
                                                                                                Estudi de les xarxes de serveis urbans a Melen, Camerun 

- 42 - 

5. DESCRIPCIÓ DE LES XARXES DE SERVEIS URBANS EXISTENTS A 
YAOUNDÉ 

5.1. La xarxa d’aigua potable 

La SNEC, Société Nationale des Eaux du Cameroun, va ser creada el 13 de maig de 1967 amb 
l’objectiu de garantir l’aprovisionament en aigua potable als centres urbans de Camerun. Aquesta 
companyia té el monopoli de distribució de l’aigua i de l’extensió de la xarxa des de 1968.  
Sobre un total de més de 300 centres urbans al Camerun, la SNEC només disposa de xarxa 
d’abastament d’aigua en 98 d’aquests. Però el desenvolupament de les xarxes a les ciutats no 
segueix ni molt menys el ritme de creixement de la seva població. Sovint es concentra en els 
barris més antics situats a les zones altes de la ciutat i al llarg del eixos viaris. Moltes zones 
urbanes, sobretot les zones periurbanes i els barris d’habitat espontani, no disposen en la seva 
majoria de servei. La companyia, que actualment basa les seves actuacions en criteris de mercat i 
amb l’objectiu d’obtenir-ne beneficis a curt termini, considera que les inversions en aquestes 
zones no són rentables.  
L’any 2000, menys de la meitat dels ciutadans de Camerun tenien accés a l’aigua potable. 
Un clar exemple d’aquesta situació és la ciutat de Yaoundé, tal com es descriurà a continuació. 
 

 Les particularitats de la xarxa d’aigua a Yaoundé  

L’Estat Camerunès i la SNEC van signar el 30 de novembre de 1968 una convenció d’una 
durada de 40 anys per la concessió del servei de l’aigua a la ciutat de Yaoundé. 
L’aigua és recollida en un punt de captació de superfície situat a uns 50 km al sud de la ciutat, i 
segueix un tractament clàssic de floculació, decantació, filtració sota pressió i desinfecció. 
L’equilibri econòmic de la SNEC va estar garantit en els seus inicis per les quotes dels usuaris i 
les subvencions de l’Estat, que cobrien el dèficit. Però a partir de l’any 1987, amb la crisi, l’Estat 
va interrompre totalment aquestes subvencions. Actualment els diners que fan funcionar la xarxa 
d’aigua potable a la ciutat de Yaoundé provenen exclusivament de les connexions i de les 
factures de l’aigua dels seus usuaris. Aquesta és la principal raó que porta a la companyia a 
donar servei únicament a les poblacions amb més recursos. 
A la ciutat de Yaoundé, amb 1 milió i mig d’habitants, només existeixen 36.000 abonats 
connectats a la xarxa d’aigua distribuïda per la SNEC (LESEAU, 1998). La resta de la població 
obté l’aigua comprant-la a veïns connectats o en fonts públiques instal·lades al barri, en fonts 
naturals o pous. 

Tipus de connexió  % usuaris 

Connexió particular dins de casa 21,4 

Connexió a l’exterior de la vivenda 13,8 

Fonts públiques 28,6 

Altres 36,2 
Taula 5.1. Repartiment de les famílies2 de Yaoundé segons el tipus 
d’aprovisionament en aigua de beguda. Font: Annuaire Statistique du Cameroun, 
1997. MINEFI 

 
                                                 
2 L’anàlisi considera una mitjana de 9 membres per família. 
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5.1.1. La qualitat del servei 
La qualitat de l’aigua que distribueix la SNEC és dubtosa. El centre Pasteur realitza una vintena 
d’anàlisis bacteriològics per setmana, però els resultats obtinguts no es fan públics. Cal basar-se 
en estudis externs per adonar-se que la qualitat de l’aigua i del servei és molt baixa.  
Al marge d’això, a simple vista l’aigua té una turbietat important, una olor i un gust forts 
desagradables. La descripció de les instal·lacions de tractament feta per M. Jean Duchemin 
(DASS Loire Atlantique, Comitè Científic de pS-Eau, novembre 1997) constata que existeixen 
bombes dosificadores de clor que no funcionen, filtres no controlats, flocul·lants que són vessats 
a l’aigua sense regulació, etc.  
La distribució de l’aigua és sovint interrompuda a causa d’avaries o per manca de productes de 
tractament. Els talls de subministrament són freqüents, i els retards en les reparacions poden ser 
molt llargs. El rendiment del servei és al voltant del 65%. 
 
La qualitat de l’aigua i els talls continus en el subministrament provoquen una insatisfacció 
creixent en els consumidors.  Nombrosos abonats prefereixen utilitzar l’aigua d’altres fonts: 
pous, fonts naturals, etc., que consideren com a més segura i de millor qualitat. D’altra banda, 
com s’analitzarà més endavant, els estudis realitzats demostren que fins i tot molts dels que hi 
estan abonats consumeixen regularment aigua d’altres fonts per beure en cas de tall en el 
subministrament. 
 

5.1.2. L’aparició de les fonts privades en detriment de les fonts públiques 
Des dels seus inicis i fins als anys 80, per tal de pal·liar les carences de la xarxa d’abastament 
existent, la SNEC va construir en nombrosos punts de la ciutat fonts públiques que garantien 
l’accés a l’aigua potable a poblacions amb pocs recursos. L’aigua s’hi distribuïa gratuïtament i el 
seu preu era costejat pels districtes, que rebien de cada família una taxa assumible pel seu 
consum.  
Fins l’octubre de 1993, l’aigua era distribuïda gratuïtament en aquestes fonts públiques. 
 
El procés de descentralització dut a terme durant els anys 90 va portar a una alta degradació de 
les finances públiques que va provocar el tancament de la majoria de les fonts públiques. 
Aquestes van ser aleshores reemplaçades per un sistema de fonts privades gestionades per 
operadors privats, i els districtes van optar per afavorir l’augment de connexions particulars, 
menys costoses, abans que seguir amb el sistema de fonts públiques on el preu del litre d’aigua 
creixia contínuament. 
 
D’aquesta manera, durant el període de 1993 a 1997 es van crear 277 fonts privades. El preu de 
venda de l’aigua, inicialment fixat al voltant dels 300 FCFA/m3 , aviat va arribar als 1.000 FCFA 
/m3, preu que mantenen actualment la major part dels revenedors d’aigua, nombrosos sobretot als 
barris espontanis.  
 
Aquest preu s’explica per la voluntat dels operadors privats de rendibilitzar la inversió amb les 
condicions imposades per la SNEC: 295 FCFA/m3, una patent i 100.000 FCFA per cada font 
instal·lada.  
Per la seva banda, la SNEC ha renunciat fa temps a fer respectar les tarifes estipulades, estimant 
que el mercat jugarà el seu paper regulador. 
 
Com a resultat d’aquest procés, el preu de venda de l’aigua a Yaoundé ha esdevingut un dels més 
elevats en comparació amb altres ciutats africanes (taula 5.2). 
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 Kayes Ségou, 
Mali(1) Burkina Faso(2) Dakar, Senegal(3) Yaoundé, 

Camerun 
Preu mitjà de compra 
 (FCFA/m3) 80 179 240 300 

Preu mitjà de revenda  
(FCFA/m3) 250-400 350 800 1000 

Taula 5.2.Tarifes de compra i de revenda d’aigua potable en diferents ciutats africanes. Font: Hydro 
Conseil, 1997. 

 
Els elevats preus repercuteixen directament en els consumidors, que disminueixen el seu consum 
i opten cada vegada més per fonts alternatives, creant així un cercle on els únics que poden tenir 
accés a l’aigua subministrada per la xarxa són les famílies amb rendes més elevades. 
 

5.1.3. Anàlisi de la xarxa d’aigua potable als barris 
A Yaoundé, la xarxa segueix en general els eixos viaris principals i secundaris de la ciutat a molt 
poca profunditat, fet que permet als tècnics de tenir-hi un fàcil accés en cas de reparacions(figura 
5.1). 
La xarxa de la SNEC és molt densa als barris centrals, com a resultat de programes de vialitat 
abans de la urbanització. És a dir, els barris sorgits arrel d’un planejament previ s’han dotat 
efectivament de xarxa d’aigua potable i sanejament, de xarxa viària, etc. 
 
Contraposats a això, els barris d’habitat dens no estructurat pel viari pateixen una greu manca de 
connexió a la xarxa. Diferents factors expliquen aquest fet: 

• D’una banda a causa de les limitacions tècniques pròpies d’un espai densament 
urbanitzat. Els barris d’habitat espontani dens de la ciutat no obeeixen a un esquema 
d’urbanització planificat i són situats en espais de difícil accés. La urbanització es fa allà 
on encara hi resta prou espai, és a dir, a les valls encaixades amb fortes pendents i a les 
zones de baix fons fàcilment inundables. Els tècnics de la SNEC troben en aquests espais 
importants problemes tècnics alhora d’implementar la xarxa, deguts al relleu i a la 
concentració de l’habitatge.  

• D’altra banda, degut al cost que això comporta pels particulars. Les connexions es fan 
casa per casa, a nivell particular. La inversió inicial i el posterior pagament de quotes 
mensuals són factors limitants per una població que es caracteritza en general pel seu 
baix nivell d’ingressos. 

 
Als barris perifèrics, amb poques possibilitats de connectar-se individualment a la xarxa existent 
degut a la seva llunyania, la situació és semblant. Les mesures adoptades per la companyia per 
facilitar l’accés al servei als seus habitants acaben afavorint novament als sectors de població 
amb rendes altes i deixen sense servir les poblacions amb menys recursos.  

                                                 
(1) gestion des bornes fontaines. Étude comparative et évaluation des projets réalisés à Kayes, Segou et Moptli 
(Mali), Alain Morel et Veronique Verdeil, 1997. 
 
(2) Rôle des operateurs privés dans la distribution d’eau potable dans les quartiers périurbains et les centres 
secondaires, cas de Bobo Dioulasso et Niangologo (Burkina Faso). Denis Dakoure, Hydro Conseil, 1997. 
 
(3) Les operateurs privés du service de l’eau dans les quartiers défavorisés de Dakar. Severine Champetier, Philippe 
Durand, Hydro Conseil, 1997. 
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Un exemple d’això és el mecanisme adoptat per la SNEC per dotar d’aigua als habitants dels 
barris perifèrics. Per permetre a les poblacions perifèriques de baix nivell d’ingressos de 
connectar-se a la xarxa, la SNEC posa en pràctica un sistema de partenariat amb els demandants. 
El principi és el següent: la SNEC aporta la seva ajuda tècnica gratuïta i per la seva banda la 
població executa els treballs i finança els materials. Un cop la connexió ha estat realitzada, 
aquesta passa a pertànyer als particulars, que l’exploten durant cinc anys; finalitzat aquest 
període, la SNEC n’esdevé propietària.  
Aquest funcionament fa que l’accés a la xarxa d’aigua potable afavoreixi sobretot a poblacions 
que disposen dels recursos suficients per costejar la instal·lació, però deixa de banda aquells 
sectors de la societat amb menors ingressos: paradoxalment, aquells a qui teòricament van 
destinades aquestes mesures. 
 
Tal com hem vist en la descripció de les característiques pròpies de cadascun dels teixits urbans 
presents a la ciutat de Yaoundé, la dotació de serveis urbans en cada barri respon a esquemes 
diversos. A continuació s’analitzen qualitativament aquestes diferències mitjançant dos 
paràmetres indicadors: 

1- relació entre la longitud de xarxa i la superfície de cada barri; 
2- longitud de xarxa per habitant a cada barri. 
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Xarxa Viària

primària
secundària
nacional

Xarxa SNEC

Figura 5.1. Xarxa d’aigua potable de la companyia SNEC a Yaoundé.  
Font: Communauté Urbaine de Yaoundé, 2002. 
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 Relació entre la longitud de xarxa i la superfície de cada barri 

Prenent com a base les dades sobre les xarxes existents a Yaoundé (CUY, 2002) i la superfície 
de cada barri, s’ha determinat el paràmetre longitud de xarxa/superfície per a cada barri de 
Yaoundé.  
El resum dels resultats obtinguts en aquest anàlisi reflecteix la diferència d’accés a la xarxa 
d’aigua potable entre els habitants de la ciutat en funció del barri al qual pertanyen (taula 5.3).  
 

Tipologia de teixit longitud de xarxa/superfície 

Habitatge planificat SIC 12,45 
Habitatge planificat CUY 10,04 
Alt Standing 8,91 
Habitat espontani 6,52 
Peri-Urbà 2,47 
Taula 5.3. Mitjana per teixits del quocient entre la longitud de xarxa d’aigua 
potable i la superfície de cada barri. Font: Elaboració pròpia 
 

12,45

10,04

8,91

6,52

2,47

0

2

4

6

8

10

12

14

Hab planif icat  SIC Hab planif icat  CUY Alt  Standing Espontani Peri-Urbà

mitja na  long itud  de xa rxa /superfície

 
Figura 5.2. Mitjana del quocient entre la longitud de xarxa d’aigua potable i la 
superfície de cada barri per teixits. Font: Elaboració pròpia. 

 
Els barris amb més longitud de xarxa per superfície són els de tipus planificat construïts per la 
SIC o la MAETUR, on el planejament inclou la dotació de serveis urbans bàsics per als seus 
habitants. En aquest cas el paràmetre de relació entre la longitud de xarxa existent al barri i la 
seva superfície dóna un valor mig de 12,45 i 10,04 respectivament.  
En l’altre extrem es situen els barris de creació espontània i els perifèrics, amb valors de 6,52 i 
2,47 respectivament. En el cas dels teixits espontanis podem dir que, tot i que existeix una certa 
variabilitat entre els diferents barris, el cert és que els casos en que barris d’aquest tipus tenen 
valors elevats són deguts sobretot a la seva proximitat amb barris de més alt standing. Per tal que 
les xarxes contínues com la de l’aigua potable arribin a aquests últims, forçosament han de 
transcórrer al llarg dels barris colindants. La seva presència, per tant, no obeeix a una lògica 
d’abastament a les poblacions dels barris espontanis, sinó que és producte de la posició relativa 
entre ells. Exemples d’això ho són barris com Obili o Mokolo, a tocar de les zones destinades a 
habitatge planificat per la SIC, o Nlongkak 1, que limita amb els barris de més alt standing del 
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Figura 5.3. Representació espaial del quocient entre la longitud de xarxa d’aigua potable existent a cada barri i la 
seva superfície. Font: Elaboració pròpia. 
 
nord de la ciutat. L’anàlisi espaial de la taxa calculada (figura 5.3.) mostra les diferències 
esmentades.  
La gran diferència entre el valor corresponent als barris perifèrics i espontanis es pot explicar pel 
fet que, en general, la superfície dels barris perifèrics és molt superior a la dels barris espontanis. 
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La realitat, però, és que la dotació per habitant és pràcticament igual pels ciutadans d’ambdós 
tipologies de teixit urbà. Així ho demostrarà l’anàlisi del paràmetre longitud de xarxa per 
habitant realitzat a continuació. 
També és interessant analitzar el resultat obtingut pels barris d’alt standing. S’obté un valor mitjà 
de 8,91, inferior al dels barris planificats, i que d’altra banda podria semblar molt proper al dels 
teixits espontanis. Cal concloure que l’anàlisi és poc representatiu en aquest cas, donada la 
variabilitat en superfície entre les diferents unitats i el fet que, quan s’analitza la longitud de 
xarxa per habitant, efectivament s’obtenen valors molt superiors pels habitants d’aquestes zones.  
En el cas dels barris d’alt standing, la figura mostra la gran variabilitat entre els valors del 
paràmetre en els diferents barris, que fa que en aquest cas l’anàlisi sigui poc representatiu.  
A la zona nord de la ciutat, per exemple, és possible trobar en un radi reduït barris d’alt standing 
pertanyents a rangs diferents. 
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Figura 5.4. Detall de la variabilitat del paràmetre en els 
barris d’alt standing de la zona nord de la ciutat.  
Font: Elaboració pròpia.  

 
El comportament dels barris d’alt standing es reflecteix millor en l’anàlisi del paràmetre de la 
longitud de xarxa per habitant del següent punt. 
 
La proximitat al centre pot ser considerada com un dels factors que fan que el valor de la 
longitud de xarxa al barri augmenti. Així ho demostren casos com els dels barris de Briqueterie i 
Mvog-Ada, que tot i ser teixits de creació espontània amb superfícies relativament extenses que 
podrien fer disminuir molt el valor del paràmetre, obtenen valors d’aquest superiors a 8 i a 9, 
respectivament.  
Però a banda de si un barri és cèntric o no, la representació espacial de l’indicador estudiat 
demostra que el factor determinant és la tipologia del barri. En aquest sentit, destaquen casos 
com el del barri de Mballa 5, pertanyent a un teixit planificat  per la CUY i situat en una zona 
força perifèrica al nord-est de la ciutat. El seu voltant està constituït per barris perifèrics i 
espontanis. Tot i la relativa similitud entre ells pel que fa a l’emplaçament dins de la ciutat, la 
taxa del barri de Mballa 5, de les més elevades de la ciutat amb un valor de 14,68, és de 3 a 4 
vegades superior a la dels seus barris veïns, i arriba a ser 28 vegades superior a la del barri 
espontani de Mballa 4 amb el qual limita. És un exemple clar que mostra que la diferència entre 
les dotacions dels ciutadans de la ciutat depèn del teixit en el que viuen, més enllà de la seva 
proximitat al centre. 
 
També cal considerar que en determinats barris espontanis s’obtenen valors molt elevats 
d’aquest indicador deguts a la seva poca extensió en superfície. És el cas de barris com Mvog 
Mbi o la zona espontània del centre administratiu. En aquest sentit, la comparació amb el valor 
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obtingut de la posterior relació de longitud de xarxa per habitant ens mostrarà que realment la 
dotació és molt inferior.  
 
D’altra banda, es veu una gran diferència entre els barris perifèrics del nord de la ciutat, millor 
connectats a la xarxa, i els situats al sud. Aquest fet marca la tendència d’evolució futura en el 
creixement de la ciutat. Els actuals barris perifèrics del nord evolucionen cap a teixits d’alt 
standing i més planificats, com els que els envolten. Cap al sud, l’actual absència de xarxes de 
serveis urbans i de planificació indica que la densificació s’està produint seguint lògiques de 
creació espontània.  
 
Podem concloure que el primer que determina l’existència de la xarxa d’aigua potable en un 
barri és la tipologia de teixit al qual pertany. D’entre els barris d’una mateixa tipologia de teixit, 
l’emplaçament més o menys cèntric dins la ciutat i en ocasions la proximitat a barris de més alt 
nivell determinarà que aquesta taxa sigui més o menys elevada. 
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 Relació entre la longitud de xarxa i el nombre d’habitants a cada barri 
En aquest cas el paràmetre indicador s’ha calculat realitzant el quocient entre la longitud de la 
xarxa d’aigua potable que transcorre per cada barri i el nombre d’habitants. Els resultats són 
encara més significatius. 
 

Tipologia de teixit 
mitjana  

longitud de xarxa/habitant 

Alt Standing 1,49 

Habitatge planificat SIC 1,04 

Habitatge planificat CUY 0,67 

Habitat espontani 0,26 

Peri-Urbà 0,25 

Taula 5.4. Mitjana per teixits de la relació entre la longitud de xarxa d’aigua potable per habitant a cada barri. Font: 
Elaboració pròpia 
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Figura 5.5. Mitjana per teixits de la relació entre la longitud de xarxa d’aigua potable per habitant a cada barri.  
Font: Elaboració pròpia 
 
Si en l’anàlisi anterior relatiu a la superfície dels barris existien casos en que el valor resultava 
relativament elevat, distorsionat a causa de la poca extensió de determinats barris, en calcular-ho 
en relació o la població aquesta distorsió desapareix, reflectint millor les diferències entre els 
habitants pertanyents als diferents teixits de la ciutat de Yaoundé. 
 
Els valors obtinguts són molt significatius: la taxa de connexió és pràcticament de 1,50 de 
mitjana per als barris d’alt standing, 6 vegades superior al valor de 0,25 obtingut pels barris 
espontanis i perifèrics. Les baixes densitats de població existents en aquest tipus de teixit i 
l’elevada taxa de connexió a les xarxes de serveis urbans dels habitants residents, entre elles la 
de l’aigua potable, donen com a resultat un valor molt per sobre de la resta. 
Els teixits de tipus planificat compten amb una dotació significativa pel que fa a la xarxa d’aigua 
potable. Com s’ha explicat, la planificació d’aquests teixits inclou la dotació de serveis urbans 
pels seus habitants i això es reflecteix clarament en la taxa obtinguda. Els realitzats per la SIC 
prenen valors propers als d’alt standing, tot i que la seva variabilitat fa que la mitjana quedi mig 
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punt per sota. Els de la CUY disposen d’una dotació menor que es situa entre el 0,39 i el 1,01, 
amb una mitjana intermitja de 0,67 (figura 5.6). El nivell de standing en aquests darrers és 
inferior, el grau d’urbanització menor i les densitats de població superiors. Tot això queda 
reflectit en els valors obtinguts per la longitud de xarxa per habitant, significativament més baixa 
pels teixits planificats per la CUY. 
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Figura 5.6. Umbrals de la relació entre la longitud de xarxa per habitant.  
Font: Elaboració pròpia 

 
Pel que fa als barris de creació espontània i perifèrics, és representativa la similitud entre el valor 
mig corresponent als dos tipus de teixits. Aquest resultat indica que la facilitat de connectar-se a 
la xarxa d’aigua potable pels habitants dels barris més allunyats del centre, com és el cas dels 
barris perifèrics, és similar a la dels teixits espontanis, situats en molts casos propers al centre de 
la ciutat i sovint a tocar de barris d’alt standing que tenen un grau elevat de connexió a les xarxes 
de serveis urbans.  
Donat que les connexions es fan individualment, allò que condiciona la connexió per a una 
família és la proximitat a la canalització principal existent. Als teixits de creació espontània i als 
barris perifèrics, la xarxa d’aigua potable circula quasi exclusivament per les vies de circulació 
principals, presents als barris espontanis d’igual manera que en els perifèrics. La diferència amb 
les zones millor dotades radica en que en els barris de millor standing o planificats les xarxes de 
serveis urbans com la de l’aigua potable discorren igualment per les vies secundàries, fet que es 
tradueix en una major presència de canalitzacions en aquests barris, i en l’anàlisi realitzat queda 
reflectit per una major longitud de xarxa circulant pel barri. 
 
La figura 5.7 mostra la diferència esmentada. Mentre als teixits planificats com a Biyem-Assi o 
Nsimeyong 2 la xarxa d’aigua potable circula tant per la xarxa viària primària com per la 
secundària, als barris espontanis aquesta es limita gairebé exclusivament a seguir els eixos 
principals, com és el cas dels barris de Mvolye, Efoulan o Obili. Aquest esquema es reprodueix 
en general a la resta de barris de la ciutat. 
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Figura 5.7. Comparació de la xarxa d’aigua potable existent a diferents barris a Yaoundé. Font: Elaboració pròpia 

 
La representació espaial de l’indicador és molt representativa (figura 5.9). Només els barris d’alt 
standing, a més a més dels teixits administratius i comercials, apareixen destacats amb els valors 
més elevats del paràmetre. Les distorsions en barris espontanis de petita extensió han 
desaparegut, i tot i limitar en molts casos amb teixits amb una elevada presència de xarxa d’aigua 
potable, els barris espontanis segueixen caracteritzant-se per la seva baixa connexió. Un exemple 
clar és la zona que envolta el barri d’alt standing de Ndamvout 2, tal com mostra la figura 5.8 

NDAMVOUT 1

KONDENG

KOETAM-BAFIA

MVOG-MBI
EKELE 2

NDAMVOUT 2
VOLYE EKOUNOU 

EKOUNOU 1

NSAM

MVAN
EKOUMDOUM

1

Péri-Urbain

Haut Standing

Moy Stand C

SSpontané

SpontanéSpontané

pontané

f

ontané

Spontané

Péri-U
pontané

Spontané

Péri-Urbain
Péri-Urbain

 
Figura 5.8. Detall de la diferència entre barris veïns de diferent standing.  
Font: Elaboració pròpia. 

Aquest anàlisi demostra les grans diferències existents en la pròpia ciutat pel que fa al 
subministrament d’aigua potable. Diferències que s’accentuen més amb el temps, ja que les 
inversions en manteniment i noves connexions a la xarxa, que com s’ha explicat obeeixen 
principalment a criteris de mercat i de màxim benefici econòmic, es fan sobretot en els barris 
millor abastits. 
D’altra banda s’ha de tenir en compte que es tracta d’un primer anàlisi qualitatiu que ens dóna 
una idea de les diferències existents entre els ciutadans dins la mateixa ciutat. El fet que la xarxa 
circuli per un determinat barri no necessàriament implica que els seus habitants hi estiguin 
connectats. Per conèixer-ne millor el comportament intern cal un anàlisi més detallat a nivell de 
barri que es farà en els capítols següents prenent com a zona d’estudi el barri de Melen. 
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Figura 5.9. Representació espaial de la relació entre la longitud de xarxa potable per habitant a cada barri. 
Font: Elaboració pròpia 
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5.1.4. Descripció de la xarxa d’aigua potable a Melen  
Al barri de Melen, la xarxa de subministrament d’aigua potable de la companyia SNEC segueix 
l’eix de la via principal situada al part alta del barri. Des d’allà, i a partir de canalitzacions 
construïdes en general a través de les vies penetrants, surten les connexions individuals que 
donen servei als veïns abonats.  
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Figura 5.10. Xarxa d’aigua potable de la companyia SNEC al barri de Melen. 
Font: Communauté Urbaine de Yaoundé, 2002. 

 
A la figura destaca la zona de la gendarmerie per l’elevat nombre de canalizacions existents en 
relació a la resta del barri, així com per disposar de xarxa viària secundària, pràcticament 
inexistent a la zona d’estudi. Les canalitzacions existents a la zona d’estudi coincideixen amb el 
traçat de dues de les principals vies penetrants de la zona de Melen 3.  
 
Els valors dels indicadors calculats anteriorment (taula 5.5) donen per a la zona de Melen: 

 ratio SNEC/superfície ratio SNEC/habitant 

Melen 5.67 0.23 

mitja barris espontanis 6.52 0.26 

mitja Yaoundé 6.50 0.48 
Taula 5.5. Relació entre la longitud de xarxa per superfície i per habitant al 
barri de Melen. Font: Elaboració pròpia. 

Com mostra la taula 5.5, els valors corresponents al barri de Melen queden molt per sota de la 
mitjana de la ciutat i són també inferiors al valor mitjà corresponent als barris espontanis. Aquest 
resultat ens dóna una primera idea qualitativa de la manca de servei d’aigua potable al barri. A 
continuació analitzarem les característiques de la xarxa a la zona estudiada. 
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 Grau de connexió a la xarxa 
Segons l’enquesta realitzada, només un 32 % de les famílies de la zona d’estudi disposen de 
connexió particular a la xarxa SNEC. Aquest percentatge és similar a la resta dels barris 
espontanis de la ciutat.  

Taxa de connexió a la xarxa SNEC 

 Famílies connectades 268 32 % 
 Famílies no connectades 542 65 % 
 Sense resposta 21 3 % 
Total 831 100 %

Taula 5.6. Taxa de connexió a la xarxa de la SNEC a la zona d’estudi. Font: Elaboració pròpia 
 
La connexió es fa mitjançant connexions particulars, casa per casa. El preu de les connexions 
varia segons la distància entre l’habitatge i la canalització existent, fet que facilita l’accés al 
servei a les famílies que viuen a la part alta del barri, prop de la via principal per on discorre la 
xarxa, o bé propers a les pistes penetrants. La distribució espacial dels veïns connectats marca 
aquesta tendència (figura 5.11). Si bé hi influeixen també altres factors que s’analitzaran més 
endavant, la imatge mostra que gran part dels habitatges connectats a la xarxa es situen al costat 
de les pistes interiors del barri.  
Cal dir que no es disposa d’informació relativa a la majoria de les famílies situades al llarg de la 
via nacional que limita el barri, degut a la reticència que han mostrat a respondre les enquestes. 
Tot i això, per la tipologia dels habitatges pertanyents a aquesta franja i per les canalitzacions 
que s’hi poden veure en una simple observació, és possible deduir que la gran majoria disposen 
de connexió a la xarxa.  
Partint d’aquesta hipòtesi, a la figura 5.12 hi apareixen també com a famílies amb connexió 
aquelles que, en base al treball de camp realitzat a la zona, es poden classificar com a tal, tot i 
que no es disposi de dades que ho confirmin. Són les situades en la primera i segona línia 
d’habitatges respecte a la via nacional, a una distància inferior als 30 metres. 
 
Es constata que existeixen diferències en el grau de connexió a la xarxa per a les famílies que 
habiten a la zona d’estudi.  
 
Un dels factors determinants és la localització del seu habitatge dins del barri. Per estudiar-ho 
s’ha dividit la zona en 10 franges d’uns 20 metres d’amplada que agrupen els habitatges en 
funció de la distància a la via principal, tal com mostra la figura 5.12. Els resultats de l’anàlisi 
sobre els percentatges de connexió dins de cadascuna de les franges apareixen a continuació.  
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PENET 10.3

PENET 11.3

famílies connectades a la xarxa (hipòtesi)

famílies connectades a la xarxa SNEC

 
Figura 5.11. Famílies connectades a la xarxa d’aigua potable de la SNEC a la zona d’estudi. Font: Elaboració pròpia 
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PENET 10.3

PENET 11.3

famílies connectades a la xarxa (hipòtesi)

famílies connectades a la xarxa SNEC
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Figura 5.12. Anàlisi per franges de les famílies connectades a la xarxa d’aigua potable de la SNEC i agrupacions d’habitatges formant concessions a la 
zona d’estudi. Font: Elaboració pròpia. 
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FRANJA % famílies connectades 
Franja1 98,8% 

Franja 2 74,2% 

Franja 3 48,4% 

Franja 4 28,8% 

Franja 5 25,2% 

Franja 6 17,0% 

Franja 7 13,7% 

Franja 8 10,5% 

Franja 9 7,8% 

Franja 10 3,6% 

Taula 5.7. Famílies connectades a la xarxa SNEC dins de cada franja d’anàlisi. Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 5.13. Famílies connectades a la xarxa SNEC dins de cada franja d’anàlisi. Font: Elaboració pròpia. 

 
L’anàlisi permet agrupar les deu franges en tres nivells de connexió diferenciats:  
 
1. A la part alta del barri, formada per les franges 1 i 2, hi trobem habitatges que disposen 
majoritàriament de connexió individual a la xarxa. Tant per les dades obtingudes de les 
enquestes com per la hipòtesi realitzada recolzada en el treball de camp, es poden quantificar al 
voltant del 75% les famílies connectades.  
En aquesta zona, la distància a la canalització principal que discorre pel límit del barri és 
mínima. Això implica costos menors de connexió per a famílies que, d’altra banda, es 
caracteritzen per tenir un nivell d’ingressos superior a la mitjana al barri. L’accessibilitat és molt 
bona, fet que també fa disminuir les dificultats tècniques a l’hora de realitzar la connexió. 
 
2. Passada la línia d’habitatges més propers a la via nacional, el nombre de famílies connectades 
a la xarxa disminueix ràpidament. Segons les dades obtingudes, entre les franges 3 i 6 es poden 
quantificar al voltant del 35% sobre el total el nombre d’abonats situats a la zona intermitja. 
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El pendent augmenta a mesura que ens allunyem de la part alta del barri, i amb aquest, l’erosió a 
les vies d’accés. A més a més de la distància, les condicions d’accessibilitat fan augmentar 
progressivament el preu de la connexió. En aquesta zona, degut a l’erosió de les vies d’accés, és 
fàcil veure al descobert les canalitzacions que arriben a les cases a través de les pistes (figures 
5.14 i 5.15). 
 

   
Figures 5.14 i 5.15. Imatges de la coexistència entre canalitzacions d’aigua potable i vies d’accés al 
barri de Melen III. Font: Elaboració pròpia. 

 
S’hi observa també una certa tendència a que els habitatges connectats es trobin agrupats 
formant petits nuclis de 5 o 6 famílies que disposen de connexió individual a la xarxa d’aigua 
potable (figura 5.12). Una possible explicació rau en que els habitatges s’estructuren en 
concessions. La connexió realitzada pel propietari de la concessió pot donar servei a les diferents 
famílies que habiten dins la concessió. Per aquest motiu, és possible que una mateixa aixeta 
estigui abastint a més d’una família. En respondre l’enquesta, totes les famílies de la concessió la 
consideren com a connexió individual, ja que sovint es troba situada a l’exterior de les vivendes, 
a l’espai comú que comparteixen els habitatges que conformen la concessió. D’aquesta hipòtesi 
podem deduir que el nombre real de connexions en aquesta franja pot ser a la pràctica inferior a 
l’obtingut. 
Un altre motiu és que sovint diferents famílies comparteixin el cost que implica realitzar la 
connexió, i aprofiten la canalització per servir a diferents habitatges.  
Per últim, aquesta distribució en petits nuclis és resultat també del caràcter de les famílies 
cameruneses. Els fills acostumen a construir el seu habitatge al costat de la casa familiar. Això 
els permet tenir accés a la connexió individual d’aquesta. 
 
3. A mesura que es descendeix cap a la zona del fons de vall, per on discorre el curs d’aigua de la 
Mingoa, el nombre d’abonats a la SNEC disminueix significativament. El resultat de l’anàlisi 
entre les quatre franges inferiors dóna un percentatge molt inferior a la resta del barri pel que fa 
al nombre de connexions: menys del 10% de les famílies tenen accés a l’aigua de la xarxa a 
través d’una connexió individual a casa a la zona baixa.  
La dificultat d’accedir actualment a aquestes zones, tant per l’erosió, pels pendents existents i pel 
mal estat de les pistes que hi arriben, com pel problema de les inundacions, i en general per la 
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inestabilitat dels sòls a causa de l’acumulació de residus i les aigües d’escolament, fa que 
tècnicament sigui molt difícil dotar-les de canalitzacions i connexions a la xarxa.  
Com a conseqüència d’això i de la major distància existent respecte la canalització principal de 
la part alta del barri, els costos de connexió en aquesta franja resulten molt elevats. A aquest 
anàlisi cal afegir-hi el fet que, en general, les famílies situades al fons de vall disposen de menys 
recursos econòmics per fer front a la inversió, ja que són les de menors rendes dins del barri.  
 
Aquest anàlisi ens ha permès tenir una primera idea de com influeix la localització dins del barri 
en l’accés a les xarxes urbanes dels ciutadans de Melen, fet que anirem desenvolupant en aquest 
estudi. En efecte, les conclusions de l’estudi realitzat per A. Palacios (2003) demostren que el 
grau d’accessibilitat dels habitatges situats a la zona d’estudi determina les condicions de vida 
dels habitants i el seu grau de desenvolupament en general. Ho corroboren els resultats obtinguts 
en l’anàlisi espacial de l’accés a la xarxa d’aigua potable: habitatges dins d’un mateix barri però 
amb diferents graus d’accessibilitat tenen també diferents possibilitats d’accedir a la xarxa 
d’aigua potable de la ciutat. 
 



                                                                                                Estudi de les xarxes de serveis urbans a Melen, Camerun 

- 62 - 

 Alternatives a la connexió particular  
El fet de tenir una connexió a casa no és l’única manera de poder tenir accés a l’aigua potable 
distribuïda per la companyia SNEC. Els que no hi estan connectats, en el cas de la zona d’estudi 
de Melen un 65 % de les famílies (taula 5.6), disposen de tres alternatives: 
 
- l’obtenen comprant-la a veïns que disposen de connexió a casa;  
- l’obtenen a les fonts públiques instal·lades per la SNEC; 
- la compren a revenedors informals del barri. 
 
1. Fonts públiques 
Com ja s’ha explicat, actualment la presència de fonts públiques a la ciutat de Yaoundé és molt 
minoritària. En el cas de Melen, només existeixen dues fonts instal·lades per la SNEC a la part 
alta del barri, a tocar de la via principal. Una està situada al límit entre Melen I i Melen V, i 
l’altra al bloc 6 de Melen IV. 
 

  
Figura 5.16. Fotografia d’una font 
pública al barri de Melen. Font: 
Elaboració pròpia. 

Figura 5.17. Fotografia d’una font pública al barri 
de Melen. Font: Elaboració pròpia. 

 
Les fonts existents a Melen són de dos tipus:  
- dipòsits reomplerts periòdicament per camions cisterna de la companyia (figura 5.16). 
- aixetes vigilades per una persona que disposa de la clau i cobra l’import (figura 5.17). 
 
Un cop més, la companyia ha prioritzat altres criteris, com la facilitat de col·locar-les en un 
emplaçament de fàcil accés des del punt de vista tècnic, front al principi de garantir-ne l’accés al 
màxim nombre de ciutadans. Possiblement aquesta segona opció els hagués portat a instal·lar-les 
allunyades de la via principal, en punts del baix fons i pitjor servits per la xarxa existent, enlloc 
de situar-les a la part alta del barri.   
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2. Veïns connectats i revenedors 
La segona alternativa per obtenir aigua potable pels habitants que no disposen de connexió 
particular és la compra a veïns i revenedors informals connectats al servei. 
 
Segons els resultats extrets de l’enquesta, el 95% de les famílies de la mostra no connectades a la 
xarxa de la companyia SNEC obtenen l’aigua potable mitjançant la compra a veïns o bé a 
revenedors del barri que disposen de connexió particular a casa.  
 

Aprovisionament  
d’aigua potable 

% famílies 

Compra a veïns 35% 

Compra a revenedors 60% 

Gendarmerie 2% 

Sense resposta 3% 

Taula 5.8. Fonts alternatives d’aprovisionament d’aigua potable pels veïns no connectats. Font: Elaboració pròpia. 
 
A la pràctica, és difícil diferenciar els habitants connectats a la xarxa que permeten utilitzar 
l’aigua a altres veïns, dels anomenats “revenedors”. Ambdós inclosos en el sector informal, el 
cas dels primers es pot interpretar com una característica pròpia del model familiar de la societat 
camerunesa: comparteixen els recursos de què disposen pel fet de ser veïns, per lligams familiars 
o d’amistat. El pagament no sempre es redueix a un intercanvi econòmic, sinó que generalment 
els que agafen l’aigua després recompensen els veïns ajudant-los en la realització d’obres de 
millora en l’habitatge, transportant per a ells l’aigua de pous o de punts més llunyans, etc. En 
resum, en molts casos es tracta d’un símbol d’afinitat entre famílies, compensat amb un 
pagament en espècies.  
El cas dels revenedors sí que correspon a una inversió realitzada pel propietari del punt d’aigua, 
de la qual n’espera obtenir beneficis econòmics. És una més de les activitats econòmiques del 
barri, amb característiques pròpies que s’analitzen a continuació. 
Abans cal dir, però, que el fet de tractar-se d’una activitat il·legal pertanyent al sector informal, 
al marge dels preus estipulats per la SNEC i no regulada per cap organisme, fa que sigui difícil 
obtenir-ne dades concretes degut sobretot a la reticència dels venedors a donar-ne informació. 
Només cal veure que, a la pregunta inclosa a l’enquesta respecte les activitats econòmiques que 
aporten recursos econòmics a la llar, només dues famílies han contestat que una d’aquestes 
activitats és la venda d’aigua. Tanmateix, les entrevistes informals anònimes realitzades amb 
alguns d’ells i la simple observació dels comportaments de la gent del barri durant la tasca d’anar 
a buscar aigua ens han permès extreure’n algunes conclusions. 
 
Una primera característica dels punts de venda d’aigua és la posició relativa de l’aixeta dins 
l’habitatge. En la majoria de casos aquest es situa fora de casa, en els patis exteriors o en els 
espais lliures dins la parcel·la. Això facilita l’accés als compradors, i permet respectar la intimitat 
de la família dels revenedors no sent necessari que la gent entri dins per omplir els recipients.  
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Figura 5.18. Punt de venda d’aigua a Melen 4, amb l’aixeta 
situada a l’exterior de l’habitatge. Font: Elaboració pròpia. 

 
L’intercanvi econòmic es fa molt discretament, o com a mínim així és en presència de persones 
desconegudes pel revenedor o que no pertanyin al barri. En general es realitza dins de 
l’habitatge. Els pagaments poden ser puntuals cada vegada que es va a buscar aigua, o també 
periòdics, de forma setmanal o mensual, corresponents als litres totals consumits durant aquest 
període. Depèn del grau de confiança entre el revenedor i els consumidors, de la quantitat 
consumida i de la freqüència amb que aquests van a buscar aigua. 
 
La localització dels revenedors dins del barri també és característica. Els habitatges on es ven 
aigua es situen generalment a les zones intermitges, al llarg de les pistes amb millor accessibilitat 
o propers a elles. La figura (5.19) mostra aquesta tendència. Les vies principals d’accés al barri 
hi apareixen destacades. Aquests accessos no pateixen l’acció de l’erosió, ja que transcorren 
paral·lelament a les corbes de nivell i tenen pendents pràcticament nul·les. En trobar-se en bones 
condicions i permetre creuar el barri sense massa obstacles, són les més utilitzades. 
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Punts d'aigua

principals vies d'accés

aixetes SNEC
pous naturals
fonts naturals
fonts públiques SNEC

 
Figura 5.19. Localització dels punts d’aigua a Melen 4. Font: Elaboració pròpia. 
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Punts d'aigua

principals vies d'accés

aixetes SNEC
pous naturals
fonts naturals
fonts públiques SNEC

 
Figura 5.20. Zonificació segons la tipologia dels punts d’aigua existents al barri. Font: Elaboració pròpia. 

 
L’explicació d’aquest posicionament respon a diversos factors: 

 la població que viu a les zones intermitges està prou allunyada de la via principal com per 
poder obtenir els beneficis econòmics que comporta la proximitat a aquesta en quant al cost 
de la connexió a la xarxa de la SNEC. 

 els pous i fonts naturals es situen majoritàriament a les zones baixes del barri, massa 
allunyades dels habitatges intermitjos com perquè el transport de l’aigua fins a casa 
representi un esforç acceptable. 

 la bona accessibilitat dels punts de venda d’aigua, com ja s’ha explicat situats al costat de 
pistes en millor estat que els accessos als punts d’aigua tradicionals del baix fons, compensa 
el seu cost enfront la dificultat de transportar aigua des dels pous. 

 les rendes dels habitants d’aquesta zona, sense ser les més altes, els permeten poder optar 
pel consum de l’aigua de la xarxa, tot i haver de pagar per ella. 
 

En definitiva, les famílies que viuen a la franja intermitja del barri resulten ser el públic objectiu 
que reuneix les característiques que porten a comprar aigua als revenedors, i això es tradueix en 
la tendència d’aquests últims a situar-se en aquestes zones. D’aquesta manera, a part de vendre 
aigua per al consum, atrauen també a famílies que en altres emplaçaments possiblement optarien 
per utilitzar l’aigua de fonts naturals i pous per a la resta d’usos. 
 
La comparació entre el barri de Melen 4, on s’ha realitzat un projecte de millora de 
l’accessibilitat, i la resta de barris de l’estudi, amb pistes en pitjor estat, posa de manifest 
novament el lligam entre l’accessibilitat i la localització característica dels revenedors d’aigua. 

Zona de predomini de pous

Zona de revenedors  
connectats a la xarxa 

Majoria de famílies  
amb connexió particular 
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En efecte, tal com mostra la figura (5.21), al barri de Melen 4 el nombre de famílies que opten 
per comprar l’aigua és superior que als altres. La millora de les pistes en la franja intermitja ha 
fet que més gent estigui disposada a desplaçar-se fins als punts de venda d’aigua, tot i que 
aquests últims es situïn a una distància similar a la que els separa dels punts d’aigua tradicionals.  
 

famílies no connectades que compren aigua de la xarxa
famílies no connectades que l'obtenen de punts tradicionals
famílies que combinen ambdues alternatives

famílies connectades a la xarxa SNEC

 
Figura 5.21. Famílies que compren aigua de la xarxa al barri de Melen 4. Font: Elaboració pròpia. 

 
D’aquesta manera podem concloure que amb la millora de l’accessibilitat augmenta també el 
radi d’influència dels revenedors d’aigua. Cal tenir en compte, no obstant, que el projecte de 
millora de l’accessibilitat al barri de Melen 4 ha influït també en altres factors que poden afavorir 
la tria de l’opció de comprar l’aigua: les rendes han pujat, la sensibilització pel que fa als temes 
d’higiene relacionats amb l’aigua també, etc. 
 
3. L’aigua de la Gendarmerie 
Per últim, cal parlar d’una tercera alternativa molt localitzada i característica de la nostra zona 
d’estudi, que és la possibilitat d’obtenir aigua de la xarxa de manera gratuïta a través de les 
aixetes instal·lades a la Gendarmerie.  
És una pràctica molt utilitzada per les famílies que habiten prop dels accessos que uneixen la 
Gendarmerie amb la zona del fons de vall del barri de Melen. La indiferència i tolerància dels 
militars front aquest fet, molts d’ells habitants de Melen, fa que nombroses famílies optin per 
aquesta alternativa.  
Aquesta opció no apareix a les enquestes, degut al seu caràcter informal. Però el treball de camp 
realitzat i la convivència amb les famílies de la zona ens ha permès conèixer-ne l’existència, que 
d’altra banda sí es tradueix en l’anàlisi dels resultats obtinguts, com veurem a continuació.  

famílies no connectades que compren aigua de la xarxa
famílies no connectades que l'obtenen de punts tradicionals
famílies que combinen ambdues alternatives

famílies connectades a la xarxa SNEC
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Tal com es mostra a la figura 5.22, existeix una zona al fons de vall de Melen 4 on totes les 
famílies no connectades a la xarxa declaren comprar l’aigua a veïns connectats. Això contrasta 
amb la resta de les zones situades al fons de vall de Melen, on hi trobem sempre un cert nombre 
de famílies que obtenen l’aigua de fonts naturals i pous. L’explicació rau en aquesta tercera 
alternativa: moltes d’elles obtenen l’aigua de la xarxa de manera gratuïta- tot i que declaren que 
paguen per fer-ho-, anant a buscar-la a les aixetes de la Gendarmerie. Ho corrobora l’existència 
de nombrosos punts d’accés per travessar el curs d’aigua de la Mingoa en aquest sector , ja 
siguin petits ponts o fustes col·locades amb aquesta finalitat. 
 

famílies no connectades que compren aigua de la xarxa
famílies no connectades que l'obtenen de punts tradicionals
famílies que combinen ambdues alternatives

famílies connectades a la xarxa SNEC

 
Figura 5.22.Detall de la zona del fons de vall al barri de Melen 4. Font: Elaboració pròpia 

 
També és destacable el nucli de famílies connectades que apareix a la part dreta de la figura, 
situades al fons de vall de Melen 3. Aquest punt coincideix amb la via d’enllaç entre el barri i la 
Gendarmerie, una pista en bones condicions per on és fàcil fer-hi passar una canalització. Podem 
deduir que les famílies situades en aquest punt hagin optat per connectar-se a través d’aquesta 
canalització, enlloc de fer-ho amb la xarxa de la part alta del barri.  
 

   
Figures 5.23 i 5.24. Nens anant a buscar aigua a les aixetes de la Gendarmerie. Font: Elaboració pròpia. 



                                                                                                Estudi de les xarxes de serveis urbans a Melen, Camerun 

- 69 - 

5.2. Els punts d’aigua tradicionals  

Les característiques de la climatologia de Yaoundé, amb fortes pluges durant pràcticament la 
meitat de l’any i terrenys argilosos que contribueixen a l’escolament de les aigües donen lloc a 
l’existència de nombroses fonts i pous naturals distribuïts per tota la ciutat.  
Els punts d’aigua tradicionals constitueixen un recurs més per a les necessitats d’aigua de la 
població, especialment pels habitants dels barris espontanis i perifèrics, infradotats d’una xarxa 
bàsica d’aprovisionament d’aigua en condicions. En aquests barris, la dificultat per accedir a 
l’aigua distribuïda per la xarxa, sobretot pels habitants de les zones més allunyades de les vies 
principals, provoca la generalització dels sistemes alternatius en detriment de les connexions a la 
SNEC. Allà on la xarxa clàssica de distribució d’aigua potable és feble o inexistent, com és el 
cas de Melen, són les poblacions per elles mateixes les que s’encarreguen d’assegurar-se’n 
l’accés. D’aquesta manera nombroses iniciatives privades o col·lectives han donat com a resultat 
la creació de punts d’aigua tradicionals, amb accessos condicionats en major o menor mesura, i 
d’on s’obté en general aigua d’una qualitat lluny dels límits acceptables per al consum humà.  
 
El darrer Informe Sobre el Desenvolupament Humà elaborat pel Programa de les Nacions Unides 
pel Desenvolupament (PNUD) l’any 2003 xifra en un 42% la població camerunesa sense accés 
sostenible a una font d’aigua millorada. 
 

  

 
Figura 5.25. Diferents punts d’aigua tradicionals al barri de Melen. Font: Elaboració pròpia. 
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5.2.1. Creació d’un punt d’aigua 
La creació d’un pou o el condicionament d’una font és ràpid i poc costós si es compara  amb el 
preu d’una connexió particular a la xarxa de la companyia SNEC. Per això sovint són les 
mateixes famílies les que, no tenint accés a la xarxa SNEC, opten per millorar les condicions 
dels punts d’aigua propers al seu habitatge. 
La llei sobre el règim de l’aigua al Camerun autoritza la utilització lliure i gratuïta de les aigües 
no-dominials (no destinades a un interès públic) per a fins no comercials. Les zones de fons de 
vall de Yaoundé pertanyen teòricament a l’Estat, però no han estat objecte de condicionaments 
de cap mena ni d’actuacions per part de l’administració. D’aquesta manera, el particular 
propietari d’un terreny segons el dret tradicional pot extreure’n aigua i posar-la en servei, sent-ne 
el seu únic propietari als ulls de la població. El cost de realització d’un punt d’aigua es redueix al 
cost propi d’execució.  
 
En definitiva, el baix cost, la facilitat de la realització i el dret poc restrictiu en aquest sentit han 
afavorit la creació d’un gran nombre de punts d’aigua tradicionals com a resultat d’iniciatives 
individuals i col·lectives, disminuint encara més la taxa de connexió a la xarxa de la companyia 
SNEC als barris d’habitat espontani dens situats a les zones de relleu accidentat com és el barri 
de Melen. 
Els punts d’aigua tradicionals són majoritàriament situats a la part baixa de les vessants, a les 
zones de fons de vall. En el cas de Melen, propers al curs d’aigua de la Mingoa que discorre per 
la part baixa del barri. Les fonts emanen de les àrees més humides de la conca i els pous tenen 
profunditats properes a les de les capes freàtiques. 
Com mostra la figura (5.26), la major part dels pous i fonts naturals al barri de Melen estan 
situats al fons de vall. 
 

PISTA 4.1

PENET 5.1

PENET 6.1

PENET 7.1

PENET 8.1

PENET 9.1

PENET 10.3

PENET 11.3

PENET 12.3PENET 13.3
PENET 14.3

PENET 15.3

PENET 16.3

famílies que disposen d'un pou a la seva concessió

 
Figura 5.26. Famílies de la zona d’estudi que disposen d’un pou a la seva concessió. Font: Elaboració pròpia 
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5.2.2. Caracterització dels punts d’aigua tradicionals 
L’estudi d’identificació dels punts d’aigua tradicionals i de la seva taxa de freqüentació dut a 
terme a Melen 4 permet identificar i caracteritzar els 37 punts d’aigua presents al barri. Els 
resultats obtinguts es mostren a continuació. 
 

TIPUS DE PUNT D’AIGUA nombre % 
Punt de venda privat 1 3 % 
Pous 31 84 % 
Fonts 5 13 % 
Total 37 100 % 

Taula 5.9. Tipologia dels punts d’aigua tradicionals al barri de Melen IV. Font: ERA-Cameroun, 2001 (Projecte 
d’identificació de latrines i punts d’aigua i anàlisi de les taxes de freqüentació de pous i fonts al barri de Melen IV).  
 

 Els pous 
Els pous representen el 84 % dels punts d’aigua tradicionals existents a Melen IV. Són en 
general de concepció i realització simple, i no requereixen d’un finançament important. D’aquí 
que siguin els més abundants al barri.  
 
Podem diferenciar-los en tres tipologies en funció de les condicions en que es troben. 

1- Els pous no millorats, sense superestructura i sense tapa de protecció, representen el 19 
% dels pous censats (figura 5.27). 

2- Els pous lleugerament condicionats, amb superestructura però sense tapa de protecció, 
són els més abundants al barri. Un 70 % pertanyen a aquest tipus (figura 5.28). 

3- Els pous millorats, amb superestructura i tapa de protecció, constitueixen el 11 % dels 
pous del barri. La superestructura pot ser construïda en diferents materials tals com el 
formigó, els totxos de ciment o xapes metàl·liques de forma cilíndrica. Només un d’entre 
els pous censats disposa d’una politja (figura 5.29). 

 
Figura 5.27. Pou de tipus no millorat a 
Melen 4. Font: Elaboració pròpia 

 
Figura 5.28. Pou lleugerament millorat a 
Melen 4. Font: Elaboració pròpia 
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Figura 5.29. Pou millorat a Melen 4, 
amb superestructura de ciment i tapa de 
fusta. Font: Elaboració pròpia 

 
Localitzats en la seva majoria al fons de vall, la profunditat mitjana dels pous censats és de 6,3 
metres, i va augmentant a mesura que ens allunyem de la part baixa del barri. El nivell mitjà de 
l’aigua dins del pou es situa al voltant dels 4,7 metres. Alguns d’ells arriben a esdevenir fonts 
naturals durant l’estació de pluges, quan l’aigua aflora a la superfície. És el cas del punt d’aigua 
nº103, un pou no millorat situat al baix fons de Melen IV. 
 

PROFUNDITAT DEL POU nombre % 
menys de 2m 11 38 % 
de 2 a 4m 8 28 % 
de 4 a 6 m 4 14 % 
de 6 a 8 m 1 3 % 
de 8 a 10 m  2 7 % 
de 10 a 12 m 2 7 % 
més de 12 m 1 3 % 
TOTAL 29 100 % 

Taula 5.10. Profunditat dels pous d’aigua situats al barri de Melen IV. Font: ERA-Cameroun, 2001 (Projecte 
d’identificació de latrines i punts d’aigua i anàlisi de les taxes de freqüentació de pous i fonts al barri de Melen IV). 
 

 Les fonts naturals 
Les fonts naturals qualificades per la població com de qualitat suficient per al consum els 
garanteixen el subministrament en aigua de beguda en diferents situacions. Així, són utilitzades 
per alguns abonats a la SNEC en casos de tall o avaries a la xarxa, o bé en situacions de manca 
de recursos financers (tancament de la connexió per manca de pagament, etc.), així com per la 
població no connectada i amb pocs recursos davant la impossibilitat de pagar l’aigua als 
revenedors o als veïns connectats. 
 
Però el principal consum de l’aigua de les fonts està destinat als usos domèstics, tenint com a 
factor determinant per a la tria la seva gratuïtat. En particular, el rentat de roba és sovint realitzat 
a les mateixes fonts, fet que estalvia el transport d’aigua fins a casa. 
Les fonts identificades a la zona d’estudi són en general no pavimentades i lleugerament 
condicionades. Només la font Tap-Tap, situada en la part alta de Melen 4, i la font Commando, 
al barri de Melen I,  han estat millorades dins del Projecte de millora de les condicions de vida 
dels habitants de Melen IV i del Programa Barris respectivament, duts a terme per ERA-
Cameroun i Enginyeria Sense Fronteres.  
 
L’elevat cost que implica el condicionament d’una font, front a la realització de petites millores 
en els pous i els seus accessos assumibles sovint pels propietaris, explica la manca d’actuacions 
en aquest sentit. 
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 Característiques dels punts d’aigua: obres majoritàriament privades per a consum 
col·lectiu 

El 80% dels punts d’aigua tradicionals pertanyen a particulars. Només el 10% d’aquests són 
propietat d’una comunitat o bé d’un grup de famílies (ERA-Cameroun, 2001). 
 
L’individualisme és present en la xarxa d’abastament d’aigua; sovint són les famílies les qui 
decideixen crear el seu propi punt d’aigua quan no tenen accés a l’aigua de la SNEC o bé quan 
són massa allunyades d’un accés. Cal destacar que en general aquestes iniciatives provenen 
d’habitants que disposen de recursos suficients com per realitzar l’obra, i que són propietaris del 
terreny on es situa el punt d’aigua. Les dades de camp recollides al barri de Melen IV mostren 
que la major part dels punts d’aigua tradicionals es troben dins la concessió d’un propietari. 
 
Com hem vist, els pous es situen normalment dins les concessions. Però si bé l’obra és privada, 
el seu ús en poques ocasions es restringeix als habitants de la concessió. En la majoria de casos 
l’ús és comunitari, i a cada pou s’hi abasteixen també les famílies veïnes. En el cas de Melen IV, 
tots els pous identificats en l’estudi pertanyen a una família però són utilitzats també pels veïns 
(ERA-Cameroun, 2001). 
 
El seu règim d’utilització per part de les famílies veïnes varia:  

 en molts casos el propietari permet l’ús comunitari del punt d’aigua gratuïtament; 
 en d’altres, els consumidors paguen algun tipus de taxa al propietari per poder consumir 

l’aigua que n’extreuen o bé col·laboren en les tasques de manteniment del punt d’aigua; 
 en el cas dels llogaters, sovint aquests utilitzen habitualment l’aigua del pou realitzat pel 

propietari i paguen un petit increment en el lloguer en concepte d’aigua. 
 
L’estudi sobre la taxa freqüentació realitzat en els 37 punts d’aigua tradicionals situats a Melen 
IV identifica les famílies que van a buscar l’aigua a cada pou. Introduint al SIG la localització 
dels habitatges i la posició dels punts d’aigua estudiats podem representar espaialment com es 
distribueixen les famílies que van a buscar l’aigua a cada punt i la distància que els separa 
d’aquest. Aquestes dades queden recollides a la figura 5.30.  
 
Cada punt d’aigua s’ha representat amb el seu codi d’identificació i un color. Els habitatges que 
hi obtenen aigua s’han representat amb el mateix color d’aquest, de manera que sigui fàcil 
identificar on va a buscar l’aigua cada família. 
 
S’observa que determinats pous, al voltant d’una cinquena part d’ells, tenen una utilització 
relativament intensa. Aquest fet és causat per diversos factors: 

- són gratuïts o de cost molt reduït; 
- són situats en les zones més densament poblades, molt propers a un gran nombre 

d’habitatges; 
- tenen una bona accessibilitat; 

el trajecte que els separa dels consumidors és menor que el necessari per arribar a l’aigua de la 
xarxa convencional (revenedors o fonts públiques). 
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Figura 5.30. Famílies que s’abasteixen als punts d’aigua tradicionals estudiats al barri de Melen 4. 
Font: Elaboració pròpia. 
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És el cas del pou nº121. Té una mitjana de 260 usuaris per dia, tot i ser un pou situat al fons de 
vall del barri, no millorat, sense tapa, a 1,5 metres d’una porquera i a 10 metres d’una latrina en 
males condicions, que molt probablement contaminen subterràniament l’aigua que se’n extreu. 
Però la seva bona accessibilitat i el fet d’estar situat en un emplaçament proper a tota una sèrie 
de concessions, on 25 famílies habiten en un radi inferior als 30 metres, el fan un dels més 
utilitzats al barri.  
 

121

habitatges que utilitzen el pou 121

 
Figura 5.31. Habitatges que s’abasteixen al pou nº 121. Font: Elaboració pròpia. 

 
Un altre exemple de com influeix l’accessibilitat a l’hora de triar el punt d’aigua utilitzat és el 
cas del punt d’aigua nº 102, la font Tap-Tap. L’acondicionament de la font i dels seus accessos 
dins del projecte de millora de les condicions de vida al barri ha fet que el nombre d’usuaris 
augmenti representativament. Les dades recollides en l’estudi corresponen a abans de realitzada 
la intervenció de millora en aquest punt d’aigua, i no es disposa de dades actuals. Però les 
entrevistes amb els veïns que habiten als voltants de la font permetrien afirmar que el nombre 
d’usuaris pot haver-se arribat a doblar després de l’actuació. Situada en la part alta de Melen IV i 
molt propera a la via primària que limita el barri, aquesta font és molt utilitzada també pels 
habitants dels barris veïns.  
En cas de talls prolongats en el subministrament de la xarxa SNEC, l’aigua de la font Tap-Tap és 
utilitzada per més de 200 famílies. No tothom pren precaucions abans de consumir-la. El seu bon 
aspecte fa pensar als habitants que l’aigua que s’hi obté és de bona qualitat, tot i existir a la font 
indicacions clares de que es tracta d’aigua no potable. 
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Figures 5.32 i 5.33. Font Tap-Tap abans i després de l’actuació de millora. Font: Elaboració pròpia 

 
Les dades sobre la taxa de freqüentació (Projecte d’identificació de latrines i punts d’aigua i 
anàlisi de les taxes de freqüentació de pous i fonts al barri de Melen IV) dels punts d’aigua a 
Melen IV indiquen que a cada pou s’hi abasteixen cada dia una mitjana de 18 famílies. Prenent 
com a representativa una família formada per 6 membres s’obté que cada pou dóna servei 
diàriament al voltant d’unes 100 persones.  
 

Nombre d'usuaris a cada punt d'aigua
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Figura 5.34. Nombre d’usuaris als punts d’aigua estudiats a Melen IV. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades 
de l'anàlisi de les taxes de freqüentació de pous i fonts al barri de Melen IV; ERA-Cameroun, 2001. 
 
Cal matisar que es tracta d’un valor mig i que a la pràctica existeixen nombrosos factors 
(accessibilitat, qualitat de l’aigua que s’hi obté, localització dins el barri, etc.) que fan que 
determinats punts d’aigua siguin utilitzats de manera intensiva i d’altres ho siguin menys. Aquest 
aspecte s’estudiarà a continuació. Tot i així, es tracta d’un valor representatiu que dóna un ordre 
de magnitud sobre la taxa de freqüentació de cada punt d’aigua. 
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La dada sobre la taxa de freqüentació dels punts d’aigua tradicionals de Melen contrasta amb les 
obtingudes en estudis similars realitzats en altres barris de la ciutat, on s’obtenen valors al 
voltant de les 5 famílies per pou (J.Gautier, 1999) enfront de les 18 obtingudes a Melen. És el cas 
de la zona d’estudi de Ekounou, Etam-Bafia i Kondegui. Les característiques d’ambdós teixits 
urbans poden explicar aquesta diferència. Mentre que la zona de Melen és un teixit espontani 
molt densament poblat, els barris de Ekounou, Etam-Bafia i Kondegui pertanyen a teixits 
periurbans o espontanis situats més lluny del centre ciutat, on la densitat de població és menor. 
Això explicaria que la taxa d’utilització de cada pou sigui també inferior. 
 
A continuació analitzarem la distància del desplaçament durant la tasca d’anar a buscar l’aigua.  

distància del domicili al punt d'aigua
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Figura 5.35. Distància del domicili als punts d’aigua situats al barri de Melen IV. Font: Elaboració pròpia a partir 
de les dades del Projecte d’identificació de latrines i punts d’aigua i anàlisi de les taxes de freqüentació de pous i 
fonts al barri de Melen IV (ERA Cameroun, 2001).  
 
El resultat és que només al voltant d’un 17% de les famílies es desplacen distàncies superiors als 
40 metres per anar a buscar l’aigua (figura 5.35). El 83% ho fa a menys de 40 metres, i més de la 
meitat, el 58%, no supera els 20 metres.  
 
La informació sobre quines famílies es proveeixen a cada punt permet visualitzar els radis 
d’influència dels diferents pous. Representant-los s’obté un valor aproximatiu de la distància a la 
qual els habitants del barri s’han de desplaçar per obtenir aigua (figura 5.36). 
 
S’obté una distància mitjana de desplaçament en la tasca d’anar a buscar aigua de 31,6 m, que 
varia segons els casos entre els 0 i els 100 metres. Cal dir que tot i la variabilitat d’aquesta 
distància, es compleix que les cases amb una major freqüència de recollida d’aigua a cada pou, 
un 57% dels usuaris, es situen a un radi inferior als 30 metres. Així doncs podem dir que aquest 
és un valor significatiu. 
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Figura 5.36. Distàncies d’accés als punts d’aigua tradicionals estudiats al barri de Melen 4.  
Font: Elaboració pròpia. 

 
La variabilitat del radi al qual serveix cada punt d’aigua depèn de diferents factors:  

1- De la seva accessibilitat. 
Com hem vist per exemple en el cas de la font Tap-Tap, el fet de millorar l’accessibilitat 
ha fet que famílies que abans no hi anaven a buscar aigua ara sí ho facin. El trajecte, tot i 
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ser més llarg, fa més fàcil el transport dels recipients gràcies a la millora realitzada en les 
pistes d’accés, i això fa augmentar el radi d’influència de la font. 

 
2- De la qualitat de l’aigua que s’hi extreu i de la seva acceptació per part de la 

població, no sempre coincident amb la qualitat real sinó més influïda pel seu  
aspecte físic. 
Els punts d’aigua menys utilitzats (nº103, nº108 i nº115) són precisament aquells que es 
situen més propers a la font Tap-Tap, donada l’alta acceptació que l’aigua d’aquesta font 
té entre la població. El radi d’influència d’aquests pous es redueix als habitatges 
estrictament més propers.  
En el cas del pou nº 121, el més utilitzat, tot i que les condicions del seu emplaçament fan 
pensar que probablement l’aigua que se’n extreu no sigui potable, aquesta té un bon 
aspecte físic, fet que també fa augmentar el seu radi d’influència. 

 
3- De la densitat de pous propers existents.  

En el cas del punt d’aigua nº 126, situat en una zona amb una elevada densitat de pous, 
l’efecte de la proximitat dels altres punts d’aigua fa disminuir el seu radi d’influència. 
En zones com aquesta, la figura 5.36 mostra que la majoria de famílies utilitzen més d’un 
punt d’aigua. La tria depèn dels factors esmentats, i també del tipus d’ús al qual vulguin 
destinar l’aigua en cada cas, tal com s’analitzarà més endavant. 

  
Per últim, analitzarem també els percentatges de freqüentació de cada família. Es compleix que 
en tots els casos, al voltant dels dos terços de l’aigua extreta dels pous correspon a la família del 
propietari, i que la resta es concentra sobretot en les cases més properes al pou, un 60% situades 
dins del radi de 30m. Així doncs podem dir que tot i que cada pou pot arribar a donar servei a 
unes 20 famílies, el consum més important es dóna sobretot en la família del propietari i en les 
que habiten a la mateixa concessió on es situa el punt d’aigua, així com en les concessions veïnes 
localitzades a menys de 30 metres. 
 
Podem concloure que la taxa de freqüentació dels punts d’aigua tradicionals és més elevada en 
les zones molt poblades amb un mal servei de la SNEC, i que aquesta taxa disminueix a mesura 
que augmenta la cota del terreny. Com més ens apropem als fons de vall allunyats de la xarxa, 
més punts d’aigua són utilitzats de manera intensiva. La representació conjunta dels habitatges 
connectats amb els que disposen d’un pou a la concessió indica que ambdues zones són 
pràcticament complementàries (figura 5.37). 
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PENET 10.3

PENET 11.3

famílies que disposen d'un pou a la concessió
famílies connectades a la xarxa SNEC

 
Figura 5.37. Famílies connectades a la xarxa i d’aigua potable i amb pou a la concessió. Font: Elaboració pròpia. 
 
 

5.2.3. Estat dels punts tradicionals i dels seus accessos 
Podem afirmar que la manca d’aigua o de punts d’accés a l’aigua als barris espontanis no és un 
problema quantitatiu. El problema radica en el risc que aquest consum té per la salut de la 
població. El manteniment irregular que es fa dels punts d’aigua tradicionals, unit a la mala 
qualitat de les obres, dels seus accessos i de l’aigua que s’hi obté és conseqüència directa de les 
malalties hídriques més freqüents que afecten a molts dels habitants d’aquests barris: paludisme, 
diarrees, febre tifoïdea i malalties d’origen fecal, etc.  
 
En l’enquesta realitzada a la zona d’estudi, el 36% dels usuaris creuen que l’estat dels punts 
d’aigua als quals tenen accés és dolent o molt dolent. Només el 12% diuen considerar-los en bon 
estat. En el cas dels accessos, pràcticament la meitat dels usuaris, un 48%, qualifiquen com a 
degradats o molt degradats els accessos al seu punt d’aigua tradicional, i menys d’una quarta part 
dels usuaris opinen que aquests estan bé o bastant bé. 
 

 Els pous qualificats com en mal estat o en molt mal estat es situen generalment a les 
zones del baix fons inundables, i no disposen de manteniment o condicionament per part 
de la població. En època de pluges són abandonats, i durant la resta de l’any s’utilitzen 
només per a usos domèstics com la neteja de la llar o de roba. 

 Els punts considerats acceptables són essencialment pous i fonts lleugerament 
condicionats pels seus usuaris, i l’ús a que es destina l’aigua que se n’obté varia molt.  
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 Els punts en bon estat són aquells on s’hi realitza un manteniment regular pels seus 
propietaris o usuaris. Les aigües d’aquests punts s’utilitzen per a tots els usos, incloent-hi 
el consum. 
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Figura 5.38. Estat dels punts d’aigua tradicionals del 
barri segons la població. Font: Elaboració pròpia. 

Figura 5.39. Estat dels accessos als punts d’aigua 
tradicionals del barri segons la població. Font: Elaboració 
pròpia. 

 

 
Figura 5.40. Fotografia d’un nen transportant aigua a Melen 3, caminant 
sobre l’aigua estancada dels voltants de la font. Font: Elaboració pròpia. 

 
Pel que fa a la relació entre el tipus d’aigua utilitzada i les malalties que afecten els membres de 
la família, la relació és clara: de les 97 famílies que diuen haver patit alguna de les malalties 
hídriques esmentades, 68 d’elles, és a dir, més d’un 70 %, obtenen l’aigua de punts tradicionals. 
Considerant que moltes d’aquestes famílies afirmen no destinar mai l’aigua obtinguda als punts 
tradicionals a la beguda, podríem concloure que moltes d’aquestes malalties deriven, no només 
del propi consum de l’aigua no potable, sinó també del fet d’haver-la d’anar a buscar en punts 
del barri molt degradats, amb accessos en males condicions i gran presència d’aigua estancada, 
amb un elevat risc de transmissió de malalties hídriques a través de mosquits transmissors i del 
contacte directe amb les aigües brutes. 
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D’altra banda, el 97 % dels propietaris de pous disposen també d’una latrina dins la seva 
parcel·la. La distància entre ambdós és generalment insuficient, i el risc de contaminació de 
l’aigua del pou pels efluents procedents de la latrina, extremadament alt. 
 

 
Figura 5.41. Proximitat entre latrina i pou dins d’una 
concessió al barri de Melen 3.Font: Elaboració pròpia.  

 

5.3. Anàlisi conjunt de les modalitats d’accés a l’aigua 

Un cop descrites cadascuna de les modalitats d’accés a l’aigua a Melen, passarem a analitzar la 
relació de les unes amb les altres i la manera com es distribueixen en l’espai les famílies que 
opten per una o altra alternativa. També s’analitzarà la relació existent entre aquestes modalitats i 
la tipologia d’habitatge com a indicador del nivell socioeconòmic de les famílies, per tal 
d’avaluar de quina manera influeixen en la qualitat del servei al qual tenen accés.  
La figura ... mostra la distribució de les famílies de la zona d’estudi en funció de com obtenen 
l’aigua potable. Podem afirmar que la gran majoria dels habitants que no disposen d’una 
connexió individual a la xarxa opten per comprar-la als veïns connectats. Són els habitatges que 
apareixen representats en groc, situats al voltant de les famílies connectades.  
D’altra banda s’hi distingeixen, en color verd fosc, les famílies que declaren utilitzar 
exclusivament l’aigua de pous i fonts naturals per a tots els consums. Es tracta en general 
d’habitatges situats lluny de les vies principals del barri, prop dels cursos d’aigua i de les zones 
inundables, i per tant amb una accessibilitat molt dolenta. En aquests casos, la dificultat d’arribar 
a un punt de venda d’aigua potable i el seu posterior transport fins a l’habitatge fa que optin per 
una solució més propera i accessible, fins i tot per a l’aigua de beguda.  
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PENET 10.3

PENET 11.3

famílies no connectades que compren aigua de la xarxa
famílies no connectades que l'obtenen de punts tradicionals
famílies no connectades que combinen ambdues alternatives

famílies connectades a la xarxa SNEC

nuclis de baixa accessibilitat
accessos a través del baix fons  

Figura 5.42. Alternatives d’obtenció d’aigua potable a la zona d’estudi. Font: Elaboració pròpia. 
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Les línies negres de la figura 5.42 encerclen aquests nuclis d’habitatges. Coincideixen amb les 
zones inundables situades al costat dels cursos d’aigua contaminats i lluny dels petits ponts que 
donen accés a la Gendarmerie a la zona del baix fons, destacats en vermell a la figura. Destaca el 
fet que els habitatges situats en les zones que, tot i estar al baix fons, són propers als accessos a 
l’altre costat del curs d’aigua, apareixen representats en groc. És una altra mostra de com 
l’accessibilitat condiciona la qualitat del servei d’aigua que reben les famílies. 
 
Analitzem ara la relació amb els habitatges que disposen d’un pou a la concessió. Al capítol 
anterior s’ha estudiat la localització i distribució pròpia dels pous a la zona. Com hem vist, a les 
zones mal servides per la SNEC els habitants opten per realitzar petites actuacions de 
condicionament de pous que els asseguren el servei en cas de no poder-se desplaçar fins als 
punts d’aigua de la xarxa. 
La figura 5.43 permet veure que la majoria dels habitatges que obtenen aigua dels punts 
tradicionals disposen d’un pou a la concessió o bé a la concessió veïna. El factor de proximitat és 
novament clau per a la seva decisió. 
 
Per últim apareixen, en verd més clar, els habitatges que combinen ambdues alternatives: 
compren aigua de la xarxa però també l’obtenen de pous i fonts naturals. En general es situen 
equidistants del pou més proper i d’algun punt de venda d’aigua, i això els permet recórrer a 
ambdues possibilitats: en cas d’aigua de beguda, opten en general per l’aigua de la xarxa, i 
utilitzen la de fonts i pous naturals per a la resta d’usos, tal com s’analitzarà més endavant.  
 

PENET 10.3

PENET 11.3
famílies que disposen d'un pou a la concessió

famílies no connectades que compren aigua de la xarxa
famílies no connectades que l'obtenen de punts tradicionals
famílies no connectades que combinen ambdues alternatives

famílies connectades a la xarxa SNEC

 
Figura 5.43. Relació entre l’accés a l’aigua potable i l’existència de pou a la concessió. Font: Elaboració pròpia. 
 
El coeficient d’accés a l’aigua, ka classifica les famílies segons els diferents modes d’accés a 
l’aigua esmentats. Els resultats del cens a la zona d’estudi apareixen a la taula 5.11. 
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ka Tipus d’accés % famílies 

1 Només de la xarxa municipal (SNEC), a través d’una connexió particular 27% 

2 Només de la xarxa municipal (SNEC), sense connexió particular 14% 

3 De la connexió particular a la xarxa i de punts tradicionals 15% 

4 De la xarxa, sense connexió particular, i dels punts tradicionals 42% 

5 Només dels punts tradicionals d’aigua 2% 
Taula 5.11. Modalitats d’accés a l’aigua a la zona d’estudi de Melen. Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 5.44. Coeficient d’accés a l’aigua de les famílies de la zona d’estudi. Font: Elaboració pròpia. 

 
 Relació amb la tipologia d’habitatge 

La relació entre la tipologia d’habitatge i el mode d’accés a l’aigua mostra que, en general, els 
habitants que opten per consumir aigua no potable viuen en habitatges de molt baix standing, 
indicatiu de famílies amb pocs recursos econòmics. A la figura 5.45 es relaciona el tipus 
d’habitatge amb la modalitat d’accés a l’aigua potable. Pràcticament la totalitat de les famílies 
situades a les zones de baixa accessibilitat, que consumeixen aigua dels punts tradicionals, 
pertanyen a les tipologies 1 i 2 d’habitatge.  
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Figura 5.45. Percentatges de les diferents modalitats d’accés a l’aigua segons la tipologia d’habitatge a Melen. 
Font: Elaboració pròpia. 
 
El grau de connexió augmenta a mesura que millora el standing de l’habitatge.  

- El 100% dels habitatges de standing 1 no tenen connexió a la xarxa, i obtenen l’aigua dels 
punts tradicionals i comprant-la als veïns connectats.  

- La graduació evoluciona fins arribar al 100% d’habitatges de standing 5 connectats a la 
xarxa i que només consumeixen aigua de la xarxa.  

ka=1
ka=2
ka=3
ka=4
ka=5
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- El salt qualitatiu es produeix a partir d’habitatges de standing 4: el 75% d’aquests i el 100% 
dels de standing 5 consumeixen exclusivament aigua de la xarxa. Aquest salt queda 
representat a la figura 5.46. 

- En les categories intermitges, predomina sobretot l’accés a l’aigua de la xarxa a través de la 
compra a veïns connectats, o bé d’una connexió pròpia (35 % de famílies connectades), 
combinat amb el consum d’aigua procedent dels punts tradicionals.  

- El 75% dels habitatges de standing 2 i 3 opten per la combinació d’ambdues alternatives.   
 

 

 
Figura 5.46. Relació entre el mode d’accés a l’aigua i la tipologia de l’habitatge. Font: Elaboració pròpia. 
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PENET 10.3

PENET 11.3
habitatges de tipus 3

habitatges de tipus 1 i 2

famílies no connectades que compren aigua de la xarxa
famílies no connectades que l'obtenen de punts tradicionals
famílies no connectades que combinen ambdues alternatives

famílies connectades a la xarxa SNEC

 
Figura 5.47. Relació entre el mode d’accés a l’aigua potable i el tipus d’habitatge. Font: Elaboració pròpia. 
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5.4. Usos de l’aigua i consums 

5.4.1. La diferenciació del tipus d’aigua segons els usos 
Com hem vist, els habitants de Yaoundé disposen de diferents fonts de subministrament d’aigua, 
que sovint utilitzen simultàniament en funció de l’ús i dels recursos disponibles. 
Es considera que el 80% de les obres de sanejament de Yaoundé tenen riscos potencials de 
contaminació de l’aigua. Però cal dir que, tal com indiquen les enquestes, la majoria de la 
població és conscient dels riscos que comporta el consum d’aigua procedent de punts 
susceptibles d’estar contaminats.  
Per això les famílies realitzen un consum selectiu dels punts d’aigua segons l’ús. Així, per 
exemple, l’aigua per al consum directe (beguda) s’obté majoritàriament de la xarxa SNEC en cas 
d’estar-hi connectat o bé, quan no se’n disposa a casa, comprant-la als revenedors informals 
connectats, a veïns o en fonts públiques, mentre que l’aigua de pous i fonts naturals es destina 
generalment a la neteja de roba o de la llar, a cuinar o a rentar vaixella.  
 

Origen de l'aigua utilitzada per les famílies segons els usos
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SNEC+pous+fonts

SNEC

 
Figura 5.48. Origen de l’aigua utilitzada per les famílies per als diferents usos: 
beguda, cuina, i altres (dutxa, rentat de vaixella, roba i llar).  Font: Elaboració 
pròpia. 

 
Segons l’enquesta, la major part de l’aigua destinada a beguda s’obté de la xarxa, i només un 2% 
de les famílies utilitza l’aigua de pous i fonts per a aquest ús. El percentatge es redueix al 72% en 
el cas de l’aigua per cuinar, i a un 47% per a la resta d’usos. Podem concloure que l’aigua 
subministrada per la xarxa és en general destinada al consum i a la cuina, i més ocasionalment, 
també a usos domèstics.  
A continuació s’analitza el consum dels diferents tipus d’aigua utilitzats pels habitants de Melen, 
i els principals usos a que es destinen. 
 

 L’aigua de beguda 
Com indiquen els resultats de la figura anterior, del total de les 163 famílies de la mostra només 
una va respondre que utilitza habitualment altres tipus d‘aigua a més a més de la de la xarxa pel 
consum directe. Segons les dades, no existeix cap família que consumeixi exclusivament aigua 
procedent de pous o fonts naturals per la beguda. Aquest resultat demostra que les famílies són 
conscients dels riscos que comporta el consum d’aigua no potable per la seva salut, i el motiu pel 
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qual es dedueix que pràcticament totes les famílies, incloses les que tenen ingressos reduïts, 
optin per pagar per l’aigua que beuen. 
 
Però cal fer una segona interpretació d’aquestes dades. Tot i que moltes famílies afirmen no 
consumir habitualment aigua de pous i fonts naturals per beure, sí admeten que ho fan en cas de 
tall en el subministrament de l’aigua de la xarxa. Donada l’elevada freqüència amb que es 
produeixen aquests talls, tal com hem explicat anteriorment, haurem de considerar que a la 
pràctica moltes famílies acaben consumint, amb més o menys freqüència, aigua no potable.  
La prova d’això cal buscar-la en la resposta donada per les famílies a la pregunta sobre si en cas 
de tall opten per beure aquest tipus d’aigua. En aquest cas les dades difereixen molt d’aquest 1% 
que inicialment afirmava beure aigua considerada com a no potable. A la pregunta de: “beuen 
aigua de pous i fonts en cas de tall en el subministrament de l’aigua de la xarxa SNEC?”, 25 de 
les 163 famílies van contestar afirmativament. És a dir, un 15% de la mostra enquestada (figura 
5.49).  
 

Consumeixen aigua de pous i fonts en cas de tall 
en el subministrament de la xarxa SNEC?

si
15%

sense resposta
6%

no 
79%

 
Figura 5.49. Consum d’aigua no potable en cas de talls en la xarxa de la 
SNEC. Font: Elaboració pròpia 

 
Aquest resultat és senyal que, tot i conèixer-ne els riscos, quan hi ha talls en el subministrament 
existeixen poques alternatives d’obtenir aigua potable per les possibilitats econòmiques de la 
majoria i que efectivament, la opció de treure-la de pous i fonts naturals és una de les adoptades. 
 
Les entrevistes realitzades amb alguns habitants del barri de Melen ens han permès obtenir dades 
qualitatives sobre altres possibles alternatives existents en aquests casos:  

1. Tenir aigua emmagatzemada per aquestes ocasions. Aquesta és la opció més estesa, 
tot i que és una solució limitada a talls de poca durada. Donades les característiques del 
barri, amb absència de canalitzacions per al sanejament, acumulació d’escombraries als 
carrers i fons de vall pantanosos propers amb presència freqüent de possibles mosquits 
portadors de malalties hídriques, l’opció d’emmagatzemar grans quantitats d’aigua a casa 
no és considerada com a molt segura pels habitants del barri.  
Es conclou que les condicions d’emmagatzematge no sempre són les òptimes per garantir 
que l’aigua es mantingui en bones condicions fins a ser consumida. Les famílies 
tendeixen a no acumular grans quantitats d’aigua a casa en general. En resum, aquesta 
solució com a alternativa per als casos de tall en el subministrament de l’aigua de la xarxa 
resulta ser vàlida només per a talls de curta durada. 
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2. Comprar aigua mineral envasada. El preu mitjà d’una ampolla de litre d’aigua 

envasada és de 300 FCFA, és a dir, 300 vegades més cara que l’aigua comprada als 
revenedors (mitjana de 1 FCFA/litre) i més de 1000 vegades el preu que paguen per 
l’aigua els veïns connectats (275 FCFA/m3). No cal dir que aquests preus queden molt 
lluny de les possibilitats econòmiques de la gran majoria de les famílies. Com a prova 
d’això tenim que només una de les cases de la mostra consumeix ocasionalment aigua 
envasada, i que aquesta sigui una de les famílies amb més alt nivell econòmic dins del 
barri. És significatiu també el fet que a les botigues, l’aigua envasada es vengui sempre 
en ampolles d’un litre. No es comercialitzen a la ciutat envasos de capacitat superior, 
com podrien ser garrafes de 5, 8 o més litres, senyal inequívoca del poc mercat que 
aquest producte té a Yaoundé. Ho corrobora el fet que en una gran ciutat com Yaoundé 
només dues marques, Tangui i SuperMont, comercialitzin aigua mineral. 

 
3. Comprar aigua a veïns i revenedors d’altres barris o de zones no afectades pel tall, 

amb el conseqüent problema del transport de l’aigua fins a casa. Aquesta opció és vàlida 
només per famílies que viuen properes a les zones no influïdes pels talls o que disposin 
de vehicle privat per transportar-la, ja que si no és així el trajecte a fer fins el punt 
d’abastament és massa llarg com per fer-lo a peu, tal com es fa habitualment. A la 
pràctica, el nombre de famílies que disposen de vehicle privat al barri és molt reduït, com 
ja hem explicat anteriorment. D’altra banda, si bé alguns talls són molt localitzats i 
afecten zones petites dins d’un mateix  barri, també és comú que d’altres deixin sense 
servei zones més extenses i fins i tot barris sencers. En definitiva, la opció de desplaçar-
se considerablement per poder obtenir aigua de la xarxa és una opció molt minoritària. 

 
4. Aigua de pluja. L’aigua de pluja representa una font d’aprovisionament d’aigua no 

negligible per a usos domèstics. La seva proximitat i disponibilitat constitueixen 
avantatges considerables, tot i que el seu ús es restringeix a l’època de pluges. Però a les 
enquestes realitzades, una família afirmava que en cas de tall l’utilitzaven també com a 
aigua de beguda. Possiblement sigui una solució molt minoritària, ja que les 
característiques de construcció dels habitatges en general i de les canalitzacions per 
recollir l’aigua de pluja en particular no són considerades per la població com a aptes per 
canalitzar i posteriorment consumir l’aigua de beguda. L’hem afegit com a opció possible 
donada la resposta d’aquesta família, però considerem que poques persones opten per 
aquesta alternativa. No obstant, en cas de ser utilitzada aquesta opció es restringeix als 
mesos de pluja, i per tant ha de ser forçosament complementada per alguna de les altres 
durant les estacions seques.  
 

Tot i no tenir dades quantitatives sobre el nombre de famílies que opten per una o altra via, es 
pot deduir que són molt poques les famílies amb possibilitats de comprar aigua mineral o que 
disposin de vehicle privat per desplaçar-se fins a un altre barri a buscar-ne. La darrera opció 
esmentada és, com ja hem dit, molt minoritària. I la opció d’emmagatzemar aigua, tot i que molt 
estesa, no és vàlida quan els talls es prolonguen més enllà d’unes hores. 
D’aquests resultats podem interpretar que donada la inexistència d’alternatives raonables quan es 
produeixen talls en la xarxa SNEC i la dificultat d’optar a les existents per la majoria dels 
habitants del barri, probablement el nombre de famílies que consumeix aigua no potable en els 
freqüents casos de tall en l’aigua de la xarxa sigui superior al 15 % obtingut.   
 
D’altra banda, cal analitzar les mesures que es prenen abans de consumir l’aigua considerada no 
potable. Del 15 % de les famílies que opten per beure aigua de pous i fonts naturals quan manca 
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el subministrament de la xarxa, un 21 % no pren cap precaució abans de fer-ho. La resta la fan 
bullir, la filtren o bé li afegeixen lleixiu, i un 29% pren més d’una mesura alhora.  
 

Precaucions abans de beure aigua no potable

lleixiu
4%

bullir+altres
29%

cap
21%

bullir
46%

 
Figura 5.50. Precaucions dels habitants de Melen 
abans de consumir aigua no potable. Font: Elaboració 
pròpia. 

 
Les mesures de precaució considerades a l’enquesta no estan limitades pels ingressos de la 
família ni depenen de les seves possibilitats, són factibles per tots els habitants del barri, però 
depenen principalment del seu grau de sensibilització en quant a la salut. Podem concloure, per 
tant, que una cinquena part de la gent que consumeix aquesta aigua no té prou assimilats els 
riscos que comporta. 
 

 L’aigua per a altres usos 
L’aigua més utilitzada per les famílies de Melen per a la resta d’usos és la procedent de pous i 
fonts naturals. Els pous, situats en general dins les concessions, permeten disposar d’aigua 
gratuïta per a usos domèstics prop de casa. Jutjada per la població com de pitjor qualitat que les 
fonts, l’aigua dels pous és poc utilitzada per la beguda. Els anàlisis bacteriològics realitzats amb 
mostres d’aquesta aigua indiquen que conté alts nivell de contaminació, i que els paràmetres 
químics que la caracteritzen estan molt lluny dels acceptables per al consum humà (ERA-
Cameroun, 1999). 
 
Les causes de l’elevada contaminació present en l’aigua de pous són ben conegudes.  

1- La manca de sistemes de sanejament en bones condicions. El sistema de sanejament més 
estès als barris espontanis són les latrines. Un alt percentatge d’aquestes no disposa de 
fosses impermeabilitzades. D’altres, les anomenades latrines à canonne, es buiden 
directament al medi, contaminant els cursos d’aigua que circulen pel barri i l’aigua 
subterrània. Les filtracions procedents de les fosses, sovint en contacte directe amb les 
capes freàtiques d’on s’extreu l’aigua dels pous, provoquen alts nivells de contaminació 
fecal en les aigües del subsòl del barri. 

2- L’evacuació de les aigües grises s’efectua directament dins les rigoles, naturals o de 
formigó, existents al barri. L’aigua hi circula a l’aire lliure infiltrant-se cap a les capes 
freàtiques i cap als cursos d’aigua, contribuint a la contaminació d’aquests.  

3- A l’interior dels barris no existeix un servei de recollida d’escombraries. Els contenidors 
de l’empresa HYSACAM es situen únicament a la part alta del barri, a la via principal, de 
tal manera que només se’n poden beneficiar les famílies que viuen en aquest sector. La 



                                                                                                Estudi de les xarxes de serveis urbans a Melen, Camerun 

- 92 - 

resta, els habitants de l’interior del barri, acostumen a abocar-les directament al medi, ja 
sigui als voltants de l’habitatge, dins les rigoles o dels cursos d’aigua. Aquestes 
escombraries s’acumulen formant capes espesses, des de les quals s’infiltren cap a les 
aigües subterrànies totes les substàncies derivades de la fermentació. 

 
Però com hem vist, la població coneix els riscos que comporta el consum directe de l’aigua dels 
punts tradicionals. Els principals usos als quals es destina són els relacionats amb la neteja i 
altres usos domèstics.  
L’aigua dels pous té encara menys acceptació entre la població com a aigua de consum que 
l’aigua de les fonts naturals. El seu aspecte turbi i la imatge d’estanqueïtat associada fan que els 
habitants siguin més conscients dels riscos que comporta.  
 

5.4.2. El transport 
Les dones i els nens són els principals usuaris dels punts d’aigua. En general són ells qui 
s’encarreguen d’anar a buscar l’aigua necessària a la llar. Aquesta dada posa de relleu 
l’important paper de la dona en les tasques quotidianes com la d’anar a buscar aigua, així com 
els nens, a qui es confia aquesta tasca des que són petits- és comú veure nens a partir dels 4 anys 
als punts d’aigua-. Cal tenir-ho present a l’hora de fer qualsevol intervenció en aquest aspecte, ja 
que les mesures i sensibilització que es duguin a terme en relació al tema de l’accés a l’aigua han 
de tenir com a principals destinataris aquests dos col·lectius de la població.  

 
Figura 5.51.  Dona i nens omplint les galledes d’aigua a la font Tap-Tap 
de Melen 4. Font: Elaboració pròpia. 

El tipus de recipient amb que es va a buscar l’aigua es diferencia segons si l’aigua és de la xarxa 
o si bé s’obté dels punts tradicionals, i depenent de l’ús al qual es destinarà. Així, en el cas de 
l’aigua de la xarxa i per a consum directe, els recipients acostumen a ser ampolles de plàstic 
buides o algun altre recipient tancat, rentats abans d’anar a buscar l’aigua. 
En el cas d’aigua destinada a altres usos, el transport des del punt d’aigua es realitza amb 
galledes. Les galledes amb tapa són emprades quan el trajecte és més llarg, o bé per a 
determinats usos com cuinar o per a la neteja de la vaixella. 
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Figura 5.52 i 5.53. Recipients per anar a buscar aigua: ampolles de plàstic amb tap per a l’aigua 
potable i galledes sense tapa per a l’aigua no potable. Font: Elaboració pròpia. 
 

   
Figures 5.54 i 5.55. Recipients per anar a buscar aigua: galledes amb i sense tapa segons l’ús. Font: 
Elaboració pròpia. 
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5.4.3. Consums 
Tal com hem vist, el preu que paguen per l’aigua els habitants que no disposen de connexió a 
casa és superior als preus de connexió establerts: 275 FCFA/m3 pels veïns abonats front a un 
preu de revenda de 1000 FCFA/m3. Això es reflecteix directament en la quantitat consumida, en 
general inferior a la dels habitants connectats. El fet d’haver-la de transportar fins a casa des del 
punt de compra també influeix en els menors consums. 
 
Les dades de consum utilitzades en la planificació urbana a Yaoundé consideren volums mitjos 
de 40 litres diaris per persona (Hydro Conseil, 1997). Però aquestes dades es contradiuen amb 
les facilitades per la companyia SNEC: a partir del consum de cada habitatge abonat i 
considerant 8-10 persones per família, s’estimen uns volums de consum d’entre 15 i 20 litres 
diaris per persona o 10 litres diaris per persona segons si les famílies estan connectades a la 
xarxa o bé si obtenen l’aigua comprant-la als revenedors, respectivament. 
Ambdues estimacions difereixen dels resultats obtinguts en aquest estudi en base a les dades de 
l’enquesta, que es mostren a la taula 5.12.  
 

Consums mitjos diaris 

Habitants amb connexió particular 38 litres/persona 

Habitants sense connexió particular 28 litres/persona 

Taula 5.12. Consums mitjos diaris dels habitants de la zona d’estudi. Font: Elaboració pròpia. 
 
Aquests valors mitjos donen un ordre de magnitud dels consums a Melen, però l’estudi detallat 
segons les diferents modalitats d’accés dóna resultats més significatius, i mostra la diferenciació 
dels consum en funció de la modalitat d’accés, que influeix finalment en la qualitat del servei. 
 
La relació amb els modes d’obtenció de l’aigua definits anteriorment mostra que: 
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Figura 5.56. Relació entre els consums i el mode d’accés a l’aigua a la zona d’estudi. Font: Elaboració pròpia.  
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El consum dels habitants que disposen d’una connexió particular és d’uns 43 litres diaris per 
persona, per sobre de la resta, i pràcticament 4 vegades superior als 12 litres dels habitants que 
consumeixen només aigua dels punts tradicionals. 
D’altra banda, els habitants que combinen l’aigua de la xarxa amb la dels punts tradicionals i els 
que compren de la xarxa tota l’aigua que consumeixen, tot i no estar connectats, es situen al 
voltant dels 30 litres diaris per persona. La similitud entre les tres tipologies mostra que el fet 
de tenir o connexió, en el cas d’haver de transportar-ne una part, sembla no influir en la quantitat 
consumida. Es conclou que per a aquestes famílies, el que realment condiciona la quantitat 
consumida és el fet d’haver-la de transportar, amb el que pren una importància rellevant 
l’accessibilitat interior al barri.  
Es conclou així que en efecte, el fet d’haver de transportar l’aigua i d’haver de pagar preus 
superiors en la revenda condiciona finalment la qualitat del servei de les famílies.  
 
El comportament dels habitants que, tot i tenir connexió particular, opten per consumir també 
l’aigua dels punts tradicionals s’explica principalment pels ingressos de la família. Pot tractar-se, 
per exemple, de veïns que, malgrat haver-se pogut costejar la connexió en el seu moment, tenen 
uns ingressos que no els permeten pagar tota l’aigua que consumeixen, o bé de llogaters 
d’habitatges amb connexió amb ingressos mitjans.  
Per tal d’analitzar més detalladament la relació entre el consum d’aigua de les famílies i els seus 
ingressos, s’han correlacionat els volums consumits amb les tipologies d’habitatge definides 
anteriorment. La figura 5.57 mostra aquesta relació.   
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Figura 5.57. Relació entre el consum d’aigua dels habitants de la zona d’estudi i la tipologia 
dels habitatges. Font: Elaboració pròpia.  

 
Les diferències entre la qualitat del servei que reben les famílies en funció dels seu nivell 
socioeconòmic tornen a repetir-se en aquest cas. De manera general, les famílies ajusten el seu 
consum d’aigua a la part d’ingressos que estan disposades a destinar-hi. Els habitatges de 
standing 1 tenen un consum mig diari per persona de 20 litres. Entre els de qualitat mitja, aquest 
valor augmenta fins al voltant dels 30 litres /persona/dia, i es dobla en el cas de les famílies 
amb un standing superior, que superen els 60 litres/persona/dia. La tipologia d’habitatge 4 és 
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un cas intermig: tot i situar-se al voltant dels 40 litres, per sobre dels habitatges en poto-poto, no 
arriba als volums dels habitatges de millor standing del barri.  
Es conclou que el consum d’aigua d’una família no tradueix tant la necessitat real d’aigua que té, 
sinó que finalment ve condicionat pels seus ingressos i per altres factors determinats, com el fet 
d’haver-la de transportar des d’altres punts del barri.  
 

5.4.4.  Problemàtica associada a l’aigua 
El coeficient kp és un indicador del grau de problemàtica associada a la insalubritat al barri. Tal 
com s’explica a l’inici (taula 2.6), indica si el grau de problemàtica de les famílies relacionat 
amb l’aigua, com poden ser les inundacions, les males olors o la presència de mosquits i altres 
vectors de transmissió de malalties d’origen hídric, o el fet d’haver patit aquestes malalties és  

- alt, amb kp entre 1 i 3, 
- mig amb kp entre 4 i 6, 
- baix , amb kp de 7 i 8. 

 
La relació amb la tipologia dels habitatges mostra que existeixen diferències importants entre les 
famílies dins la zona d’estudi (figura 5.58). Un cop més, les famílies amb millor standing, que 
accedeixen majoritàriament a l’aigua de la xarxa i tenen menys contacte amb els punts d’aigua 
tradicionals, o bé que viuen a la part alta del barri, on els problemes derivats de les inundacions i 
les aigües estancades són menys importants, tenen un grau de problemàtica inferior. 
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Figura 5.58. Relació entre el grau de problemàtica associada a l’aigua i la tipologia d’habitatge. Font: Elaboració 
pròpia. 
Els valors mitjos corresponents a kp mostren els umbrals corresponents a cada tipologia. 
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Figura 5.59. Relació entre el grau de problemàtica assciat a l’aigua entre els habitants de la zona 
d’estudi i la tipologia dels habitatges. Font: Elaboració pròpia.  

 
Al marge dels diferents valors característics corresponents a cada tipologia, cal remarcar que el 
valor més alt, corresponent als habitatges de millor qualitat, és de 5. És a dir, un grau de 
problemàtica mig, que indica que en definitiva els greus problemes d’insalubritat afecten a tots 
els habitants del barri, inclosos els de major nivell socioeconòmic. 

5.5. La xarxa de sanejament 

A les ciutats africanes, del 65 al 100% dels habitatges no estan connectats a una xarxa de 
clavegueram (PNUD, 2003). Només en determinades zones del centre d’algunes ciutats 
existeixen sistemes de canalització destinats a l’evacuació d’aigües grises. El mal funcionament 
dels sistemes de sanejament de residus sòlids i líquids són perceptibles en totes les ciutats: les 
aigües grises queden estancades als espais buits, al llarg de les calçades i dels canals de drenatge, 
i els residus sòlids són recollits irregularment. Les conseqüències d’aquesta manca en el servei 
condicionen la qualitat de vida dels ciutadans i de l’ecosistema natural en general, i prenen una 
importància creixent amb el temps (Tanawa, 2003). 
 
Les xarxes de clavegueram i les estacions de depuració, que requereixen d’inversions importants, 
han estat abandonades actualment a causa dels elevats costos d’explotació, superiors a les 
capacitats contributives de les famílies i les municipalitats. Les dades de l’OMS (2000) són 
clares en aquest aspecte: a l’Àfrica, menys d’un 1% de les aigües grises són tractades, una xifra 
molt inferior a la de la resta de continents: un 90% a Amèrica del Nord, un 66 % a Europa, un 
35% a Àsia i un 14% a Amèrica Llatina i el Carib. 
 
A l’Àfrica, el sistema de sanejament més comú són els equipaments autònoms: fosses sèptiques i 
latrines. El sanejament urbà per fossa sèptica difícilment arriba al 15-20% de les famílies, i 
correspon majoritàriament als barris de mitjà i alt standing de les grans ciutats (OMS, 2000). En 
general, els serveis públics són incapaços de cobrir la demanda de buidat de fosses existent. 
L’abocament de fangs i matèries de buidat es realitza sense cap control ni de l’indret, ni de les 
condicions. Sovint aquests residus són abocats als cursos d’aigua, a les cunetes o als terrenys 
vacants.  
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Pràcticament la meitat de la població urbana africana utilitza com a sistema de sanejament les 
latrines simples a fons perdut o millorades (Montangero et al, 2000). Tot i els nombrosos 
projectes de latrinització individuals i col·lectius resultats dels esforços de la població, la baixa 
qualitat del servei de sanejament és característica en la majoria de les ciutats africanes, i la 
depuració dels efluents, rarament assegurada. 
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Figura 5.60. Taxa de cobertura dels diferents sistemes de sanejament a 
l’Àfrica, Àsia, Amèrica Llatina i el Carib. Font: OMS, 2000 

El resultat és un greu estat de contaminació a les capes freàtiques, d’altra banda molt utilitzades 
per l’aprovisionament d’aigua de consum, i una degradació de l’entorn i de les condicions de 
vida urbanes molt perjudicial per la salut dels seus habitants.  
Aquesta situació és particularment greu als barris populars, on les elevades densitats de població 
agreugen encara més l’estat d’insalubritat i on els mitjans econòmics de les famílies fan cada 
vegada més difícil l’accés d’aquests a una xarxa de sanejament o a la millora dels equipaments 
individuals (Oliete, 2002). 
 

5.5.1. El sanejament a Yaoundé 
Els modes de sanejament a la ciutat de Yaoundé es poden classificar en dues categories: els 
modes de sanejament autònoms, composats per fosses i latrines, i els modes col·lectius, com la 
xarxa de clavegueram i les estacions de depuració.  
Com la majoria de ciutats africanes, Yaoundé no disposa d’una xarxa global de sanejament que 
doni servei a tota la ciutat. Les actuacions es realitzen sectorialment i només en determinats 
barris, majoritàriament en barris d’habitat planificat o a les zones administratives. En aquests 
casos s’hi poden trobar equipaments de sanejament col·lectius. Però a banda d’aquests, els 
sistemes de sanejament individual són els més nombrosos a la ciutat. 
 

Tipus de sanejament 1991 1998 

Fossa sèptica 21,5 % 24,2 % 
Latrines 77 % 74,8 % 
Evacuació directa al medi 1,5 % 0,6 % 
Altres  0 % 0,4 % 

Taula 5.13. Repartició dels modes de sanejament en medi urbà a Camerun. Font: Síntesi realitzada a partir de les 
dades publicades per la Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale (DSCN, 1999). 
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 Els sistemes col·lectius 

A Yaoundé, l’Estat ha fet construir diverses estacions de depuració per tractar les aigües grises 
d’alguns equipaments públics (hospitals, campus universitaris, instituts, etc.) i de caràcter 
administratiu (ministeris, Palau presidencial, etc.). A través de societats parapúbliques, també 
algunes zones d’habitat planificat han estat dotades d’estacions de depuració: Grand-Messa, Cité 
Verte, Biyem-Assi, Mendong.  
No obstant, aquestes instal·lacions han resultat ser incompatibles amb les capacitats tècniques, 
materials i financeres de les municipalitats a qui pertoca la gestió del sanejament, i han estat 
abandonades pocs anys després de la seva construcció. Moltes de les estacions de depuració 
existents són fora de servei o funcionen a molt baix rendiment. Els principals problemes són 
deguts al manteniment, sovint irregular o inexistent. 
  

 Localització Curs d’aigua receptor 
Nsam Mfoundi 

Grand-Messa Mingoa 
Biyem Assi Biyémé 
Mendong Mefou 

Zones residencials  
SIC o MAETUR 

Cité Verte Abiergué O 
Hôpital Général Ntem 

Hôpital de la Caisse Mfoundi 
Lycée Tech. Nkolbisson Mefou 
Centre Hospitalier Univ. Olézoa 
Université de Yaoundé I Olézoa 

Equipaments urbans  
de caràcter col·lectiu 

Aeroport de Nsimalen Mefou 
Palais de la Unité Mfoundi Equipaments  

administratius Garde Présidentielle - 

Taula 5.14. Estacions de depuració d’aigües a Yaoundé. Font: Wethe, 2000. 
 
Les estacions marcades en gris són fora de servei o funcionen a molt baix rendiment. Les tres 
marcades en verd són en bon estat de funcionament i tenen un manteniment regular. La resta 
tenen problemes degut al manteniment irregular. 

 

 Els sistemes de sanejament autònoms 

Entre els sistemes de sanejament de tipus descentralitzat distingirem entre les obres individuals i 
les col·lectives. Les obres individuals pertanyen a una parcel·la i són utilitzades per una o més 
famílies, mentre que els dispositius col·lectius són infrastructures de barri en les quals hi 
aboquen les seves aigües totes les famílies del barri i són independents de les dels barris veïns.  
Els sistemes de sanejament descentralitzats individuals poden ser de dos tipus: latrines o fosses 
sèptiques.  

• Les latrines tradicionals no millorades. Són les més abundants en els barris espontanis 
de la ciutat de Yaoundé. Són latrines simples constituïdes per un pou negre a fons perdut, de 
profunditat variable en funció de l’altura de la capa freàtica. Sobre la fossa es col·loca una 
plataforma de formigó, terra, fusta o altres materials de recuperació. El conjunt és recobert 
per una superestructura molt precària feta de materials reutilitzats.  
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Figura 5.61. Fotografia d’una latrina 
tradicional al barri de Melen 3. 
Font: Elaboració pròpia. 

Figura 5.62. Interior d’una latrina tradicional al barri de Melen 3. 
Font: Elaboració pròpia. 

 
Dins de les latrines tradicionals hi podem distingir les anomenades latrines à cannone, que es 
caracteritzen pel seu particular sistema de buidat. Aquest es realitza directament al medi, 
sense cap depuració o tractament previ, bé dins de les cunetes properes o bé dins dels cursos 
d’aigua, i sobretot durant les èpoques de pluja aprofitant la crescuda dels rius. Aquesta 
pràctica és una de les principals causes de la insalubritat al barri. Davant la inexistència 
d’una xarxa de sanejament que les canalitzi, les aigües grises circulen majoritàriament a 
l’aire lliure per tot el barri, estancant-se a les zones del fons de vall i provocant l’augment de 
malalties hídriques entre la població. L’elevada contaminació de les aigües s’infiltra també 
fins a les capes freàtiques del subsòl, contaminant l’aigua subterrània que alimenta als pous i 
fonts dels quals s’abasteix una gran part dels habitants.  

 

  
Figura 5.63. Latrina à cannone amb buidat 
directe sobre el curs d’aigua. Font: Elaboració 
pròpia. 

Figura 5.64. Latrina à cannone amb buidat 
directe dins de la cuneta. Font: Elaboració 
pròpia 
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En quant a la resta de latrines tradicionals, tot i que no es realitza un buidat directe al medi, 
també contribueixen a la contaminació de les capes freàtiques. Els pous negres no són 
estancs, i les filtracions procedents d’aquests acaben igualment contaminant les aigües 
subterrànies utilitzades pel consum.  
La seva vida útil es redueix al temps que triga en omplir-se el pou negre. En general aquests 
no es buiden; quan s’omplen es tapen, la latrina queda fora de servei i se’n construeix una 
altra. Aquest mecanisme ha esdevingut en l’actualitat un greu problema als barris espontanis, 
ja que la manca d’espai lliure fa que sovint es construeixin en emplaçaments poc adequats, 
molt propers a pous i fonts d’aigua naturals, sense garantir-ne l’estanqueïtat i amb la 
conseqüent contaminació que això comporta.  
 

• Les latrines millorades. La fossa en aquest tipus de latrines es construeix amb formigó, 
garantint la seva impermeabilitat i estanqueïtat i evitant així la contaminació de la capa 
freàtica. Tenen l’avantatge de permetre una utilització indefinida, ja que disposen d’un 
mecanisme de buidat sense riscos potencials per la salut. La superestructura que les recobreix 
és en material dur i estan dotades d’un sistema de ventilació que contribueix a la reducció 
d’olors i d’insectes. 

 
Figura 5.65. Fotografia d’una latrina 
millorada al barri de Melen 5. Font: 
Elaboració pròpia. 

Figura 5.66. Interior d’una latrina millorada al barri de 
Melen 4. Font: Elaboració pròpia. 

 
Les latrines millorades tenen una gran diversitat de tipologies, però en medi urbà es poden 
classificar en funció del seu sistema de buidat, ja que els fangs constitueixen el principal 
problema de manteniment. Així, segons com es realitzi el buidat, distingirem entre: 
- latrines millorades de doble fossa. Es basen en el principi d’alternança de fosses. Durant el 

període de temps en que una de les fosses es va omplint, l’altra és utilitzada només com a 
dutxa. Quan la primera s’omple, es tapa i es passa a utilitzar l’altra. En el temps en que 
aquesta s’anirà omplint, la matèria dipositada en la primera fossa es compactant i redueix el 
seu volum. Si són explotades de manera adequada, la seva utilització ha de permetre eliminar 
els organismes patògens abans del buidat. No cal per tant transportar els fangs a un lloc de 
tractament, poden ser utilitzats directament com a adob per les parcel·les agrícoles properes. 
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Figura 5.67. Fotografia d’una latrina de doble 
fossa al barri de Melen 4. Font: Elaboració pròpia 

 
- latrines millorades buidables. En aquest tipus de latrines la fossa és accessible per als 

vehicles de buidat, que un cop han extret els fangs els transporten a abocadors controlats. Per 
implementar aquestes latrines cal establir sistemes de tractament descentralitzats de petita a 
mitjana dimensió que permetin disminuir els volums de fangs a transportar, així com les 
distàncies de transport (Montangero et al, 2000). 
 

• Les fosses sèptiques Les fosses sèptiques tenen la particularitat de poder donar servei a 
col·lectivitats. Són construïdes generalment per famílies que viuen als barris de mitjà i alt 
standing. Cal dir que moltes d’elles no estan ben construïdes, i la seva capacitat de depuració 
és molt feble. Sovint les fosses no són estanques a causa dels precaris mètodes constructius i 
de la utilització de materials de molt baixa qualitat. La conseqüència d’això és la presència 
d’algues i males olors. A més a més, els efluents són generalment dirigits cap a un pou negre 
més o menys profund en contacte amb la capa d’aigua subterrània.  

 
En conjunt, les latrines i les fosses sèptiques són rarament buidades. La municipalitat de la ciutat 
no disposa d’equipaments on rebre els productes de buidat. 
 

5.5.2. Descripció del sanejament a Melen 
Els sistemes de sanejament de tipus col·lectiu són absents en la major part dels barris d’habitat 
espontani. Aquesta manca és pal·liada per la població amb la construcció de sistemes autònoms, 
majoritàriament latrines.  
Segons les dades de les enquestes realitzades als barris de Melen estudiats, 776 de les 831 
famílies, és a dir, el 94%, disposen d’algun tipus de sanejament a casa. 
 

Accés a sanejament 
si 776 94% 
no 33 4% 

sense resposta 22 3% 
Total 831 100% 

Taula 5.15. Accés al sanejament a la zona destudi. Font: Elaboració pròpia. 
 
Els habitatges que no en tenen corresponen en general a famílies que comparteixen la latrina 
situada a la concessió veïna amb la família que hi habita. Aquest cas es dóna en el 4% de les 
famílies enquestades.  
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Dins dels diferents tipus de sanejament descrits, a la zona d’estudi hi trobem presents quatre:  

Tipus de sanejament 

latrina tradicional a fons perdut 89 54% 

latrina tradicional à cannone 27 17% 

latrina millorada 6 4% 

lavabo modern 40 24% 

sense resposta 1 1% 

Total 163 100%

54%4%

17%

24%

 
Figura 5.68. Tipus de sanejament presents a la zona d’estudi. Font: Elaboració pròpia. 

 
Les dades demostren que les latrines són el mode de sanejament més present a la zona d’estudi. 
Tres quartes parts de les famílies disposen d’una latrina a casa. 
 

PENET 10.3

PENET 11.3

accés a sanejament

si
no

 
Figura 5.69. Habitatges que disposen d’algun tipus de sanejament a casa. Font: Elaboració pròpia. 
 
La major part d’elles, un 71%, són latrines tradicionals sense millorar, i es situen distribuïdes per 
tot el barri. Dins d’aquestes existeix una elevada presència de latrines à cannone. Com s’ha 
descrit anteriorment, són de les més perjudicials per la salubritat del barri, ja que aboquen els 
residus directament al medi, sense cap tractament previ. Es localitzen quasi exclusivament a les 
zones de fons de vall, a tocar dels cursos d’aigua on buiden les seves fosses en general.  
 
En aquest sentit destaca sobretot la zona est de Melen 3, on se’n concentren un gran nombre. Es 
tracta d’una zona d’elevada densitat i que coincideix amb la confluència dels dos cursos d’aigua i 
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d’una gran rigola procedent de la part alta del barri, fet que facilita l’escolament de les aigües. La 
manca total d’espais lliures al voltant dels habitatges impossibilita als habitants de construir 
noves latrines un cop plenes, i molts d’ells opten per anar buidant regularment les fosses 
existents per poder seguir utilitzant-les. 
La distribució de les famílies segons el seu mode de sanejament es mostra a la figura 5.70. 
 

PENET 10.3

PENET 11.3

mode de sanejament
latrina tradicional a fons perdut
latrina tradicional à cannone
latrina millorada
lavabo modern

 
Figura 5.70. Tipus de sanejament dels habitatges de la zona d’estudi. Font: Elaboració pròpia. 

 
D’altra banda, cal remarcar l’escassa presència de latrines millorades al barri. Només en 
disposen un 4% de les famílies de la mostra. L’elevat cost que comporta per les rendes de la 
majoria dels habitants de Melen n’és el principal motiu.  
L’enquesta no inclou els habitatges pertanyents a Melen 4. El projecte dut a terme recentment en 
aquest barri va considerar com a aspecte clau per la millora de les condicions de vida dels 
habitants la construcció de latrines millorades sense perill de contaminació. Així ho van 
expressar els propis habitants en la seva tria de prioritats d’actuació.  
Durant el projecte es van realitzar un total de 30 latrines millorades, xifra que representa al 
voltant d’un 10% del nombre total d’habitatges al barri. Sense ser una quantitat suficient per 
pal·liar completament els problemes d’insalubritat al barri, sí que representa actualment una 
millora notable en quant a la qualitat de l’aigua que circula pel barri i pel seu subsòl, i una línia 
d’actuació bàsica en la millora dels barris de generació espontània. 
 
Per últim, tenim un 25% d’habitants al barri que disposen de lavabo modern a casa. En general 
corresponen amb els habitatges de més alt standing i a les famílies amb rendes més altes al barri. 
Així ho demostren les característiques socioeconòmiques corresponents a aquestes famílies:  

• més de la meitat corresponen a les tipologies 4 i 5 d’habitatge.  
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• pel que fa a l’índex de comoditats kc, pràcticament la meitat d’elles pertanyen als nivells 
9 i 10, i només la quarta part està formada per habitatges considerats dins dels 4 nivells 
inferiors. 

 

standing  3
37%

standing  4
37%

standing  5
18%

standing  2
8%

 

mig-alt
kc=7-8
18%

mig
kc=5-6
10%

baix
kc=1-4
25%

alt
kc=9-10

44%

 
Figura 5.71. Tipologia dels habitatges de les famílies que 
disposen de lavabo modern a casa. Font: Elaboració 
pròpia 

Figura 5.72. Nivell de comoditats de les famílies que 
disposen de lavabo modern a casa. Font: Elaboració pròpi

 

latrina 
tradicional 
a fons perdut

latrina 
tradicional 
à cannone

latrina 
millorada

WC modern

tipus de sanejament

tipologia d'habitatge

Poto-poto
+ paviment 
de terra

Poto-poto
+ paviment 
de ciment

Poto-poto recobert 
+ paviment de 
ciment

Totxos de formigó 
+ paviment de 
ciment

Totxos de formigó 
recoberts + 
paviment de 
i

 
Figura 5.73. Relació entre el mode de sanejament individual i la tipologia d’habitatge de les 
famílies de Melen. Font: Elaboració pròpia. 

 
La relació dels diferents modes de sanejament amb la tipologia d’habitatges mostra que el salt 
qualitatiu es troba a partir d’un standing 4. Per sobre d’aquest, la majoria d’habitatges disposen 
de lavabo modern. Per sota, les latrines tradicionals a fons perdut són les més nombroses, i el 
percentatge de latrines à cannone augmenta a mesura que disminueix el nivell de l’habitatge. 
D’entre les de standing 2 i 3, el percentatges d’aquestes és del 18%, i per les de standing 1 
augmenta fins al 40%. 
 
 
 



                                                                                                Estudi de les xarxes de serveis urbans a Melen, Camerun 

- 106 - 

5.5.3. Evacuació d’aigües 
El barri no disposa d’una xarxa contínua de canalitzacions que recullin les aigües grises i 
pluvials. Les canalitzacions existents, a cel obert, es componen en general de trams aïllats, 
realitzats per alguns dels habitants allà on la rigola circula per davant del seu habitatge. Es tracta 
d’una xarxa sense continuïtat i sense manteniment, en els trams construïts, i excavada per l’aigua 
de manera natural en els trams no construïts. Com a conseqüència d’això, l’erosió en les vies 
interiors del barri, accentuada pel considerable pendent existent a la vall de la Mingoa, és 
important, i arriba a produir el descalçament dels habitatges. Les canalitzacions existents 
finalitzen de manera sobtada, contaminant l’entorn i contribuint a l’estat d’insalubritat existent, 
així com a l’erosió i el mal estat de les vies d’accés al barri.  
 

  
Figures 5.74 i 5.75. Descalçament produït per l’erosió de la via d’accés d’un habitatge a Melen 3 i 
erosió d’una pista al barri de Melen 1. Font: Elaboració pròpia. 

 
Les famílies realitzen l’evacuació de les aigües grises en general directament al medi, sense cap 
tractament previ. Entre les famílies de la mostra, un 89% aboca les aigües usades a les rigoles i 
un 4% directament al curs d’aigua, mentre que només un 4% i 3% utilitzen fosses sèptiques o 
pous negres, respectivament. 

curs d'aigua
4%

pou negre
3%

fossa sèptica
4%

rigoles
89%

Figura 5.76. Evacuació d’aigües usades per les famílies de 
l’enquesta. Font: Elaboració pròpia. 

Les famílies que utilitzen fossa sèptica o pou tenen totes connexió particular a la xarxa i 
consumeixen aquesta aigua per a tots els usos. Només dues entre aquestes diuen consumir aigua 
procedent de pous o fonts per a determinats usos com la neteja de la llar i de la roba. Altres 
característiques d’aquestes famílies són que pertanyen totes a tipologies d’habitatge de 4 o 5, i 
pel que fa al coeficient de comoditats, el 75% tenen un kc>6. 
 
Per a la resta de famílies, l’ús al qual es destini l’aigua determina el lloc on s’aboquen les aigües: 
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- l’aigua del rentat de roba s’aboca sovint als cursos d’aigua, ja que és el lloc on moltes 
famílies es desplacen per fer la bugada (figura 5.77 ). 

- la dutxa es realitza en general dins de les latrines. L’aigua, un cop utilitzada, va a parar a 
la fossa de la latrina, o bé directament a la rigola a través d’una canalització (figura 5.78). 

- les aigües usades resultants de la neteja de la llar, la vaixella o la cuina o acostumen a ser 
abocades directament al carrer, bé dins de les rigoles o bé directament sobre la via (figura 
5.79). 

 

Figura 5.77.Evacuació de les aigües del rentat de roba dins del curs 
d’aigua, Melen 3. Font: Elaboració pròpia. 

Figura 5.78. Evacuació de les aigües de 
la dutxa dins la rigola, Melen 4.  
Font: Elaboració pròpia 
 

Figura 5.79. Dona rentant la vaixella directament sobre la rigola, a 
Melen 4. Font: Elaboració pròpia. 
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5.6. La xarxa d’electricitat 

La xarxa d’electricitat a Yaoundé és gestionada per la Société Nationale d’Electricité, SONEL, i 
és present pràcticament en tots els punts de la ciutat. Només determinats barris perifèrics tenen 
mancances pel que fa al subministrament elèctric.  
 

Xarxa subterrània
Línia d'alta tensió
Línia de mitjana tensió
Línia de baixa tensió
Xarxa aèria

 
Figura 5.80. Xarxa de subministrament elèctric de la companyia SONEL a Yaoundé.  
Font: Communauté Urbaine de Yaoundé, 2002. 
 
Als barris espontanis de la zona d’estudi, pràcticament la totalitat dels habitants disposen 
d’electricitat.  
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Figura 5.81. Habitatges que disposen de subministrament elèctric a la zona d’estudi. Font: Elaboració pròpia. 
 
Però paral·lelament al que passa amb el servei d’aigua potable, això no implica necessàriament 
que tots els habitatges que tenen electricitat disposin de contracte amb la companyia elèctrica i 
de comptador propi. Existeixen mecanismes alternatius creats pels propis habitants per 
assegurar-se’n el servei. L’aprovisionament elèctric es realitza de tres maneres diferents a la 
zona d’estudi:  
 

1. amb contracte amb la companyia i comptador propi,  
2. connectant-se al comptador d’algun veí; 
3. a través de connexions il·legals.  

 
Aquests tres mecanismes cobreixen la totalitat dels habitatges de Melen. Els pocs casos de cases 
sense electricitat, un 1%, corresponen a habitatges abandonats generalment a causa de les 
inundacions, situats a les zones baixes del barri.  
Les enquestes han permès obtenir el percentatge de famílies que utilitzen una o altra via (figura 
5.82), a excepció de la tercera alternativa, que degut al seu caràcter il·legal, no apareix en les 
respostes. 
Les enquestes mostren que, al contrari del que passa amb l’aigua potable, la majoria dels 
habitatges disposen de comptador propi. Una tercera part es connecten als veïns, i només un 1% 
correspon a habitatges sense electricitat. 
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connexió veí
34%

comptador propi
65%

no té electricitat
1%

Figura 5.82. Modes d’aprovisionament d’electricitat 
a la zona d’estudi. Font: Elaboració pròpia 

 
El 34% utilitzen la connexió a la xarxa d’algun veí, pagant-li per la quantitat consumida. És 
comú veure comptadors fraccionaris a les façanes dels habitatges, i inscripcions que anuncien la 
“revenda” d’electricitat.   

   
Figures 5.83 i 5.84. Comptador divisionari sobre la façana d’un habitatge i detall.  Font: Elaboració pròpia. 

 

 

Figura 5.85. Inscripció que anuncia la revenda d’aigua 
potable i electricitat a un habitatge de Melen 4.  
Font: Elaboració pròpia. 

 
La tercera alternativa per obtenir electricitat consisteix en connectar-se directament a les línies 
elèctriques que travessen el barri. Aquesta és una pràctica bastant estesa entre la població.  
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Figura 5.86. Connexió il·legal a la xarxa 
elèctrica. Font: Elaboració pròpia. 

 
Analitzem ara les característiques socioeconòmiques de les famílies segons quin d’aquests 
mecanismes utilitzen. La relació entre el coeficient que defineix el nivell socioeconòmic de les 
famílies, ks, i el mode com obtenen l’electricitat, apareix a la figura següent. 
 

4%

43%
50%

4%
0%

1 2 3 4 5

coeficient de standing de les famílies sense comptador
 

Figura 5.87. Coeficient de standing de les famílies 
que obtenen l’electricitat del veí segons l’enquesta. 
Font: Elaboració pròpia. 

 
Es veu una tendència clara: pràcticament cap de les famílies d’alt nivell socio-econòmic dins del 
barri necessita connectar-se a la xarxa del veí, només un 4% pertany a les categories 4 i 5. Es pot 
concloure que a partir d’un standing mig amb ks=3, els habitatges disposen de connexió elèctrica 
a casa i de comptador propi. 

standing 1

40%

60%

standing 2

47%

53%

standing 3

65%

35%

standing 4

93%

7%
standing 5

100%

0%

amb comptador

sense comptador

 
Figura 5.88. Percentatge de famílies amb comptador propi per cada standing d’habitatge. Font: Elaboració pròpia. 
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Les famílies de la zona d’estudi a Melen gasten de mitjana uns 6.500 FCFA/mes per pagar 
l’electricitat. Però a banda del valor mig, el 75% no hi destinen més de 5.000 FCFA/mes. Per 
sobre d’aquest valor, totes tenen comptador propi. Per sota, els percentatges de famílies que es 
connecten a la xarxa dels veïns augmenta a menor despesa: 
- d’entre les que gasten menys de 2.500 FCFA/mes, només una tercera part tenen comptador 

propi.  
- d’entre les que gasten entre 2.500 i 5.000 FCFA/mes, aproximadament la meitat tenen 

comptador. 
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Figura 5.89. Distribució de les famílies de la zona d’estudi segons les seves despeses 
en electricitat i el seu mode d’aprovisionament elèctric. Font: Elaboració pròpia. 

 
El fet de tenir o no comptador propi influeix en el consum. Les famílies que no en disposen 
gasten de mitjana al voltant de 2.600 FCFA mensuals. Aquest valor es triplica en els cas dels 
habitants amb comptador, que paguen uns 8.400 FCFA/mes de promig. 
 
Les famílies que consumeixen més electricitat són també les que disposen de més comoditats a 
casa, indicador de les rendes més elevades. Així ho indica la relació existent entre el coeficient 
kc, que avalua el grau de comoditats de que disposa la família, i les seves despeses en 
electricitat. La figura 5.90 mostra que la majoria de les famílies que gasten menys de 2.500 
FCFA/mes pertanyen als nivells inferiors pel que fa a comoditats. Al contrari, les famílies que 
més despeses tenen en electricitat es corresponen amb aquelles que disposen de la majoria de les 
comoditats a casa. 
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Relació entre kc i despesa mensual en electricitat
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Figura 5.90. Relació entre l’índex de comoditats i la despesa en electricitat de les famílies.  
Font: Elaboració pròpia. 

 

5.6.1. Enllumenat públic 
Si bé a nivell particular l’aprovisionament elèctric sembla bastant resolt, no és així en el cas de 
l’enllumenat públic. A Yaoundé, només els grans eixos de la ciutat disposen d’enllumenat als 
carrers. Fins i tot els barris d’alt standing pateixen un greu mancança d’il·luminació durant les 
nits.  
Als barris espontanis, el problema empitjora a causa del mal estat de les vies d’accés. Les vies 
que circulen per l’interior dels barris esdevenen del tot intransitables quan arriba la nit. Els 
pendents, els grans sots provocats per l’erosió i l’elevada presència d’aigües superficials sobre el 
sòl argilós fan que els habitants tinguin veritables problemes de mobilitat dins del barri un cop es 
fa fosc. A aquest fet cal afegir la inseguretat a causa dels robatoris durant la nit.  
Per pal·liar aquest problema, en molts punts del barri els habitants opten per encendre durant la 
nit les llums exteriors dels seus habitatges. Per torns, els veïns deixen cada nit alguna llum 
encesa que els permeti tenir una mínima il·luminació.  

Figura 5.91. Il·luminació exterior d’una 
vivenda a Melen 4. Font: Elaboració 
pròpia. 
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Figura 5.92. Existència de bombeta exterior a l’habitatge al barri de 
Melen 5. Font: Projecte Adressage, 2003. 

 
D’aquest capítol podem concloure que: 

- El servei d’electricitat al barri, a nivell particular, està pràcticament assegurat per a tots 
els habitants. 

- Els habitants han creat els seus propis mecanismes per garantir-se’l en cas de no poder-se 
costejar la instal·lació elèctrica, ja sigui a través de connexions a la xarxa del veí o bé 
il·legalment, connectant-se directament a les línies que travessen el barri. 

- Les despeses en electricitat representen, de mitjana, al voltant un 10% del sou mig d’un 
habitant de Melen. Les tres quartes parts de la població de la zona d’estudi no hi destinen 
més de 5.000 FCFA/mes. 

- A mesura que augmenta el seu nivell socio-econòmic, les famílies disposen de més 
comoditats a la llar i consumeixen més electricitat. La població de més standing arriba a 
consumir fins a 8 vegades per sobre de la mitja. 

- Totes les famílies que tenen despeses superiors als 5.000 FCFA mensuals en electricitat 
disposen d’instal·lació elèctrica i comptador particulars.  

- Les famílies que tenen comptador consumeixen més. La mitjana de despesa en electricitat 
d’aquestes representa més del triple que el promig de la resta.  

- En el cas de l’enllumenat públic, la ciutat de Yaoundé, i en particular els barris de creació 
espontània, pateixen greus mancances que limiten la mobilitat dels seus habitants durant 
la nit, sobretot a través de les vies interiors. 


