatge (en procés d’edició). 

RESUlTATS:
Com a fruit d’aquesta col·laboració hem obtingut nombrós material fotogràfic i au-
diovisual que s’ha posat a disposició de les entitats del barri.

CONTINUÏTAT:
Malauradament, la interrupció del projecte per part d’ESF, degut a les dificultats de 
finançament, fa que no es pugui continuar amb aquesta col·laboració.

DESENVOlUPAMENT D’EINES PER A lA MIllORA DE lES 
CONDICIONS DE VIDA Al BARRI DE MAXAQUENE A

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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