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PART 2. 
ANÀLISI EVOLUTIVA (TEMPORAL I ESPACIAL) DE LES 
TECNOLOGIES APROPIADES EN EL CREIXEMENT DE 

LES XARXES DE SERVEIS URBANS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les xarxes de serveis sustenten el desenvolupament dels teixits urbans (HERCE et al, 2004). 
Aquesta frase és d’especial importància per entendre els processos urbans que generen una 
millora de les condicions de vida dels barris espontanis; en el nostre cas per a la ciutat de Maputo. 
 
El creixement de les xarxes de serveis va lligat a una gradació de Tecnologies Apropiades 
aplicades en cada pas evolutiu, la qual dependrà de tres factors principals: de la distància del barri 
al centre i de la distància de connexió a la xarxa; de l’operador que la gestioni; i el tipus de 
població a que va dirigida. 
 
Es vol analitzar i demostrar per al cas de la ciutat de Maputo, que aquesta gradació de les 
Tecnologies Apropiades segueix una evolució tant en el temps com en l’espai per als diferents 
serveis urbans. És a dir, observar com en un mateix barri va evolucionant el nivell de tecnologia en 
un cert període, i com aquesta gradació es dona també a un nivell global de la ciutat seguint un 
desenvolupament de centre cap a perifèria. 
 
L’objectiu principal d’aquest anàlisis serà determinar quins són aquests models que generen els 
salts de llindar del nivell tecnològic en un barri per als diferents serveis urbans. 
 
Definirem l’eix temporal des de l’any 1975 fins el 2010, concretament des del moment de la 
Independència del país el 25 de juny de 1975, fins a un futur proper el qual podem predir de forma 
aproximada. L’àrea espacial d’estudi serà el límit administratiu de la ciutat de Maputo, tot i que 
sovint farem referència a l’Àrea Metropolitana i a la Província de Maputo. 
 
En primer lloc, veurem l’evolució històrica de les xarxes de serveis urbans a la ciutat de Maputo. 
Seguidament complementarem a aquest creixement de les xarxes, quina ha estat l’evolució de les 
Tecnologies Apropiades aplicades en cada pas, des d’una perspectiva temporal i espacial. En 
tercer lloc, a través de l’anàlisi els dos primers punts, establirem quin ha estat l’ordre de prioritat en 
la introducció de cada un dels serveis urbans i veurem si segueixen algun ordre d’implementació i 
perquè. Finalment explicarem un cas paradigmàtic on es dona aquest creixement de la xarxa a 
través d’una evolució temporal i espacial de les Tecnologies Aplicades i com segueixen un mateix 
ordre de implementació respecte l’escala global. 
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I. Evolució Històrica de les Xarxes de Serveis Urbans a la ciutat de Maputo 
 
Abans d’iniciar l’anàlisi del desenvolupament de les Tecnologies Apropiades aplicades en l’espai i 
en el temps, ens cal comprendre i analitzar com han anat creixent les diferents xarxes de serveis 
urbans a la ciutat de Maputo. 
 
Per aconseguir-ho explicarem, d’una forma concisa i detallada, els diferents projectes de 
cooperació i iniciatives governamentals que han anat succeint en la història de la ciutat relacionats 
amb la millora i desenvolupament de cada un dels serveis urbans. 
 
A través de l’apartat de contextualització de l’estudi, on hem pogut veure de forma històrica el 
creixement de la ciutat de Maputo des dels seus inicis al segle XVIII, ens podem fer una idea de la 
situació en que vivia la major part de la població pobra situada en els assentaments espontanis de 
la perifèria de la ciutat. El centre de la ciutat havia rebut un fort creixement econòmic a través del 
ferrocarril i el port de la ciutat que servien de hinterland del negoci miner sud-africà, i aquest 
benestar es va traduir en un creixement de la ciutat amb edificis en planta, provisió de tots els 
serveis urbans i, fins i tot, tramvia a les vies principals. Però la perifèria estava totalment 
marginada d’aquests serveis, fins al punt que el govern colonial prohibia la construcció 
d’habitatges amb blocs als assentaments d’aquesta zona. 
 
A finals dels anys ’60 es vivien moments d’efervescència independentista amb petites revoltes de 
la població més pobra i marginalitzada. El govern colonial, en adonar-ne de la situació, va voler 
calmar els ànims realitzant petites extensions de la xarxa d’aigua i algunes reordenacions del 
territori. Tot i això, quan es dóna la Independència del país el 25 de juny de 1975, la situació de la 
perifèria era molt deplorable, amb prop de 100 fonts públiques connectades a furs d’aigua 
subterrània o a la xarxa, sanejament precari a través de latrines simples o defecant als carrers, 
inundacions contínues i inexistència d’un servei de recollida de residus als barris, que portava a 
continus brots de còlera i gran mortalitat per la malària. 
 
El nou govern marxista ortodox del FRELIMO, inicia una política social per retornar a la població 
indígena els drets negats durant la colònia. La Independència i la posterior guerra civil, promou 
l’entrada de moltes agència de cooperació i ONGs que inicien projectes de cooperació, primer 
d’emergència i després de desenvolupament. 
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1. El Creixement de la xarxa d’Abastament d’Aigua 
 
L’estructura i la història de la ciutat de Maputo fan especialment interessant l’estudi evolutiu 
espacial i temporal del sector de l’abastament d’aigua a la capital. Existeix una ciutat de ciment, 
cidade de cimento, ordenada, amb tots els serveis bàsics, però ocupada a partir de la 
independència (1975) per una població rural i sense cultura de ciutadania. Una perifèria 
desordenada, és ocupada massivament a causa de la guerra de 1980 a 1992, amb solucions 
diverses a l’aigua durant l’època del govern marxista (de 1975 fins a l’assassinat de Samora 
Machel el 1986). Un cop aconseguida la Pau (1992), es dóna un canvi brusc al introduir el sector 
privat en l’aigua i dividir els poders legislatiu (propietari), judicial (regulador) i executiu (operador). 
El Banc Mundial inicia grans inversions al sector el 1995, atraient altres agències i les ONGs i 
agències de cooperació comencen a intervenir a partir del 2000 aprofitant la nova estructura del 
sector, donant gran varietat de solucions a la problemàtica de la perifèria. Per molts, la 
reestructuració de l’esquema de l’aigua a Moçambic ha estat tot un èxit i un referent per a molts 
països semblants. Per altres, encara queda molt camí per endavant, tot just a 2007 només el 35% 
de la població està connectada a la xarxa principal, la qual té més de 45% de pèrdues (ADM, 
2001), entre comercials i tècniques. 
 
Observem 4 períodes importants dels sector de l’aigua a Maputo, dos marcats pel creixement i dos 
per moments de crisi. De 1975 a 1985 el govern marxista estén la xarxa a la perifèria, el que 
provoca una disminució de la pressió i una degradació general de la xarxa. El sector entra en crisi, 
enmig de l’inici de la guerra el 1980 i una forta migració camp-ciutat. El 1983 comença el 
Programa d’Abastament d’Aigua als Barris de la Perifèria (PAABP, 1983-1995) i l’any següent 
s’inicien projectes de la AFD i la ADB per l’augment de la producció d’aigua i millora de la xarxa 
fins el 1996. Aquest segon període de 1985 a 1995 és de gran importància al donar un important 
reforç de la xarxa principal i, per altra banda, al realitzar una extensió de l’abastament a les zones 
de la perifèria. Però a partir de 1995 el sector torna a entrar en crisi. El país vivia moments de 
molts canvis polítics i econòmics, el sector de l’aigua canvia d’esquema institucional sota 
l’assessorament del Banc Mundial i moltes fonts del PAABP es tanquen per contaminació dels 
aqüífers, mala gestió o baixa pressió. Aquest tercer període de crisi es podria limitar de 1995 fins a 
2000, quan el nou esquema de l’aigua comença a funcionar i arriben les ONGs Internacionals. En 
el quart període, de 2000 fins a l’actualitat, entren nous projectes de millora de la xarxa principal 
del Banc Mundial i la ADB i, per altra banda, les ONGs comencen a entrar als barris de la ciutat 
millorant la gestió de fonts i fent extensions de la xarxa secundària. La xarxa es recupera però 
majoritàriament a base de noves connexions domiciliàries. 
 
Veurem com les crisis han servit de salts de llindar en els tecnologies apropiades, primer una 
població proveïda precàriament amb pous en època colonial, passa a un abastament per fonts 
públiques després de la primera crisi. I més endavant, un cop passada la segona crisi, el 
creixement de les connexions domiciliàries és molt major que la rehabilitació o construcció de fonts 
públiques. 

a. La xarxa colonial entra en crisi (1975-1985) 
La situació de l’abastament d’aigua a Maputo just abans de la Independència de 1975 estava 
marcada per una segregació territorial i racial, es prioritzava l’aigua seguint les classes racials del 
moment, encapçalades pels europeus, després pels indians i mestissos i finalment pels negres 
locals. La xarxa domiciliar existia pràcticament només a la cidade de cimento i a la petita perifèria 
existien algunes fonts públiques a través de pous o algunes connectades a la xarxa. Cal afegir que 
la distribució de l’aigua en la època colonial era gratuïta, tot i que es va començar a pagar a partir 
de 1980. 
 
La xarxa d’aigua que s’hereta de la colònia estava en unes condicions força bones. Les canonades 
principals dataven de 1966, les bombes de la majoria de centres de distribució i de l’estació de 
tractament de finals de la dècada dels ’60 i principis del ’70, tot i que l’antiga planta de tractament 
es va construir cap a la dècada dels 20. Malgrat tot, hi havia consciència que en pocs anys, 
l’augment de la demanda necessitaria d’una major inversió en la producció. A la Caixa 2 es 
detallen les característiques principals de la xarxa d’abastament d’aigua de l’any 1975. 
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Caixa 2: Herència Colonial. La xarxa principal d’abastament d’aigua de l’any 1975 
 
Durant l’època colonial portuguesa, el govern va centrar l’expansió de la xarxa d’aigua 
principalment al centre ric de la ciutat de Maputo, tot i que en els últims anys de colònia es van 
realitzar tímides extensions cap a la perifèria a base de fonts públiques o pous. La xarxa principal 
consistia en un centre de producció i tractament d’aigua, a la ciutat de Boane, que subministrava a 
5 centre de distribució: Matola, Machava, Chamanculo, Alto Maé i Maxaquene. Aquest estructura 
principal no ha variat pràcticament fins l’any 2007 amb la construcció del nou centre de distribució 
a Laulane, i previsiblement una nova extensió a partir de 2010 amb nous centre de distribució a 
Boane, Belo Horizonte i Matola Rio. La xarxa s’ha anat beneficiant de diversos reforços de les 
antigues canonades així com augments en la producció i tractament d’aigua de la Planta de 
Tractament de Umbeluzi amb els programes de l’AFD i ADB de 1985 a 1995. 
 
La planta de producció i tractament d’aigua està situada a Boane, a 30 km de Maputo. El sistema 
consisteix en una petita presa de 2 metres d’alçada al riu Umbeluzi per captar l’aigua cap a una 
estació de producció (2 bombes verticals de 950 a 1.500 m3/h, i 2 bombes horitzontals de 1.000 a 
3.100 m3/h, entre 1961 i 1972), una de tractament (3.000 m3/h, anys ‘20), 5 bombes des de 
l’estació de tractament als dipòsits (2 de 400 m3/h, una de 900 m3/h i dos més de 1.125 m3/h, des 
de 1971) i 4 dipòsits de 1.235 m3. 
 
De la Planta de Tractament de l’Umbeluzi surt una canonada de 800 mm de ciment i 14,2 km (any 
1966) cap al centre de distribució de Matola, on hi ha 3 dipòsits de 10.000 m3 i un dipòsit de 600 
m3 que proveeix la part alta de la ciutat de Matola. La canonada de 800 mm continua 6,5 km per 
bifurcar-se, una fins a Machava i l’altra fins a Maputo. La desviació a Machava fa 4,5 km que porta 
l’aigua a 2 dipòsits de 10.000 m3 i 2 bombes de 1.000 m3/h amb una alçada de 37 m. A mig camí 
entre Matola i Chamanculo, existeix un bypass amb una bomba de 3.250 m3/h i una alçada d’aigua 
de 30 m.  
 

 
 
La canonada de 800 mm de cimento continua 5,8 km des de la desviació de Machava fins al 
centre de distribució de Chamanculo (construït als anys ’60), on l’esperen 6 dipòsits de 10.000 m3, 
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3 bombes de 1.000 m3/h a una alçada de 37 m i 3 bombes de 1.500 m3/h que daten de 1971. Les 
primeres bombes proveeixen tot el districte 2 i un dipòsit elevat de 600 m3 i el segon paquet de 
bombes serveixen per proveir els centres de distribució d’Alto Maé i Maxaquene.  
 
De Chamanculo Continua la canonada de 800 mm de l’any 1966 i de 6,3 km fins a Maxaquene, 
però abans es troba amb la bifurcació d’Alto Maé, a 3,3 km de Chamanculo. La desviació fins al 
centre de distribució d’Alto Maé és curta, 250 m amb acer, la qual consta d’un dipòsit soterrat de 
4.600 m3, una bomba de 130 m3/h i una altra de 500 m3/h, d’alçades d’aigua de 60 i 78 metres 
respectivament i que daten de l’any 1981.  
 
Finalment, a Maxaquene hi ha dos grans grups de dipòsits rectangulars soterrats: el primer a l’Av. 
Ahmed Sekou Touré, 4 dipòsits amb un total de 21.624 m3; el segon a l’Av. Eduardo Mondlane, 4 
dipòsits més de 10.120 m3 totals. L’any 1996 es van instal·lar 3 bombes de 1.773 m3/h per proveir 
pràcticament tot el districte 1 i 3, un dipòsit de 600 m3 per les zones altes de la cidade de cimento i 
l’hospital central. Abans d’aquestes no es té informació tot i que deurien existir-ne dues com a 
mínim. 

Font: ADM/FIPAG, 2002 
 
Quan el 1975 es nacionalitza tant el sòl com l’habitatge a Moçambic, la població dels barris 
perifèrics ocupa la cidade de cimento, buida per la fugida dels europeus. Els nous inquilins no 
havien tingut mai cultura de ciutat, i la vida en edificis i cases de blocs i ciment, era tota una 
novetat. La falta de manteniment de les connexions domiciliàries i la poca cultura en serveis 
urbans, va portar a una degradació ràpida tant dels edificis de la ciutat com dels seus serveis. El 
1980 es considera que comença la guerra, la qual va dur el país a una gran crisi econòmica fins al 
1992, quan es firmen els acords de Pau de Roma. 
 
Fins al 1980, s’intenta extendre la xarxa amb noves connexions domiciliàries a les zones properes 
a la xarxa22 i fonts a les zones més allunyades, amb la contrapartida que la quantitat d’aigua i la 
pressió del servei va comença a disminuir. A causa de la necessitat de proveir a major població pel 
creixement natural, l’induït per la guerra i per la política socialista de fer arribar l’aigua a totes les 
classes socials, la pressió disminuïa, obligant a molts edificis o cases de la cidade de cimento a 
comprar bombes i dipòsits propis. Existia un cert sacrifici de la ciutat urbanitzada per poder proveir 
a major quantitat de població. L’accés a bombes per proveir els edificis era molt car. Van deixar de 
funcionar, obligant a la gent a subministrar-se a partir de galledes i latas (recipients metàl·lics) que 
omplien als jardins de les cases.  
 
L’any 1981 es crea l’empresa estatal Aigües de Maputo (ADM), que hereta l’estructura de 
l’empresa de l’època colonial, Serveis Municipals d’Aigua i Electricitat (SMAE). ADM era 
responsable de tota la gestió de l’aigua, de regulador, de propietari i d’operador (poder judicial, 
legislatiu i executiu). 
 
La xarxa d’abastament d’aigua havia entrat en crisi. 
 

b. La dobla recuperació del servei d’abastament d’aigua (1985-1995) 
El govern del FRELIMO, en resposta als problemes d’abastament d’aigua que patia la nova 
perifèria ocupada per la migració, crea el 1983 el Programa d’Abastament d’Aigua per als Barris 
Perifèrics (PAABP, 1983-1995), oficialment inclòs dins la política nacional el 1987. La idea era 
proveir la perifèria a partir de petits sistemes independents de furs i dipòsits lligats a fonts. Per tenir 
una idea de la situació que vivia la ciutat, l’any 1980 existien 100 fonts repartides pels barris de 
Maputo, a les acaballes del PAABP (1995) Aigües de Maputo ja en gestionava uns 630. 
 
Oxfam Bèlgica va ser la principal ONG que finançà l’extensió de l’abastament a través de fonts de 
1989 a 199223, amb finançament de la Comunitat Europea i el Govern de Moçambic. Oxfam 
donava suport en el si de ADM pel PAABP i també dins la DNA (Direcção Nacional de Águas), per 
replicar l’experiència del PAABP a altres ciutats del país. Oxfam va acabar construint entre 1990 i 
                                                      
22 Es passa de 74.500 connexions domiciliàries el 1975 a 157.136 a finals de la dècada dels ’70 (CAHEN, 
1989). 
23 A través del projecte “Approvisionnement en eau potable de quartiers périphériques de Maputo” de 1989 a 
1992 amb un pressupst de  437.482 €. 
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1992, 127 fonts públiques al districte municipal 3. Altres ONGs que volien participar en el sector de 
l’aigua, sempre havien de passar pel PAABP, tal com Creu Roja, MSF, així com UNICEF o la AECI 
que va fer unes fonts a la Costa do Sol. La cooperació xinesa va construir uns 60 pous i alguns 
tancs d’aigua dins el programa, per proveir les fonts, amb l’ajuda de l’empresa nacional de 
perforacions Geomoc. Es van realitzar dos tipus de dipòsits: uns metàl·lics i cilíndrics; i uns altres 
dipòsits elevats (amb una franja taronja a la part superior). 
 
Per altra banda, va haver una millora en la xarxa principal d’abastament d’aigua per tal de 
complementar el creixement de les fonts del PAABP i el dèficit d’aigua que patia la ciutat des de la 
Independència. El Banc Africà de Desenvolupament (ADB, les seves sigles en anglès) i la Caisse 
Centrale de la France Libre (actualment Agència Francesa de Desenvolupament (AFD)) van ser 
els dos actors que més van invertir en el sector durant aquells anys ’80. Van fer fortes inversions 
en la producció, però poc en la distribució. Les més significatives van ser la l’ampliació de l’estació 
de tractament d’aigua de l’Umbeluzi (1984-1992)24 i la rehabilitació de la part més antiga de la 
planta de tractament de l’Umbeluzi (1992-1996)25. Tot i l’impacte esperat que tenien les obres, el 
gran creixement de població que va tenir la ciutat a causa de l'emigració per la guerra, va fer que 
no es pogués apreciar significativament. 
 
Caixa 3: Millores sobre la Xarxa Principal d’Aigua durant els programes de l’AFD i l’ADB 
 
El Banc Africà de Desenvolupament (ADB, les seves sigles en anglès) i la Caisse Centrale de la 
France Libre (actualment Agència Francesa de Desenvolupament (AFD)) van realitzar fortes 
inversions en la producció d’aigua per a la ciutat de Maputo durant els anys ’80, principalment en 
la producció i reforç de la xarxa principal. 
  
De 1980 a 1988 construeixen la presa de Pequenos Limbombos a l’afluent del riu Umbeluzi, 
Movene, per tal de regular l’aigua que arribava a la presa de Umbeluzi, controlar inundacions i 
regar camps, amb capacitat màxima de 10.000 m3/h. S’instal·len 4 noves bombes verticals de 
1.100 m3/h cadascuna per la producció, una nova planta de tractament de 3.000 m3/h de l’any 
1989 i 3 bombes més de 1.500 m3/h a una alçada de 96 metres a l’any 1986. De la Planta de 
Tractament de l’Umbeluzi al Centre de Distribució de Matola s’instal·la el 1988 una nova canonada 
en paral·lel de 1.000 mm de ferro dúctil, que a partir de Matola fins a Chamanculo es redueix a 800 
mm també de ferro dúctil. Als Centres de distribució no es constaten grans millores, tot i que sí es 
van instal·lar 3 bombes, el 1981 dues al centre de distribució de l’Alto Maé de 130 m3/h i 500 m3/h i 
una altra l’any 1996 al centre de distribució Maxaquene De 1.773 m3/h. 
  
La xarxa tenia uns 900 km de canonades i unes 630 fonts el 1995, tot i que també existeixen altres 
sistemes independents fora de la xarxa principal, com és el cas del districte de Catembe. En 
aquesta zona de la ciutat, existeixen actualment 7 furs que proveeixen un dipòsit elevat, d’on estan 
connectades unes 347 parcel·les. 

Font: ADM/FIPAG, 2002 
 

c. La dècada dels ’90 marcada pel canvi institucional. L’aigua de nou en crisi 
(1995-2000) 
La dècada dels ’90 queda marcada pel canvi. S’entrava el 1990 amb una gran crisi, gran inflació i 
la guerra latent fins a l’acord de Pau a Roma de 1992. La situació política al país vivia molts 
canvis, l’assassinat el 1986 de Samora Machel (màxim dirigent de la FRELIMO i símbol per a la 
població), l’entrada del Banc Mundial al 1987, la Pau de Roma de 1992, les primeres eleccions 
democràtiques el 1994, la descentralització municipal el 1998 i les primeres eleccions municipals 
el 1999. 
 
El 1991 es crea la llei de l’aigua, que crea el Consell Nacional de l’Aigua (CNA) i la primera 
Autoritat Regional de l’Aigua (ARA-Sul, per la regió sud del país). El 1995 es crea la nova política 
del sector de l’aigua, que inclou el sector privat com a operadors del servei. El Banc Mundial 

                                                      
24 A través del projecte Extension stations traitement eaux de l’Umbeluzi  de l’AFD de 1984 a 1992 amb un 
pressupost de 0,5 M€ 
25 A través del projecte Rehabilitation station traitement eaux de l’Umbeluzi de l’AFD de 1992 a1996 amb un 
pressupost de 10,2 M€. 
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mostra interès en la mesura i el 1997 s’inicien les negociacions per al primer gran paquet d’ajuda 
del Banc. S’ha de tenir en compte, que des que el 1986 mor el principal líder socialista del 
FRELIMO, Samora Machel, la resta de dirigents del partit accepten entrar en les mesures 
d’ajustament estructural del Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional (FMI). La majoria lleis 
marxistes desapareixen, entre elles es torna a privatitzar l’habitatge i més endavant es privatitza 
part del sector de l’aigua, l’única que roman intacta és la propietat del sòl, que continua en mans 
de l’estat. 
 
El 1998 es crea el Quadre de Gestió Delegada, el que volia dir una reorganització de l’esquema de 
l’aigua a vàries ciutats del país, separar l’operador, el propietari i el regulador. S’acaba fent efectiu 
el desembre de 1999 quan es creen els tres ens més importants d’aquesta reforma, el regulador 
(el CRA, Conselho Regulador da Água), el propietari (el FIPAG, Fundo de Investimento e 
Património do Abastecimento de Água) i l’operador privat (ADM, Águas de Moçambique). A la 
Figura 28 mostra de forma resumida el funcionament de l’esquema actual del sector de l’aigua a la 
ciutat de Maputo. 
 
Figura 28: Esquema del sector de l’Aigua a Maputo. 

 
* Les autarquies són els ens municipals creats durant la descentralització del país el 1999. 

Font: web del CRA, www.cra.org.mz 
 

El 1998 s’inicia el Programa Nacional per al Desenvolupament de l’Aigua (PNDA I, 1998-2005)26, 
el qual es basava en fer estudis i preparar el terreny, enfocat majoritàriament en recursos hídrics, 
gestió de rius transfronterers i aigua rural, a través de les ARAs (Autoridade Regional da Água). 
No estaven programades infraestructures, doncs un anys més tard s’inicia el PNDA II (1999-
200727. Aquest segon ja tenia un caire més urbà, on acaben de donar l’impuls necessari per la 
separació de poders del sector de l’aigua dins el Quadre de Gestió Delegada (1999) i inverteixen 
en infraestructures, sobretot a través del Banc Africà de Desenvolupament. Aquest projecte també 
potenciava la creació del citat esquema de l’aigua a les altres 4 ciutats importants del país, Beira, 
Quelimane, Nampula i Pemba, així com altres solucions per a ciutats més petites com Inhambane, 
Maxixe, Xai-Xai i Chokwé. 
 

                                                      
26  El Programa Nacional pelo Desenvolvimento da Água I (PNDA I) de 1998 a 2005 amb un pressupost de 
US$ 36 milions provinent del Banc Mundial. 
27 El Programa Nacional pelo Desenvolvimento da Água II (PNDA II) de 1999 a 2007 amb un pressupost de 
US$ 114,84 milions en total: ADB amb US$ 19,6 milions, Govern dels Països Baixos amb US$ 10 milions, el 
Govern de Moçambic amb US$ 10,24 milions i el Banc Mundial amb US$ 75 milions. 
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d. L’inici de l’articulació del nou esquema de l’aigua i la introducció de les ONGs 
Internacionals a la ciutat de Maputo (2000-2008) 
Per la majoria de la població dels barris de Maputo, les fortes inundacions de l’any 2000 marquen 
un punt i apart en les condicions de vida que vivia la ciutat. Moltes ONGs arriben a la ciutat i 
comencen a treure a la llum la deplorable situació que vivien alguns assentaments. Per altra 
banda, tots els canvis de la dècada els ’90 es comencen a concretar, sobretot pel canvi de 
l’esquema de l’aigua i la descentralització municipal. 
 
El CRA, FIPAG i ADM són molt nous, comencen a funcionar a partir de desembre de 1999. 
Inicialment, qui es queda amb el contracte d’ADM és un consorci d’una empresa francesa (SAUR 
Internacional), IPE-Aguas de Portugual i Mazi-Mozambique, amb una concessió de 15 anys, però 
rescindeixen el contracte el 2001 perquè era a mínims i el govern no va voler variar-lo. Durant dos 
anys es tenen negociacions amb Águas de Portugal i inversors de Moçambic, però sense tenir cap 
knowhow sobre la gestió privada de l’aigua. El 2004 finalment es crea el contracte amb aquests 
últims, vigent fins a l’actualitat (2004-2008). 
 
La millora de la xarxa d’abastament es torna a donar en els dos nivells, per una banda als barris, a 
través de les ONGs i, per altra a nivell global de la ciutat i l’Àrea Metropolitana de Maputo, a través 
de les agències de cooperació bilaterals i multilaterals. 
 
Les ONGs realitzen diferents projectes d’extensió de la xarxa secundària i terciària d’aigua, 
rehabilitació i construcció de noves fonts i, fins i tot, implanten un Nou Model de Gestió de Fonts 
(NMGF). El 2002 es crea el Grup de Treball sobre la Gestió de Fonts (GTGF), integrant ONGs, 
FIPAG, CRA, ADM i els Consells Municipals de Maputo i Matola. L’agost del mateix any, es 
presenta al CRA, FIPAG i Consells Municipals l’informe referent a l’organització institucional per la 
gestió de les fonts. El mes de setembre es presenta l’informe en un seminari a Maputo. 
 
Caixa 4: Nou Model de Gestió de Fonts (NMGF) 
 
A nivell de barri, durant el PAABP (1983-1995) la gestió de fonts la controlava la mateixa 
companyia pública, Aigües de Maputo, a través d’un comitè de barri que no cobrava res pel servei 
ni tampoc es pagava per l’aigua. Durant els primers anys va funcionar força bé, però es va anar 
deteriorant a causa de la crisi, la guerra i els canvis de política al país. Van haver petites iniciatives 
per finançar els operadors aportant uns 10 Mtn per família i mes (0,3 €/família i mes). Finalment el 
1996 el govern va decidir introduir un pagament als operadors dels comitès de l’aigua, però ja 
moltes fonts havien deixat de funcionar, molts veïns s’havien connectat a la mateixa canonada de 
la font de forma il·legal (disminuint la pressió) i era el moment d’un canvi profund en l’esquema del 
sector de l’aigua urbana. 
 
Aigües de Maputo tenia força poder durant el PAABP sobre els barris, i si no funcionava un comitè 
o hi havia problemes, podien anar-hi directament. Amb la privatització de ADM, això ja no es dona 
i passa a consistir en una relació únicament contractual, per pagar la factura de l’aigua de la font. 
 
Les diverses ONG que en aquella altura treballaven en el sector de l’aigua, s’ajunten per treballar 
en la millora de la gestió de fonts. WaterAID, CARE Internacional i ESSOR són les principals, que 
junt amb FIPAG, CRA i el Municipi elaboren el Nou Model de Gestió de Fonts (NMGF, 2004). 
Duen una prova pilot a 13 barris de Maputo i Matola, entre ells Polana Caniço A i B, Chamanculo B 
i C i Maxaquene A. S’utilitzen els mateixos comitès durant el PAABP, rehabilitant-los. No hi ha 
diferències clares en el funcionament, si més no, que tots els problemes que tinguessin amb la 
font, no seria ADM qui respongués, sinó que han d’anar al CRA. 
 
El 2003 comença el projecte pilot pel nou model de gestió de fonts, però ADM s’havia compromès 
primer a rehabilitar fonts tancades o que no funcionen, i això no es va donar. No hi ha hagut 
avaluacions de l’impacte del projecte pilot i sembla que ha quedat a la deriva. 
 
CARE Internacional comença a treballar el 2000 als barris de Polana Caniço A i B, en el Projecte 
de Desenvolupament Urbà Kuyakana (2000-2004), donant suport als comitès de gestió de l’aigua 
amb el Nou Model de Gestió de Fonts. 
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Al barri de Urbanização, durant l’entrada de MSF Luxemburg el 2001, l’aigua no va ser una de les 
prioritats de l’ONG, tot i que es van fer petites rehabilitacions senzilles per augmentar la pressió 
d’aquests i alguna millora en la gestió. A partir de l’entrada de WaterAID al 2004, es planteja una 
millora substancial de la xarxa secundària, i la ONG finança l’elaboració del projecte i l’execució 
per part de ADM de la xarxa d’abastament d’aigua a tot el barri. WaterAID estén la xarxa 
secundària i terciària a Urbanização i anima al FIPAG a finançar l’extensió de la xarxa a Aeroporto 
(ja que la xarxa és conjunta i calia fer la millora a ambdós barris). La idea era tenir la suficient 
cobertura de canonades per tal que els beneficiaris només tinguessin que contractar la connexió 
final amb ADM. El resultat ha estat que quasi tot el barri ja té connexió domiciliària, i les fonts han 
deixat de funcionar al disminuir la demanda. Això també ha provocat que famílies que no s’han 
pogut pagar la connexió domiciliària ara no tinguin fonts properes on anar a buscar l’aigua28. 
 
Al barri veí de Mafalala no va ser fins el 2005 que UN-Habitat va començar amb la millora de 
l’abastament d’aigua. La solució adoptada va ser un sistema mòbil de bombeig de l’aigua de la 
xarxa a uns dipòsits elevats per distribuir finalment a les fonts públiques. Molts barris tenen la 
problemàtica de la baixa pressió de l’aigua, a l’espera que el centre de distribució de Laulane 
comenci a funcionar. Es construiran 5 noves fonts i es rehabilitaran les 4 existents, doncs el 
projecte està en retràs i s’espera finalitzar durant l’any 200829. 
 
UNICEF, des de 2001 i a través de la Direcção Municipal de Água e Saneamento (DMAS), du a 
terme petits projectes dispersos per varis barris de la ciutat, obrint pous, construint i rehabilitant 
fonts o petits sistemes d’abastament d’aigua. El municipi, a través de la DMAS, proposa una sèrie 
de latrines i equipaments en aigua a construir i presenta el pressupost a UNICEF, qui li dona els 
diners directament. Per tant, és un ajut on el municipi pensa i decideix on i quan vol la 
infraestructura i s’encarrega també de la construcció, a través de les petites empreses locals. De 
2001 fins a 2006 s’han obert un total de 33 furs, construcció de 10 petits sistemes d’abastament 
d’aigua, 3 noves fonts, una font rehabilitada i la compra de 4 dipòsits de 5.000 litres. També es 
construeixen i rehabiliten sistemes d’aigua d’escoles. El projecte encara està obert i segons 
UNICEF seguirà durant uns quants anys més. L’aportació anual mitja és d’uns 100.000 €. 
 
A nivell global hi ha hagut una substancial i vistosa millora de la xarxa d’abastament de la ciutat de 
Maputo amb el Banc Africà de Desenvolupament (ADB), a través del Maputo Water Supply 
Rehabilitation Project (MWSRP, 2000-2007). Es tracta de fer arribar la xarxa d’aigua als barris de 
Laulane, Mahotas i Hulene a través del nou centre de distribució de Laulane. S’estima arribar a 
proveir a 339.176 habitants de la zona el 2007 i fins a 370.412 el 2012. A causa de les inundacions 
de 2000 el programa va quedar aturat fins al 2002 i actualment va en retràs. Les pluges i l’erosió 
van destruir infraestructures bàsiques de la xarxa que s’havien d’arreglar abans. Tot i això, el 
període 2000-2005 serveix perquè el sector de l’aigua comenci a donar confiança a inversos. 
 
Caixa 5: Millores a la Xarxa Principal d’Abastament d’Aigua amb el MWSRP 
 
El Maputo Water Supply Rehabilitation Project (MWSRP, 2000-2007, US$ 33 milions), programa 
del Banc Africà de Desenvolupament (ADB), aporta una substancial i vistosa millora de la xarxa 
d’abastament de la ciutat de Maputo. Porta la xarxa principal fins als barris de Laulane, Mahotas i 
Hulene a través del nou centre de distribució de Laulane. S’estima que proveirà a la zones 
339.176 habitants a partir de 2007 i fins a 370.412 a partir de 2012. 
 
Les millores en infraestructures més significatives són: En la producció, es rehabilita el filtre antic 
de la planta de tractament dels anys ‘20, podent augmentar la producció d’aigua de la planta fins a 
6.000 m3/h; es rehabiliten les grans canonades des de Matola a Chamanculo i des de Chamanculo 
A Maxaquene; s’augmenta la capacitat dels dipòsits de Maxaquene; es construeix la nova 
canonada principal del centre de distribució de Chamanculo fins a Laulane; es construeix el centre 
de distribució de Laulane, amb capacitat de 25.000 m3; es construeix la xarxa secundària als barris 
de Hulene, Laulane i Mahotas; i es té previst fer 50 noves fonts públiques i 15.000 connexions 
domiciliàries.  
 

                                                      
28 A l’apartat IV de la Part 2, s’explica en profunditat el projecte a Urbanização. 
29 A l’apartat III de la Part 3, s’explica en profunditat el projecte a Mafalala. 
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Font: ODAMoz, 2006 

 
Amb l’experiència prèvia de WaterAID a Urbanização i amb previsió de la futura extensió de la 
xarxa primària al barri de Laulane i voltants, el municipi de Maputo va demanar a WaterAID que 
desenvolupes un projecte d’extensió de la xarxa d’abastament d’aigua a 5 barris del districte 
municipal 4 (Albazine, Costa do Sol, Hulene B, FPLM i Mahotas). El 2005 comença el projecte per 
extendre la xarxa d’abastament d’aigua d’una forma semblant a Urbanização i la construcció i 
rehabilitació d’algunes fonts al districte. Actualment s’estan construint les canonades secundàries 
a l’espera de fer les connexions domiciliàries per part d’ADM. La xarxa de WaterAID no arriba a 
nivell d’aixeta a les cases, sinó que fan passar la canonada per davant de casa i és a partir 
d’aquest punt que la família contracta el servei a ADM. El cost de la connexió és d’uns 2.450 Mtn 
(67 €). A dia d’avui encara no funciona ja que el centre de distribució de Laulane no està operatiu. 
 
El 2006 també es va realitzar un projecte als barris de Maxaquene B i D, finançat per l’Agència 
Portuguesa i executat per Aigües de Portugal. Es tractava de substituir l’abastament de les fonts a 
través de furs locals (possiblement contaminats) a un sistema lligat a la xarxa principal. 
 
El 2006 torna a comença un nou projecte global de la xarxa d’abastament d’aigua, aquest cop de 
la Unió Europea, el Maputo Water Supply Project (MWSP, 2006-2020)30. L’impacte d’aquest 
projecte només serà visible a partir de 2010, en el que s’espera augmentar la capacitat de 
producció de la planta de tractament de l’Umbeluzi de 6.000 m3/h a 10.000 m3/h. Així com 
augmentar el nombre de població servida en tota l’àrea metropolitana de Maputo de les 653.000 a 
2004 (38% de la població) fins a 1.283.000 a 2010 (63% de la població) i 2.299.000 a 2014 (75% 
de la població). El FIPAG ja està fent estudis d’una gran obra per dur aigua des del riu Incomati, 
una nova font de producció d’aigua per a la ciutat.  
 

                                                      
30 El projecte Maputo Water Supply Project (MWSP) s’ha iniciat en una primera Fase de 2006 a 2010 amb  
76,2 M€ de pressupost; La segona Fase, de 2010 a 2013, serà de 57,8 M€ de pressupost finançat per la UE 
(25 M€ Fase 1), el Banc Europeu d’Inversions (BEI, 26,9 M€ crèdit a 20 anys amb un interès de 4,5%), FMO 
(Països Baixos, 6,6 M€), l’AFD (6,6M€) i el Govern de Moçambic que aporta les taxes (11,1 M€). 
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Caixa 6: Futures Millores previstes per a la Xarxa Principal d’Abastament d’Aigua amb el 
MWSP (2006-2010) 
 
El programa de la Unió Europea, Maputo Water Supply Project (MWSP, Primera Fase 2006-2010, 
76,2 M€; Segona Fase 2010-2013, 57,8 M€), es divideix en 8 sub-components que detallem a 
continuació: 
 

 
 
P001: Extensió de la planta de tractament i la seva capacitat de bombeig i construir una nova 
canonada principal de l’Umbeluzi a Matola: Nova planta de tractament de 2.000 m3/h (en una 
segona fase s’ampliarà en 2.000 m3/h més, amb una capacitat total de 10.000 m3/h al final del 
projecte) amb dues bombes en la producció de 2.200 m3/h; Nova canonada de 1.000 mm de 14,2 
km fins a Matola amb dues bombes de 2.000 m3/h per impulsar l’aigua de la planta de tractament. 
 
P002: Dotar d’aigua a noves àrees: Construcció de 3 nous centre de distribució de 5.000 m3 
cadascun a Belo Horizonte, Matola Rio i Boane, amb 120 km de canonades de 75 mm i 500mm, 2 
dipòsits elevats de 300 m3 i 3 estacions d’impulsió. 
 
P003: Abastament d’aigua a les zones peri-urbanes: 39 furs i petits sistemes d’abastament amb 
17.000 connexions domiciliàries i 312 fonts; rehabilitar 21 petits sistemes independents amb 3.000 
noves connexions domiciliàries i 84 fonts; i millorar la gestió de les fonts públiques. 
 
P004: Reduir les pèrdues comercials i tècniques: rehabilitar 41 km de la xarxa amb diàmetres de 
110mm i 300mm, substituir 17,5 km de diàmetres 50mm i 100mm; substituir 5.500 connexions 
domiciliàries a les zones pobres de diàmetres de 15mm i 25mm i substituir 92,55 km de 
canonades de 110mm i 400mm de la xarxa principal; rehabilitar 2 km de canonades principals de 
800mm, substituir 2.600 connexions i 17 km de canonades de 50mm i 100mm a les zones pobres; 
rehabilitar els centres de distribució de Machava, Chamanculo i Alto Maé; substituir 1.228 vàlvules; 
instal·lar mesuradors de cabal de gran diàmetre a la planta de l’Umbeluzi i al centres de distribució 
de Machava, Chamanculo, Alto Maé i Maxaquene. 
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P005: Treballs de rehabilitació als centres de distribució de Matola, Machava, Chamanculo, 
Maxaquene i Alto Maé. 
 
P006: Rehabilitar els equipament E&M, ja que han exhaurit la seva vida útil. 
 
P007: Rehabilitació i extensió de la xarxa en zones de prioritat alta amb 68km de canonades. 
 
P008: Assistència Tècnica: Estudis de demanda i distribució d’aigua; consultoria i establiment de 
la Unitat de Gestió del Projecte (PMU, sigles en anglès); Estudi tarifari. 

Font: MWSP, 2007 
 
Caixa 7: Cronograma dels Projectes d’Abastament d’Aigua a la ciutat de Maputo (1975-2010) 
 
1983-1995, Programa d’Abastament d’Aigua per als Barris Perifèrics (PAABP, 1983-1995): 
iniciativa del govern per proveir a la perifèria a partir de petits sistemes independents de furs i 
dipòsits lligats a fonts. Es construeixen més de 500 fonts. El 1987 passa a formar part de la política 
del govern. Moltes ONGs i agències s’hi adhereixen i executen projectes dins el PAABP. La 
cooperació xinesa va construir uns 60 pous i alguns tancs d’aigua dins el programa, per proveir les 
fonts, amb l’ajuda de l’empresa nacional de perforacions Geomoc. 
 
1984-1992, “Extension stations traitement eaux de l’Umbeluzi” (AFD, 1984-1992, 0,5 M€), junt 
amb el Banc Africà de Desenvolupament (ADB, les sigles en anglès): Ampliació de l’estació de 
tractament, encarregant-se dels costós de substitució i l’assistència tècnica al muntatge d’equips, 
inicialment finançats amb crèdit privat francès però deteriorats a causa de les greus inundacions 
de 1984. L’ampliació va ser posada en servei el 1990. 
 
1989-1992, “Approvisionnement en eau potable de quartiers périphériques de Maputo” 
(1989-1992, 437.482 €): amb finançament de la Comunitat Europea i el Govern de Moçambic. 
Oxfam donava suport en el si d’ADM pel PAABP i també dins la DNA (Direcção Nacional de 
Águas), per replicar l’experiència del PAABP a altres ciutats del país. Oxfam va acabar construint 
entre 1990 i 1992, 127 fonts públiques al districte municipal 3. 
 
1992-1996, “Rehabilitation station traitement eaux de l’Umbeluzi” (AFD, 1992-1996, 10,2 M€): 
l’objectiu era rehabilitar la unitat més antiga de l’estació de tractament d’aigua d’Umbeluzi, amb 
diverses millores a la recent ampliació d’aquesta estació i, igualment, un important programa 
d’assistència tècnica a ADM (Águas de Maputo). La rehabilitació de l’estació va conèixer 
importants endarreriments (1992-1996). 
 
1998-1999, “Reforcement transport en eau a Maputo” (AFD, 1998-1999, 4,7 M€): subvenció 
amb l’objectiu principal de contribuir al reforç del sistema d’adducció i de bombeig per encaminar la 
totalitat de l’aigua tractada cap a Maputo i, preparar la transformació d’ADM en empresa privada. 
 
1998-2005, Programa Nacional per al Desenvolupament de l’Aigua I (PNDA I, 1998-2005, US$ 
36 milions, Banc Mundial): basat en fer estudis i preparar el terreny, enfocat majoritàriament en 
recursos hídrics, gestió de rius transfronterers i aigua rural, a través de les ARAs (Autoridade 
Regional da Água). No estaven programades infraestructures,  
 
1999-2007, Programa Nacional per al Desenvolupament de l’Aigua II (PNDA II, 1999-2007, 
US$ 114,84 milions): ADB amb US$ 19,6 milions, Govern Països Baixos amb US$ 10 milions, el 
Govern de Moçambic amb US$ 10,24 milions i el Banc Mundial amb US$ 75 milions): aquest 
segon ja tenia un caire més urbà, on acaben de donar l’impuls necessari per la separació de 
poders del sector de l’aigua dins el Quadre de Gestió Delegada (1999) i inverteixen en 
infraestructures, sobretot a través del Banc Africà de Desenvolupament. Aquest projecte també 
potenciava la creació del citat esquema de l’aigua a les altres 4 ciutats importants del país, Beira, 
Quelimane, Nampula i Pemba, així com altres solucions per a ciutats més petites com Inhambane, 
Maxixe, Xai-Xai i Chokwé. 
 
2000-2007, Maputo Water Supply Rehabilitation Project (MWSRP, 2000-2007, US$ 33 milions, 
ADB): aporta una substancial i vistosa millora de la xarxa. Es tracta de fer arribar la xarxa d’aigua 
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als barris de Laulane, Mahotas i Hulene a través del nou centre de distribució de Laulane i tota la 
xarxa secundària adjacent.  
 
2000-2004, Projecte de Desenvolupament Urbà Kuyakana (2000-2004, CARE Internacional): 
CARE Internacional comença a treballar el 2000 als barris de Polana Caniço A i B. La component 
d’aigua es basava en la creació dels Grups de Treball sobre la Gestió de Fonts (GTGF) i en la 
elaboració, junt amb el municipi, d’un nou Model de Gestió de Fontanars, on també participaven 
WaterAID i ESSOR. 
 
2001-..., Suport al Municipi de Maputo en Aigua i Sanejament (UNICEF, 100.000 € anuals, 
2001-...): a través de la DMAS (Direcção Municipal de Água e Saneamento), du a terme petits 
projectes dispersos per diversos barris de la ciutat, obrint pous, construint i rehabilitant fonts o 
petits sistemes d’abastament d’aigua. De 2001 fins a 2006 s’han obert un total de 33 furs, 
construcció de 10 petits sistemes d’abastament d’aigua, 3 noves fonts, una font rehabilitada i la 
compra de 4 dipòsits de 5.000 litres. També es construeixen i rehabiliten sistemes d’aigua en 
escoles. El projecte encara està obert. 
 
2001-2004 : Projet d'Eau, d'Hygiène et d'Assainissement pour la prévention du choléra dans 
le Bairro d'Urbanização, Maputo, Mozambique (MSF Luxemburg, 2001-2004, 40.000 €): Al 
barri d’Urbanização l’aigua no va ser una de les prioritats de l’ONG, tot i que es van fer petites 
rehabilitacions senzilles per augmentar la pressió d’aquests i alguna millora en la gestió.  
 
2004-2006, Projecte Urbà a Urbanização (WaterAID, 2004-2006): WaterAID estén la xarxa 
secundària i terciària a Urbanização i anima al FIPAG a finançar l’extensió de la xarxa a Aeroporto 
(ja que la xarxa és conjunta i calia fer la millora a ambdós barris). La idea era tenir la suficient 
cobertura de canonades per tal que els beneficiaris només tinguessin que contractar la connexió 
final amb ADM. 
 
2005-2007, Melhoramento das condições de abastecimento de água e saneamento no bairro 
da Mafalala (UN-Habitat, 2005-2007): millora del sistema d’aigua a causa de la baixa pressió de 
la xarxa. La solució adoptada ha estat un sistema mòbil de bombeig de l’aigua de la xarxa a uns 
dipòsits elevats per distribuir finalment a les fonts públiques. Es construiran 5 noves fonts i es 
rehabilitaran les 4 existents. 
 
2005-2009, Projecte Urbà al Districte 4 (WaterAID, 2005-2009): A 5 barris dels districte 
municipal 4 (Albazine, Costa do Sol, Hulene B, FPLM i Mahotas), WaterAID va començar el 2005 
un projecte per extendre la xarxa d’abastament d’aigua d’una forma semblant a Urbanização i la 
construcció i rehabilitació d’algunes fonts al districte. Es construiran les canonades secundàries a 
l’espera de fer les connexions domiciliàries per part d’ADM. 
 
2006, Projecte d’abastament a fonts (Agència Portuguesa de Cooperació, 2006): projecte als 
barris de Maxaquene B i D, finançat per l’Agència Portuguesa i executat per Aigües de Portugal. 
Es tractava de substituir l’actual abastament dels fonts existents a través de furs locals 
(possiblement contaminats) a un sistema lligat a la xarxa principal. 
 
2006-2013, Maputo Water Supply Project (MWSP, Primera Fase 2006-2010, 76,2 M€; Segona 
Fase 2010-2013, 57,8 M€): finançat per la UE (25 M€ Primera Fase), el Banc Europeu d’Inversions 
(BEI, 26,9 M€ crèdit a 20 anys amb un interès de 4,5%), FMO (Països Baixos, 6,6 M€), l’AFD (6,6 
M€) i el Govern de Moçambic que aporta les taxes (11,1 M€). S’espera augmentar la capacitat de 
producció de la planta de tractament de l’Umbeluzi de 6.000 m3/h a 10.000 m3/h; així com 
augmentar el nombre de població servida en tota l’àrea metropolitana de Maputo de les 653.000 a 
2004 (38% de la població) fins a 1.283.000 a 2010 (63% de la població) i 2.299.000 a 2014 (75% 
de la població). 
 
 
A la Taula 2 es mostra de forma esquemàtica els diferents projectes a nivell nacional, de Maputo o 
de barris des de 1975 fins un futur pròxim, executats o per executar per les diferents agències de 
cooperació, ONGs o entitats governamentals. 
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e. Establiment de les etapes d’evolució de la Xarxa d’Abastament d’Aigua de la 
ciutat de Maputo 
Amb l’objectiu de sintetitzar tota la informació rellevant descrita en l’apartat anterior i poder-la 
mostrar d’una forma gràfica, s’han elaborat una sèrie de mapes cada 5 anys on s’observa 
l’evolució de la xarxa d’abastament d’aigua, junt amb la evolució de la ocupació de la perifèria de 
la ciutat, l’expansió i retrocés de les fonts públiques i l’entrada dels operadors privats. Així com un 
esquema dels quatre períodes prèviament descrits. 
 
Els 8 mapes des de l’any 1975 fins el 2010 es mostren de forma separada al final d’aquest capítol i 
de forma conjunta a la Figura 31. 
 
De forma resumida hi podem observar les següents idees principals: 

• Primerament la ocupació de la segona i tercera corona de la perifèria es dona en un 
període de 15 anys (1975-1990), de forma massiva a causa de la guerra i la migració de 
camp a ciutat. 

• En segon lloc, el creixement de les fonts públiques es dona de forma generalitzada a 
partir de 1985 amb el Programa d’Abastament d’Aigua als Barris Perifèrics (PAABP, 1983-
1995), però a partir de 1995 es comencen a tancar a causa de la contaminació dels 
aqüífers, la falta de pressió i la mala gestió dels comitès d’aigua. 

• En tercer lloc, els operadors privats entren a partir de l’any 2000, a causa d’una acusada 
crisi del sector i una demanda creixent de la perifèria. El sector públic no arriba a la 
perifèria, però on les llei d’oferta i demanda provoca un gran sorgiment de petits operadors 
privats (small scale providers) que donen servei a través de fonts o petites xarxes 
anomenades espagueti. 

• En quart lloc, la xarxa principal rep un reforçament en la producció i en les canonades 
existents amb els programes de l’AFD i ADB de 1984 a 1992 i de 1992 a 1996. Gràcies a 
aquests projectes es pot assegurar l’abastament de les fonts del PAABP (1983-1995). 
Però no serà fins al període 2005-2010 que la xarxa rebrà un veritable reforç amb 
l’extensió i construcció d’un nou centre de distribució a Laulane per part de l’ADB 
(MWSRP, 2000-2007) i proveir així la segona corona. 

• Finalment, la xarxa secundària es pot extendre l’any 1990 gràcies al reforç en la 
producció de la xarxa principal de l’AFD i ADB (1984-1992). La xarxa secundària 
s’estendrà de nou en el període 2005-2010 gràcies al centre de distribució de Laulane i al 
projecte de WaterAID (2005-2009). 

 
Per tal de sintetitzar aquest anàlisi del creixement de la xarxa d’abastament d’aigua a la ciutat de 
Maputo, a la Figura 29 s’esquematitzen els quatre períodes principals en que em dividit l’anàlisi. 
 
De 1975 a 1985 el govern marxista estén la xarxa a la perifèria, el que provoca una disminució de 
la pressió i una degradació general de la xarxa. El sector entra en crisi, enmig de l’inici de la guerra 
el 1980 i una forta migració camp-ciutat. El 1983 comença el Programa d’Abastament d’Aigua als 
Barris de la Perifèria (PAABP, 1983-1995) i l’any següent s’inicien projectes de la AFD i la ADB per 
l’augment de la producció d’aigua i millora de la xarxa fins el 1996. Aquest segon període de 1985 
a 1995 és de gran importància al donar un important reforç de la xarxa principal i, per altra banda, 
al realitzar una extensió de l’abastament a les zones de la perifèria. Però a partir de 1995 el sector 
torna a entrar en crisi. El país vivia moments de molts canvis polítics i econòmics, el sector de 
l’aigua canvia d’esquema institucional sota l’assessorament del Banc Mundial i moltes fonts del 
PAABP es tanquen per contaminació dels aqüífers, mala gestió o baixa pressió. Aquest tercer 
període de crisi es podria limitar de 1995 fins a 2000, quan el nou esquema de l’aigua comença a 
funcionar i arriben les ONGs Internacionals. En el quart període, de 2000 fins a l’actualitat, entren 
nous projectes de millora de la xarxa principal del Banc Mundial i la ADB i, per altra banda, les 
ONGs comencen a entrar als barris de la ciutat millorant la gestió de fonts i fent extensions de la 
xarxa secundària. La xarxa es recupera però majoritàriament a base de noves connexions 
domiciliàries. 
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Figura 29: Esquema de l’evolució de la xarxa d’aigua de 1975 a 2008. 

● Millores en la producció d’aigua 
per l’AFD i l’ADB: 
● construcció presa Pequenos 
Limbombos de 1980 a 1988. 
● Extensió Planta de Tractament 
d’aigua de 1984 a 1992. 
● Rehabilitació Planta de 
Tractament de 1992 a 1996. 

Nivell GLOBAL 1985-1995 
● Fonts públiques amb el 
Programa d’Abastament d’Aigua 
als Barris Perifèrics (PAABP, 
1983-1995) del govern. 
● Oxfam, Creu Roja i MSF 
construeixen fonts al Districte 
Municipal 3 (1989-1992), així com 
UNICEF i l’AECI. 

Nivell LOCAL 

Nova Articulació Institucional
● Nou Esquema de l’aigua el 1999 
(FIPAG, CRA i ADM). 
● Llei de l’aigua 1991 
● Política de l’Aigua 1995 
● Es tanquen fonts per contaminació de 
l’aqüífer, falta de pressió i mala gestió dels 
comitès d’aigua. 

● PNDA I i II del Banc Mundial. 
● MWSRP de l’ADB per l’extensió 
de la xarxa principal i el nou 
centre de distribució de Laulane 
(2000-2007) 
● MWSP de la UE, millora global 
de la xarxa a l’Àrea Metropolitana 
(2006-2010) 

● Nou Model de Gestió de Fonts 
(NMGF) de 2002. 
● Programa d’UNICEF i el CMCM 
de fonts i petits sistemes d’aigua 
(1999-...) 
● Extensió xarxa secundària a 
Urbanização (2004-2006) i al 
Districte Municipal 4 (2005-2009) 
per WaterAID. 

Nivell GLOBAL Nivell LOCAL 

Xarxa d’Herència Colonial
● Extensió de la xarxa amb noves 
connexions i fonts a la perifèria. 
● Baixa la pressió i falta producció d’aigua. 
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Font: elaboració pròpia. 

 
 
Finalment, i per tal d’acabar mostrant les conclusions d’una forma més numèrica, s’han graficat els 
creixements de la xarxa en base al nombre de connexions domiciliàries de l’empresa d’aigua, el 
percentatge que aquestes representen respecte el total de població en cada moment i finalment 
l’evolució de les fonts públiques a la ciutat de Maputo. 
 
S’observen clarament els dos moments en que la xarxa de la ciutat entra en períodes de 
decaiguda o crisis, tant de 1975 a 1985 i de 1995 a 2000. Però la conclusió més interessant 
d’aquests gràfics és observar com les pendents de creixement de les connexions domiciliàries i de 
les fonts s’inverteixen després de cada crisi. És a dir, abans de la Independència, la perifèria de la 
ciutat es proveïa de forma precària, ja sigui amb pous o algunes fonts públiques; després de la 
petita extensió de la xarxa per part del govern marxista de 1975 a 1980 la xarxa entra en crisi per 
la falta d’aigua i baixada de pressió; quan surt d’aquesta crisi, l’abastament de la perifèria ja és 
majoritàriament a través de fonts públiques i el seu nombre creix exponencialment, a diferència de 
les connexions domiciliàries que ho fan dèbilment. En canvi, quan es surt de la segona crisi de 
1995 a 2000, el creixement de les connexions domiciliàries és molt major que el de les fonts 
públiques. 
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D’aquesta forma, podem concloure que les diferents crisis de la xarxa d’aigua han servit de 
salts de llindar de les tecnologies apropiades. Primer una població proveïda precàriament amb 
pous en època colonial, passant a un abastament per fonts públiques després de la primera crisi i, 
més endavant, un cop passada la segona crisi, creix en major grau el nombre de connexions 
domiciliàries respecte les fonts públiques. 
 
Figura 30: Evolució del Nombre de Connexions Domiciliàries respecte la població a Maputo; 
Percentatge de Connexions Domiciliàries; i nombre de Fonts Públiques. 
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Font: gràfics elaborats en base a documentació diversa (ADM/FIPAG, FAPF) i amb suposicions justificades. 

Figura 31: Evolució de la xarxa d’abastament d’aigua a Maputo (1975-2010) 
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Taula 2: Cronograma dels projectes d’abastament d’aigua de 1975 a 2013. 
Història Govern Moçambic AFD Banc Mundial AFD Banc 

Mundial
Banc 

Mundial UNICEF ADB ONGs+FIPAG+ 
CRA+CMM

UE+AFD+Països 
Baixos+BEI+GOM

G.Moç + Coop. 
Xina

OXFAM Bèlgica+ 
CE+GovMoç CARE MSF Bèlgica WaterAID WaterAID Portugal UN-Habitat
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Xarxa d’Abastament d’Aigua 1985
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Operação Producção (1983)
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Xarxa d’Abastament d’Aigua 1990
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2. El Creixement de la Xarxa de Drenatge Pluvial i de Clavegueram 
 
El sistema de drenatge és, molt possiblement, un dels clars exemples on es veu la necessitat que 
un gran donant posi la primera pedra, el drenatge primari, per tal que en els successius anys petits 
donants i/o ONGs puguin aprofitar aquesta infraestructura per fer els drenatges secundaris i 
terciaris a nivell de barri. Maputo ha estat exemple clar d’aquesta procés, degut també a la rigidesa 
d’aquesta infraestructura.  
 
Separem tres períodes de la xarxa de Drenatge Pluvial, un primer de 1975 a 1986 on es construeix 
el drenatge principal a la primera corona de la ciutat, un segon període de 1986 a 2000 on no es 
realitzen millores i un tercer a partir de 2000 on a causa de les fortes inundacions d’aquell any 
provoca l’entrada de moltes ONGs Internacionals que construeixen els drenatges secundaris i 
terciaris dels barris propers al drenatge primari. 
 
En canvi, la xarxa de clavegueram es concentren a la part rica de la ciutat, la qual pràcticament 
des de l’elaboració del Waste Water Master Plan (1977-1991)31 i la construcció durant els anys ’80 
del clavegueram a l’Av. Joaquim Chissano i la planta de tractament d’aigües residuals al final de 
l’avinguda a tocar del riu Infulene, no es realitzen grans millores. El 2004 s’elabora una nova 
Estratègia per al Sanejament a 7 ciutats de Moçambic per part de la DNA. 
 

a. El Drenatge Principal i la importància dels grans donants 
Quan el país aconsegueix la Independència el 1975, la única zona amb drenatge pluvial i d’aigües 
residuals, era la zona rica de la cidade de cimento. Les àrees peri-urbanes estaven exemptes 
d’aquest tipus d’infraestructura, i amb les fortes inundacions de 1977, es feia palès la necessitat de 
resoldre el problema als barris menys afavorits en l’època colonial. 
 
Com a conseqüència d’aquestes inundacions de 1977 a la ciutat de Maputo, la Direcció Nacional 
de l’Aigua (DNA) demana al govern dels Països Baixos la formulació del Programa de Sanejament 
i Drenatge de Maputo (1977-1991)32. L’objectiu principal era idear un Pla de Drenatge i 
Clavegueram33 i construir part d’aquesta infraestructura. 
 
L’obra més significativa va ser la construcció del drenatge principal, més enllà de la cidade de 
cimento i emmarcada en la primera corona34, finançada pel govern dels Països Baixos i executada 
de 1984 a 1986. Antigament era la zona das Lagoas (estany), la part més baixa de la ciutat, on 
arriben les aigües de gran part de la ciutat i on actualment es situen els barris de Mafalala, 
Urbanização i Maxaquene A. Després d’aquesta gran obra i algunes rehabilitacions en altres punts 
de la cidade de cimento per part del Banc Mundial (PRU, 1988-1996)35, no es van fer grans 
millores en els següents anys. 
 
Aquesta obra va solucionar realment un dels grans problemes d’inundacions que tenien en aquell 
moment els barris a tocar de la cidade de cimento i a la vegada va crear el gran eix viari paral·lel a 
l’estuari (Av. Joaquim Chissano). S’havia projectat una doble via a banda i banda del drenatge, 
però una d’aquestes mai s’arribà a construir i a dia d’avui està parcialment ocupada per cases i 
negocis informals. 
 

                                                      
31 Aquest projecte estava inclòs dins el Maputo Drainage and Sanitation Programme, projecte de 1977 a 1991 
amb un pressupost de 32 milions d’€. 
32 El projecte Maputo Drainage and Sanitation Programme  de 1977 a 1991 amb 32 milions d’€ (64 milions de 
NLG, l’antiga moneda dels Països Baixos) de pressupost total. 
33 A través del projecte Drainage Master Plan and Waste Water Master Plan. 
34 Aquesta obra resol el problema del drenatge de la conca A. Existeixen un total de 11 conques a la ciutat, 
però la A és la més gran i la que més afecta als barris perifèrics de la primera corona. 
35 El Banc Mundial va realitzar obres dins les directriu del Drainage Master Plan and Waste Water Master 
Plan, a través del programa Urban Rehabilitation Project (PRU) de 1988 a 1996 amb US$ 60 milions de 
pressupost. 
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Fotografia 8: Drenatge Primari a l’Av. Joaquim Chissano 
 

   

 
Font: ALÀ, 2007 

 
 

b. Les inundacions de 2000 i l’entrada de les ONGs Internacionals 
Des de la gran obra de drenatge primari de 1984-1986 pel govern dels Països Baixos, no es van 
realitzar obres significatives a la ciutat. El país vivia molt canvis, l’assassinat el 1986 de Samora 
Machel (màxim dirigent de la FRELIMO i símbol per a la població), l’entrada del Banc Mundial al 
1987, la Pau de Roma de 1992, les primeres eleccions democràtiques el 1994, la descentralització 
municipal el 1998 i les primeres eleccions municipals el 1999. El problema de la zona 
històricament més afectada per les inundacions s’havia reduït significativament amb el drenatge 
primari, però durant les èpoques de pluja anuals els brots de còlera seguien marcant el baix 
desenvolupament dels barris. 
 
L’any 2000 va ser especialment plujós i va afectar a tota la zona sud del país. Les fortes 
inundacions van impulsar l’entrada de vàries ONGs Internacionals al país i concretament a la ciutat 
de Maputo. Algunes d’aquestes ja treballaven al país en d’altres regions o en situacions 
d’emergència, com CARE Internacional o MSF respectivament. Les ONGs van començar a 
desenvolupar diferents projectes de millora del drenatge i el sanejament als barris de la capital, 
aprofitant la gran infraestructura del drenatge primari. Aquests projectes només es van poder du a 
terme als barris propers a la xarxa principal, com són Mafalala, Munhuana, Urbanização i 
Maxaquene. 
 
ESSOR, una ONG francesa, ja havia iniciat el 1998 un projecte al barri de Mafalala per millorar les 
condicions de vida d’aquest. El 1999 es van aconseguir fons de la União Comercial de Bancos 
(UCB) per finançar diversos drens secundaris i terciaris, amb un cost d’uns US$ 25.000 (17.000 €). 
La construcció es va realitzar amb mà d’obra del barri de 1999 a 2000. Just després, com a 
conseqüència de les inundacions del 2000, es va iniciar el 2002 el disseny del projecte de 
drenatge de tot el barri, fet a través de DAMBO (l’associació local), ESSOR i UN-Habitat. En 
principi, aquest projecte havia d’estar finançat per UN-Habitat i el Banc Mundial, però els primers, 
per problemes burocràtics, no van acabar aportant els diners. El Banc Mundial sí va finançar la 
seva part i el municipi va executar un tram de l’obra durant el 2005 i 2006 a través d’una empresa 
privada. Durant el 2007-2008, UN-Habitat continua treballant al barri, i té previst construir alguns 
drenatges terciaris per millorar els punts més complicats d’aquest. 
 
Un consorci entre dues ONGs italianes, ALISEI – Nuova Fronteira i COSV, va realitzar la 
construcció del drenatge secundari al barri de Munhuana del 15 de juny de 2000 al 14 de febrer de 
2001, implicant la població en la seva construcció. El projecte va costar 340 milions de lires 
italianes (175.595 €) finançat per la Regió Lombardia d’Itàlia. 
 
Metges Sense Fronteres de Luxemburg (MSF-Lux) va iniciar el 2001 un Programa de Millora de 
les Condicions Sanitàries al barri de Urbanização, després del projecte d’emergència pels brots de 
còlera de l’any 2000. Una part important d’aquest projecte va ser la construcció de 1.000 metres 
lineals de drenatges secundaris al barri, que van costar uns US$ 60.000 (40.000 €). Tot seguit, al 
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2004, WaterAID agafa el relleu del projecte, donant suport i capacitació a l’organització de barri 
ADASBU36 per l’autoconstrucció del drenatge terciari. La mateixa organització s’encarregava de 
buscar finançament i WaterAID els ajudaven a fer les formulacions i alguns contactes on podien 
anar a tocar la porta. 
 
A barri de Maxaquene A, l’any 2000 CARE Internacional va finançar l’elaboració del projecte de 
drenatge secundari del barri per part del Centro de Estudo de Engenharia (CEE) de la Facultat 
d’Enginyeria Civil de la Universitat Eduardo Mondlane de Maputo. Aquest projecte es va lliurar al 
municipi perquè busqués finançament, però això mai s’ha donat. L’any 2008, Enginyeria Sense 
Fronteres de Catalunya (ESF-Catalunya), a través d’un Projecte Final de Carrera de la 
ETSECCPB, està executant part del drenatge secundari i terciari, amb finançament de l’Agència 
Catalana de Cooperació per al Desenvolupament. A més, la Cooperació Tècnica Belga (CTB), ha 
elaborat un projecte de rehabilitació amb el drenatge associat a la rehabilitació de l’Av. Milagro 
Mabote, el qual milloraria substancialment la inundabilitat del barri de Maxaquene A. S’espera que 
aquesta obra, finançada per la mateixa agència belga, es comenci a executar en els propers anys. 
 
A causa també de les fortes inundacions de l’any 2000, els barris de Chamanculo, C i D 
principalment, van quedar greument afectats. Les Monges Franciscanes que hi tenien una capella 
van rebre molta població que va haver de fugir per les inundacions de les cases. Demanen ajut a 
Caritas Moçambiquesa i altres institucions per iniciar un projecte de reallotjament a la ciutat veïna 
de Marracuene, creant un nou barri anomenat Mumemo. Moltes famílies van acceptar marxar de 
Chamanculo C cap a una nova zona molt llunyana de Maputo i també del centre de Marracuene. A 
la nova zona es va crear un Pla Urbanístic, es van obrir carrers, es van passar els serveis básics, 
es van construir les cases, un centre mèdic, un mercat, un jardí infantil, latrines a totes les cases, 
una escola primària i un centre de formació professional. Una nova ciutat des de zero. Aquest 
projecte ha estat criticat per molts, doncs allà on es troba no sembla haver una font d’ingressos per 
a la població com un centre econòmic o una fàbrica. Per altra banda, al barri de Chamanculo 30 
camions cisterna i bombes d’aigua van estar buidat el barri, així com reomplerts del 30 cm amb 
terra per tot el barri. L’acord de Caritas i les monges amb el municipi era que durant el 
desallotjament evitessin l’entrada de noves famílies i hi reordenassin el barri amb la construcció 
del drenatge i la pavimentació dels carrers. Tot i que va haver l’aprovació del Banc Mundial per al 
finançament, l’obra no es va realitzar mai i el barri es va ocupar de nou de famílies pobres i de 
cases precàries amb un drenatge i sanejament inexistent. 
 
Fotografia 9: El nou barri de Mumemo amb població desallotjada del barri de Chamanculo 
 

 

 
Font: obtenció pròpia. 

 
Un dels altres projectes relacionats amb el drenatge va ser el de CARE Internacional a Polana 
Caniço per evitar l’erosió al barri causada per les pluges de 2000. Es van instal·lar una sèrie de 
gavions en pendents erosionables de forma que servien també de camins de pas. A la Fotografia 
10 es pot observar millor com van afectar les pluges al barri, que va tallar una de les vies principals 
de la ciutat. 
 

                                                      
36 Associação de Desenvolvimento de Água e Saneamento do Bairro de Urbanização. 
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Fotografia 10: Afectació de les inundacions de 2000 al barri de Polana Caniço 
 
 

 
Font: ALÀ, 2007 

 

c. La xarxa de clavegueram, una realitat només per a la cidade de cimento 
La xarxa de clavegueram es concentra només a la part rica de la ciutat, la cidade de cimento. 
S’han realitzat petites millores i extensions en els últims 30 anys, marcades pel primer document 
de planificació pel sanejament col·lectiu que va elaborar el govern dels Països Baixos, el Waste 
Water Master Plan32. Durant la construcció del drenatge principal de la ciutat de 1984 a 1986, es 
va incloure el clavegueram que hi discorre de forma paral·lela, que arriba fins a l’estació de 
tractament d’aigües negres al riu Infulene, també construït dins el mateix projecte. El Banc Mundial 
a través del Programa de Reforma Urbana (PRU)35, també va realitzar algunes millores a aquest 
clavegueram i al de la resta de la ciutat. Es tenen poques dades d’aquestes obres ja que són molt 
antigues i poc visibles exteriorment.  
 
La canonada de clavegueram que discorre paral·lel al drenatge principal, prové de la zona de 
Sommerschield i la Universitat Eduardo Mondlane, i són les úniques aigües que reben un 
pretractament abans de ser abocades a l’estuari. La resta van a parar a mar través d’emissaris 
submarins. La xarxa no arriba a tota la cidade de cimento, doncs segons dades de 2000, només 
un 24% (SAL, 2005) de la ciutat rica i ordenada se’n aprofita; la resta utilitza fosses sèptiques. 
 
Caixa 8: Situació de la Xarxa de Drenatge Pluvial i Residual de la Cidade de Cimento. 
 
La ciutat de Maputo presenta dos xarxes o sistemes ben diferenciats en quan al drenatge d’aigües 
pluvials i/o residuals. El primer d’ells s’anomena Sistema I i va ser construït l’any 1948. Es tracta 
d’un sistema unitari d’evacuació d’aigües pluvials i residuals de 70 km de canonades de formigó 
que dóna servei a la zona de la ciutat coneguda com la cidade de cimento. Aquesta àrea 
correspon a una part del Districte Urbà 1, el més desenvolupat de la ciutat a nivell de serveis i 
d’habitabilitat.  
 
El segon d’ells, el Sistema II, va ser construït entre el 1984 i 1986 acompanyant el creixement de 
l’àrea urbanitzada de la ciutat, o més ben dit, ocupada. És aquest sistema que va donar solució als 
principals problemes de drenatge de la conca que engloba els principals barris de la primera 
corona, com Urbanização, Maxaquene i Mafalala. El drenatge és una obra trapezoïdal a cel obert 
de 16 km de longitud total feta de blocs de formigó amb malles geotextils. 
 
El funcionament d’ambdós sistemes és majoritàriament per gravetat, existint únicament dues 
estacions de bombeig que condueixen part de les aigües residuals cap a una estació de 
tractament situada a la vall del Infulene. Una altra part de les aigües residuals i pluvials són 
descarregades a la badia de Maputo a través de varis emissaris situats a les zones de Ponta 
Vermelha, Polana i Baixa da Cidade.  
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Existeix una alternativa a l’evacuació de les aigües residuals a la cidade de cimento, per mitjà de 
fosses sèptiques domiciliàries. El seu buidatge es realitza a base de camions cisterna d’aspiració 
que acaben descarregant els líquids a la mateixa Planta de Tractament del Sistema II.  
 

 
 
Els barris perifèrics de Maputo, caracteritzats per construccions precàries, no presenten 
pràcticament xarxes de drenatge. Únicament els barris perifèrics molt densament ocupats i on el 
nivell freàtic és molt elevat presenten xarxes auto-construïdes que condueixen les aigües cap a 
vessants naturals o canals del Sistema II anteriorment citat. 
 
Existeixen dos organismes públiques responsables d’aquests sistemes, la Direcção Municipal de 
Água e Saneamento (DMAS), i el Gabinete de Drenagem de Maputo (DGM). El primer és un 
departament municipal que depèn de la Direcção Municipal de Infraestructuras, mentres que el 
segon penja de la Direcção Nacional de Água (DNA) el qual depèn del Ministerio de Obras Púlicas 
e Habitação.  
 
La DMAS es responsable del Sistema I i el GDM del Sistema II. Durant la realització del present 
projecte, algunes fonts consultades diuen que aquests dos organismes gestionarien conjuntament 
els Sistemes I i II. 

Font: ALÀ (2008). 
 
 
Caixa 9: Cronograma dels Projectes de Drenatge Pluvial a la ciutat de Maputo (1975-2010) 
 
1977-1991, Programa de Sanejament i Drenatge de Maputo (Govern Països Baixos, 1977-
1991, 32 milions d’€): construcció del drenatge principal de la conca que afecta la primera corona 
de la ciutat de 1984 a 1986, construcció del clavegueram paral·lel al primer i elaboració del Pla de 
Drenatge i Clavegueram de la ciutat, Waste Water Master Plan. 
 
1988-1996, Urban Rehabilitation Project (PRU, Banc Mundial, 1988-1996, US$ 60 milions): 
algunes inversions en infraestructures de la xarxa de clavegueram i drenatge. 
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1999-2000, Projecte de Drenatge a Mafalala (ESSOR, 1999-2000, 17.000 € de la União 
Comercial de Bancos (UCB)): petits drens terciaris per solucionar problemes puntuals. 
 
2000-2001, Progetto di emergenza a seguito delle inondazioni - componente di appoggio al 
settore di igiene ambientale al quartiere Munhuana (COSV i ALISEI – Nuova Fronteira, 2000-
2001, 175.595 € de la Regió Lombardia d’Itàlia): es construeix la xarxa de drenatge secundari 
del barri de Munhuana a través d’un treball comunitari. Van donar suport a MSF pels drenatges al 
barri de Urbanização. 
 
2000-2004, Projecte de Desenvolupament Urbà Kuyakana (Care Internacional, 2000-2004): 
una de les components del projecte va ser la construcció de gavions per evitar l’erosió de la zona 
greument afectada el 2000 al barri de Polana Caniço. 
 
2000, Elaboració del Projecte de Drenatge a Maxaquene A (Care Internacional, 2000): es va 
encarregar l’elaboració del projecte al Centro de Estudos de Engenharia (CEE) de la Facultat 
d’Enginyeria Civil de Maputo. 
 
2001-2004 : Projet d'Eau, d'Hygiène et d'Assainissement pour la prévention du choléra dans 
le Bairro d'Urbanização, Maputo, Mozambique (MSF Luxemburg, 2001-2004, 40.000 €): xarxa 
de drenatge pluvial secundària de 1.000 metres. 
 
2002-2005: Vulnerability Reduction and Slum Upgrading in Flood Prone Cities – 
Mozambique, Maputo, Chókwè, Tete and Quelimane (Cities Alliance, World Bank, Govern de 
Moçambic, UN-Habitat, 2002-2005, US$ 1,110,000): Concretament al barri de Malanga a Maputo, 
es va arreglar una màquina del Gabinete de Drenagem de Maputo per a la neteja dels drens. 
 
2004-2006, Projecte Urbà a Urbanização (WaterAID, 2004-2005): ajuda a ADASBU a formular 
per buscar finançament per a la autoconstrucció de la xarxa de drenatge terciari. 
 
2007-2008, Projecte Pilot de Millora de Serveis Urbans al barri de Maxaquene A, Maputo 
(ESF, 2007-2008, 180.000 €): Durant el 2007 s’elabora el projecte constructiu de tot el barri de 
Maxaquene A a través d’un estudiant de l’ETSECCPB de la UPC i durant el 2008 s’està construint 
una part d’aquest drenatge a través de la ONG Enginyeria Sense Fronteres de Catalunya (ESF 
Catalunya). 
 
 
A la Taula 3 es mostra de forma esquemàtica els diferents projectes a nivell nacional, de Maputo o 
de barris des de 1975 fins un futur pròxim, executats o per executar per les diferents agències de 
cooperació, ONGs o entitats governamentals: 
 



Part 2. Anàlisi evolutiva (temporal i espacial)  Evolució Històrica dels Serveis Urbans a Maputo 
de les tecnologies apropiades  Drenatge Pluvial i Clavegueram 

ETSECCPB - UPC 85 

d. Síntesi de l’evolució de la xarxa de drenatge pluvial de Maputo 
El creixement de la xarxa de Drenatge Pluvial a la ciutat de Maputo l’hem dividit en 3 grans 
períodes, un primer de 1975 a 1986 on es construeix el drenatge principal a la primera corona de 
la ciutat, un segon període de 1986 a 2000 on no es realitzen millores i un tercer a partir de 2000 
on a causa de les fortes inundacions d’aquell any provoca l’entrada de moltes ONGs 
Internacionals que construeixen els drenatges secundaris i terciaris dels barris propers al drenatge 
primari. 
 
El primer, de 1975 a 1986, és d’especial importància, doncs es construeix de 1984 a 1986 la 
infraestructura necessària per a l’extensió futura dels drenatges secundaris a nivell de barris. 
Aquesta obra mai s’hagués pogut realitzar sense el finançament d’un gran donant com ha estat en 
aquest cas el govern dels Països Baixos. Sense dubte, el drenatge primari d’un gran donant ha 
estat generador d’experiències pilot de moltes ONGs Internacionals. S’ha d’entendre que en la 
cooperació al desenvolupament cada actor té el seu paper i ha de saber quin és aquest. En el cas 
de Maputo i del drenatge, els grans donants financen l’obra principal i les ONGs Internacionals 
executen les obres associades amb finançament propi o d’agències de cooperació més petites. 
 
En segon període, de 1986 a 2000, no es construeixen pràcticament obres importants de drenatge 
a la ciutat ni als barris. El país vivia molt canvis, l’assassinat el 1986 de Samora Machel (màxim 
dirigent de la FRELIMO i símbol per a la població), l’entrada del Banc Mundial al 1987, la Pau de 
Roma de 1992, les primeres eleccions democràtiques el 1994, la descentralització municipal el 
1998 i les primeres eleccions municipals el 1999. Les fortes inundacions de l’any 2000 marquen la 
fi d’aquest període amb l’entrada de les ONGs Internacionals. 
 
De d’aquestes inundacions del 2000 fins a l’actualitat tenim el tercer període, en el que podríem 
dividir 3 moments importants. Primerament, tenim l’entrada de MSF a Urbanização i ALISEI a 
Munhana que executen les primeres experiències en drenatge secundari a nivell de barris. En 
paral·lel, CARE Internacional soluciona un problema local al barri de Polana Caniço per les 
erosions que es van donar. Aquestes primeres experiències donen el tret de sortida i la tècnica per 
desenvolupar-se altres projectes a barris veïns. El segon moment important es podria limitar de 
2005 a 2007, que és quan a Mafalala s’executa el drenatge secundari i, en canvi, a Urbanização 
es construeixen els primers drenatges terciaris, autoconstruïts per la població. Finalment, em 
considerat com a tercer moment clau el que es dona des d’aquest any 2008 fins a un futur proper, 
doncs ESF-Catalunya està construint el drenatge secundari i terciari del barri de Maxaquene A, el 
municipi hauria de construir el drenatge primari de l’Av. Milagro Mabote i existeix un projecte de 
drenatge per a la zona de Polana Caniço A i B i els barris de COOP i Sommerschield, que 
complementaria el treball de CARE Internacional de 2000. 
 
 
Cal observar i destacar que els primers barris beneficiats són els més propers al drenatge primari, 
concretament Mafalala, Urbanização, Munhuana i Maxaquene. En canvi, altres barris amb 
problemes semblants, com Chamanculo C o D, la llunyania amb la xarxa i la complicitat d’aquests, 
va evitar una transformació real. El projecte de les Monges Franciscanes i Caritas Moçambiquesa 
va desallotjar les famílies a un nou assentament al municipi veí de Marracuene. Durant aquest 
desallotjament, el municipi havia d’evitar la entrada de noves famílies per poder reordenar el barri i 
construir el drenatge amb finançament del Banc Mundial. El municipi no va fer-ho, i els barri va 
ocupar-se de nou. 
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Taula 3: Cronograma dels projectes de drenatge pluvial de 1975 a 2009 
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Figura 32: Evolució de la Xarxa de Drenatge Pluvial a Maputo (1984-2010) 
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3. L’expansió del Sanejament Individual 
 
La millora del Sanejament a les grans ciutats del país va ser una de les primeres accions en pro 
d’una millora de les condicions de vida de la població més pobre un cop aconseguida la 
Independència el 1975. A partir de 1976 es comencen a realitzar estudis i campanyes per a la 
creació de latrines adaptades a la situació precària que vivia el país, per acabar formulant el 1985 
el Programa Nacional de Sanejament a Baix Cost (PNSBC, 1985-1998) que va construir unes 
230.000 latrines en tot el país. Amb la descentralització del país el 1998/1999 el programa s’acaba 
i la responsabilitat del sanejament passa als municipis. UNICEF dona suport en aquesta transició i 
moltes ONGs també entren a les ciutats promovent la construcció dels sanitaris i experiències pilot 
de buidatge de latrines.  
 

a. Iniciatives socialistes, el gran impacte del PNSBC 
Amb la Independència de 1975, el nou govern socialista-marxista es centra en du a terme 
programes de millora de les condicions de vida de la població més pobre del país. Un d’aquests 
primers programes anà encaminat a la millora de les condicions sanitàries de les famílies de les 
perifèries de les ciutats i les zones rurals. De 1976 a 1978 es va incentivar a la població per a 
l’autoconstrucció de latrines, sensibilitzant-los en la necessitat de millora del sanejament a nivell 
familiar i comunitari. A partir de 1979 es comencen a buscar diferents formes de latrines per 
adaptar el sanitari a les necessitats de la població i dels diferents tipus de sòl i condicions 
freàtiques de país. Finalment el 1985 s’inicia el Programa Nacional de Sanejament a Baix Cost 
(PNSBC) amb un model de latrina propi, la Latrina Melhorada. 
 
El PNSBC era un projecte propi del govern, el qual subsidiava part de la construcció de les lajas 
(la placa superior de les latrines) i el beneficiari aportava la mà d’obra i si volia la superestructura37. 
De 1985 a 1990, l’impacte en la millora de les condicions sanitàries va ser considerable, creant-se 
unes 15.000 lajas per any en tot el país. Existien 38 tallers per a la construcció de lajas en cada 
capital de província, una d’elles al barri de Maxaquene A de Maputo. A partir de 1990 el programa 
passa a tenir menor autonomia, fins que en els últims anys, es finançava d’una aportació de les 
agències de cooperació que arribava al 57% del pressupost. La resta venia en un 33% dels propis 
habitants que compraven les lajas i un 10% del govern moçambiquès. La producció de latrines en 
els últims anys va ser molt gran, fins a 25.000 anuals, tot i que la concepció inicial com a projecte 
popular ja s’havia perdut. Es van arribar a construir 230.000 latrines a nivell nacional, unes 
100.000 a Maputo. 
 

Figura 33: Evolució de la construcció de latrines de 1980 a 1999 dins el PNSBC.  

 
Font: The National Sanitation Programme in Mozambique:  

Pioneering Peri-Urban Sanitation, WSP-AF, Agost 2002 

                                                      
37 La superestructura és la part superior de la latrina, és a dir, la caseta exterior. Aquesta pot realitzar-se de 
blocs, de caniço, de tela o palla, segons la capacitat econòmica de la família. 
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b. La descentralització municipal i del sanejament, una oportunitat per a les ONGs 
Amb la descentralització municipal de 1998/1999, el PNSBC arriba a la seva fi i la responsabilitat 
del sanejament passa en mans dels nous municipis. Es necessita d’un lent procés de transició per 
transferir un programa tant extens com el PNSBC a uns municipis recent creats i sense 
experiència. A Maputo i a altres ciutats del país, UNICEF és qui més suport dona per tal de donar 
continuïtat a un programa que estava ja en decaiguda. 
 
Des de 1999, UNICEF ha estat donant suport directe al Conselho Municipal da Cidade de Maputo 
(CMCM) i concretament a la Direcção Municipal de Águas e Saneamento (DMAS)38 a través del 
Programa de Latrinas em Maputo (PLM) i el Programa d’Aigua, Sanejament i Promoció Higiènica 
en zona urbana i peri-urbana de UNICEF (WSHP, 1999-...)39. L’agència de nacions unides dona 
els fons directament al CMCM i a través de la DMAS i de petites empreses s’executa la 
construcció de les latrines. Fins a l’actualitat s’han construït quasi 29.000 latrines repartides per 
tota la ciutat de Maputo, de 500 a 750 anualment. Són construïdes de forma molt dispersa per tota 
la ciutat i els seus districtes (Catembe i Inhaca), el que des d’algunes ONGs es critica força. 
UNICEF es defensa dient que el municipi és qui decideix on, i aquest no pot destinar diners 
únicament en un barri, ha d’homogeneïtzar la intervenció. 
 

Figura 34: Distribució de les Latrines construïdes en el PLM de 1999 a 2007 

 
Font: elaboració pròpia a partir de documentació de la DMAS. 

                                                      
38 Actualment Departamento de Água e Saneamento (DAS) dins la Direção Municipal de Estradas e Pontes. 
39 Projecte Water, Sanitation and Hygienic Promotion  (WSHP) iniciat el 1999 per UNICEF i encara obert. 
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Per fer-nos una idea de la situació del Sanejament a Maputo el 2000, el 23,8% de la població 
utilitzava latrines tradicionals, el 36% latrines millorades del PNSBC, el 15,2% tancs sèptics, el 
24% estaven connectats a la xarxa de clavegueram i el 1% no tenien sanitaris propis (SAL 2005). 
 
S’han donat altres experiències de projectes de latrines als barris de la ciutat, sovint coordinades a 
través del municipi i de UNICEF. Per exemple, a Mafalala ESSOR va construir 2.700 latrines de 
1999 a 2001 amb finançament de UNICEF i de les ambaixades dels Països Baixos i Canadà; A 
Maxaquene A, CARE amb coordinació amb UNICEF va construir 120 latrines de 2000 a 2004; A 
Urbanização, WaterAID amb la l’Organització local ADASBU40, va construir 447 latrines per 
aconseguir una cobertura del 100% al barri; A Mafalala, UN-Habitat amb la ONG local DAMBO, 
construirà durant el 2007-2008, 400 latrines millorades; A Maxaquene A, ESF-Catalunya amb la 
ONG local AMDEC, construirà 100 latrines millorades durant el 2008. 
 

c. El buidatge de latrines, una experiència pilot de referència 
Paral·lelament als projectes de latrines en diferents barris, s’ha donat una iniciativa destacable a 
explicar i detallar: el buidatge de latrines. MSF Luxemburg, dins el seu projecte de prevenció del 
còlera (2001-2004), va iniciar una iniciativa de buidatge de latrines amb petites motobombes que 
podien arribar fins als carrers més estrets dels barris. L’espai per construir latrines als barris 
espontanis és reduït i no es poden obrir nous forats a les parcel·les familiars. Cal un buidatge 
periòdic d’aquestes per allargar la seva vida útil.  
 
El 2002 construeixen una motobomba que anomenen la “maquineta”, a través d’un disseny propi 
del coordinador del projecte de MSF, Cristophe Nothomb. El 2003 finalment els arriba la 
VACUTUG, un model inventat per UN-Habitat i experimentat a Kenya. L’organització local 
ADASBU dóna el servei de buidatge al barri de Urbanização i als seus veïns de Mafalala, 
Maxaquene i Aeroporto. Durant l’any 2008 s’esperen rebre 6 màquines més finançades per la 
Cooperació Danesa (DANIDA) que es repartiran pels diferents barris per poder donar autonomia i 
major cobertura al servei. 
 
Caixa 10: Cronograma dels Projectes de Sanejament a la ciutat de Maputo (1975-2010) 
 
1985-1998, Programa Nacional de Sanejament a Baix Cost (PNSBC, 1985-1998): es van 
construir unes 230.000 latrines en tot el país, unes 100.000 a Maputo i districtes. 
 
1988-1996, Urban Rehabilitation Project (PRU, Banc Mundial, 1988-1996, US$ 60 milions): 
algunes inversions en infraestructures de la xarxa de clavegueram. 
 
1999-..., Programa d’Aigua, Sanejament i Promoció Higiènica en zona urbana i peri-urbana 
(UNICEF, WSHP, 1999-...): programa de suport al municipi de Maputo en la transició del PNSBC a 
la responsabilitat municipal pel que fa al sanejament. De 1999 a 2006 s’han construït unes 29.000 
latrines. 
 
1999-2001, Programa Social Urbà (ESSOR, 1999-2001): es van construir 2.700 latrines al barri 
de Mafalala amb finançament d’UNICEF i les ambaixades dels Països Baixos i Canadà. 
 
2000-2004, Projecte de Desenvolupament Urbà Kuyakana (Care Internacional, 2000-2004): en 
coordinació amb UNICEF es van construir 120 latrines a Maxaquene A. 
 
2004-2006, Projecte Urbà a Urbanização (WaterAID, 2004-2006): Al barri d’Urbanização, 
WaterAID amb la l’Organització local ADASBU, van construir 447 latrines per aconseguir una 
cobertura del 100%.  
 
2005-2007, Melhoramento das condições de abastecimento de água e saneamento no bairro 
da Mafalala (UN-Habitat, 2005-2007): es volen construir 400 latrines a través de l’organització 
local DAMBO. 
 

                                                      
40 Associação de Desenvolvimento de Água e Saneamento do Bairro de Urbanização 
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2007-2008, Projecte Pilot de Millora de Serveis Urbans al barri de Maxaquene A, Maputo 
(ESF-Catalunya, 2007-2008, 180.000 €): es construiran 100 latrines a través de l’ONG AMDEC i 
de l’organització local Horizonte Azul. 
 
A la Taula 4 es mostra de forma esquemàtica els diferents projectes a nivell nacional, de Maputo o 
de barris des de 1975 fins un futur pròxim, executats o per executar per les diferents agències de 
cooperació, ONGs o entitats governamentals: 
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Taula 4: Cronograma dels projectes de drenatge pluvial de 1975 a 2009. 
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4. Les bones pràctiques en la recollida dels Residus Sòlids Urbans 
 
La primera impressió que un obté quan arriba a la majoria de ciutats africanes és, sens dubte, la 
gran quantitat de residus espargits pels carrers i places de les grans ciutats. Maputo tampoc se’n 
salva, i n’és un exemple clar de la poca consciència mediambiental i de salut pública, però 
sobretot, de la deficient gestió dels residus per part del municipi.  
 
Des de la descentralització municipal de 1998/1999 i amb ajuda de diversos projectes, s’han 
començat a moure fils per millorar la situació deplorable a nivell de residus sòlids urbans (RSU). 
Com veurem, el factor determinant que ha marcat la millora global de la recollida de residus ha 
estat la introducció d’una taxa municipal de residus, inclosa a la factura de l’electricitat. Aquesta 
taxa, junt amb l’assessorament d’una agència de cooperació, ha aportat una sostenibilitat 
econòmica i legalitat a les experiències pilot de recollida secundària de residus promogudes per 
les ONGs Internacionals. Aquest bon lligam entre els actors ha portat a una rèplica d’experiències 
pilot a deu barris més de la ciutat. 
 

a. Donacions condicionades, la clàssica història de la cooperació internacional 
Pocs anys abans de la Independència del país, 1975, es va donar un canvi important en la 
ubicació de l’abocador municipal de la ciutat, el qual va passar de la zona de Magude (actualment 
dins el barri de Mafalala, a tocar de la cidade de cimento) cap al barri de Hulene B (en aquella 
època inexistent i en zona encara no urbanitzada). El ràpid creixement de la ciutat a partir de la 
guerra (1980-1992), va ocupar els terrenys fins a l’abocador i sobrepassant-lo ràpidament. En 
l’actualitat, aquest abocador ja ha arribat a la seva capacitat màxima, i s’estan buscant nous 
terrenys a la ciutat veïna de Matola, Àrea Metropolitana de Maputo, doncs els límits administratius 
de la ciutat ja estan pràcticament ocupats. 
 
Durant l’època colonial els serveis municipals de la ciutat realitzaven la recollida de residus  
centrada principalment a l’àrea de la cidade de cimento. Els recursos d’aquests eren molt limitats, 
amb pocs camions i contenidors. La Independència de 1975 no va portar grans canvis en el servei, 
fins que a finals de la dècada dels ’80 van arribar els primers ajuts de donants internacionals. 
 
El 1989 l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional (AECI), a través de l’empresa espanyola 
TERSA, va iniciar un projecte de suport al sector dels residus urbans a les ciutat de Maputo i Beira 
(1989-1993)41. Es va facilitar infraestructura bàsica, camions i contenidors, així com assistència 
tècnica per manteniment i reparacions de la maquinària i la creació de l’Empresa Municipal de 
Serveis (EMSA). Posteriorment, durant els anys ’90 i inicis de segle XXI, es van donar alguns 
projectes isolats de la cooperació japonesos (JICA) i italiana (Cooperazione Italiana) el 200142 que 
només donaven equipaments i material però, en cap cas, una capacitació a l’empresa municipal 
en l’organització, la gestió o en aspectes tècnics. Fins i tot, en el cas extrem de la cooperació 
italiana la donació anava condicionada, obligant a demanar les peces de reparació al país 
d’origen. Amb una flota de 18 camions, la ciutat té 5 marques diferents de camions, fent el 
manteniment, la reparació i la cerca de les peces d’especial complicació (KRUKS-WISNER , 2006). 
 
L’any 1996, el govern danès i el moçambiquès, van iniciar les primeres cooperacions en el sector 
mediambiental a nivell de país. Es va crear el Programa Nacional de Gestió Medi Ambiental 
(NEMP)43 que donava les pautes a seguir al recent creat Ministeri de Mediambient (MICOA) l’any 
1997. Com a resultat del programa, es va recomanar l’elaboració d’una estratègia mediambiental 
per a la ciutat de Maputo, i l’any 1999, MICOA i el Conselho Municipal da Cidade de Maputo 
(CMCM) van iniciar la seva elaboració. Tot i la interrupció per causa de les fortes inundacions de 
l’any 2000, el següent any ja es va tenir un primer esbós de la Estratègia de Gestió Medi 
Ambiental per a l’Àrea Metropolitana de Maputo44. El 2003 es van reiniciar els acords amb el 
                                                      
41 Projecte de Rehabilitació Urbana i Creació de Llocs de Treball a Moçambic (TERSA-AECI) de 1989 a 1993 
amb US$ 4,8 milions (3,3 milions d’€) de pressupost. 
42 L’any 2001 la Cooperació Italiana va donar 6 camions compactadors per la recollida dels contenidors de 
1,1 m3. 
43 El programa National Environmental Management Programme (NEMP). 
44 En anglès designat com Greater Maputo Area Environmental Management Strategy (GMA-EMS). 
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MICOA per iniciar la formulació del projecte i planificar les activitats. El 2006 es van acabar creant 
el Plano de Implementação (2006-2007)45. La lentitud en l’elaboració de l’estratègia i posteriorment 
del Pla d’Implementació, va provocar cert desinterès i desconfiança per part del municipi. El suport 
de l’agència danesa (DANIDA) ha estat sobretot a nivell de ministeri (MICOA) i no pas de municipi 
(els responsables directes de la recollida de RSU). L’impacte del seu treball és encara poc o gens 
visible. 
 

b. Les bones experiències pilot de les ONGs Internacionals 
Les inundacions del 2000, les més severes dels últims anys, van fer entrar a la capital a ONGs 
Internacionals a la ciutat, i concretament MSF i CARE Internacional. Els brots de còlera provocats 
per les aigües estancades i l’acumulació de residus, van portat el crit al cel i començar a fer palès 
que l’acumulació de residus és una de les problemàtica dels barris de la perifèria. 
 
Així, l’any 2000 CARE Internacional comença a donar suport a Paulino, un habitant del barri de 
Maxaquene A amb moltes iniciatives a nivell de barri, que crea una petita empresa de recollida de 
residus, UGSM (Uaene Gama de Servicios Maputo). La ONG capacita a l’empresa de Paulino en 
la gestió i recollida dels residus i UNICEF finança la compra del material necessari (guants, pales i 
carretons).  
 
Fotografia 11:   El servei de recollida secundària de residus sòlids urbans de Maxaquene A 
 

 
Font: obtenció pròpia. 

 
Poc després, MSF entra al barri de Urbanização amb un projecte d’emergència pel brot de còlera 
del 2000, i inicia el 2001 un projecte de desenvolupament de barri. Entre d’altres, inicia la creació 
d’una organització local, ADASBU (Associação de Desenvolvimento de Água e Saneamento do 
Bairro de Urbanização), la qual també capacita en la gestió i la recollida de residus. Les dues 
organitzacions locals es finançaven inicialment a través d’una taxa que cobrava a la població del 
barri de 2 Mtn/mes (0,06 €/mes). 
 
Existeix un altre cas de servei de recollida de residus al barri de Polana Caniço, ProLimpeza, el 
qual no va ser iniciativa de cap ONG ni en va rebre finançament. A causa d’aquesta falta de suport 
i finançament, el servei no ha donat els mateixos resultats que a Urbanização o Maxaquene A.  
 
Caixa 11: El cas de ProLimpeza a Polana Caniço  
 
El barri de Polana Caniço va rebre un fort cop durant les inundacions de 2000, amb l’erosió de part 
del barri a causa de les pluges i pels continus brots de còlera que aquest pateix. Essencuiel M., un 
antic membre de la Organització del Treball Moçambiquès (OTM) actualment retirat, i un altre veí 
del barri, Citoï, veuen la necessitat d’organitzar-se per millora les condicions de vida al barri. Per 
ambdós, els residus són el principal vector de malalties al barri. 
 
Junt amb els pocs recursos que reben de les pensions estatals (1.300 Mtn/mes, 37 €/mes) i 
l’objectiu que s’havien fixat, creen el 2004 una petita empresa de recollida de residus, ProLimpeza. 

                                                      
45 El Plano de Implementação va ser formulat per al període 2006 a 2007 amb 3.635.973 € (27.088.000 DKK 
en moneda danesa) de pressupost. 
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Inicien el treball amb 18 persones per recollir els residus porta a porta, però a causa dels baixos 
salaris que podien pagar (300 Mtn/mes, 8,6 €/mes), la majoria d’aquests abandona l’empresa. 
Actualment només hi treballen 5 persones. 
 
El servei es dona de forma semblant als barris de Urbanização i Maxaquene A, una recollida diària 
porta a porta, cobrant una mensualitat a les famílies entre 5 i 30 Mtn (0,15 i 0,85 €/mes). Els 
residus els aboquen generalment al sot que es va generar de les inundacions. Conscients de la 
il·legalitat de l’acta, normalment es troben amb els contenidors municipals plens.  
 
El 2005, ProLimpeza va iniciar el procés de legalització, de forma semblant a les organitzacions 
dels altres dos barris, ADASBU i UGSM. S’espera que amb la rèplica del serveis de recollida 
secundària proposat pel municipi, puguin assegurar un ingrés mensual i un servei de qualitat. 

Font: GINISTY, 2007. 
 

c. “Del peix a la canya de pescar”, l’èxit de l’agència alemanya de cooperació 
La cooperació tècnica alemanya (GTZ) inicia el 2002 un projecte de suport al municipi per a la 
recollida dels RSU, el programa AGRESU (2002-2006)46. El projecte s’enfoca en diferents àrees: 
capacitació institucional a la Direcció Municipal de Salubritat i Cementiris (DMSC, el departament 
encarregat de la recollida dels RSU); enfortiment i especialització dels seus recursos humans; 
mesures addicionals a altres actors implicats en la gestió dels RSU com ONGs, sector privat o 
universitats; millora de les formes de treball en els departaments de residus revisant les seves 
estructures institucionals i organitzaves; millora de la gestió de residus (recol·lecció, transport i 
abocament); i implementació mesures de reducció de residus promovent la cooperació entre les 
autoritats locals, el sector privat i el sector públic implementat noves mesures legals i 
econòmiques.  
 
La GTZ aplica una metodologia semblant amb altres països, creen una oficina del projecte GTZ 
físicament dins les oficines del municipi o departament i fan de consultors per a aquests. És una 
cooperació que es pot titllar de paternalista, doncs el govern alemany finança al govern 
moçambiquès o al municipi de Maputo per tal que aquest contracti l’assessorament de l’oficina 
tècnica de cooperació alemanya, la GTZ. 
 
L’entrada del programa AGRESU el 2002 millora aspectes molt importants pel que fa a la gestió 
dels RSU a la ciutat. Una de les més importants va ser fixar una taxa de lixo (taxa de residus), 
inclosa dins la factura de l’electricitat. Inicialment el cost es va fixar a 20 Mtn mensuals per casa 
(0,57 €/mes) independentment del consum elèctric o de la capacitat econòmica de la família, però 
a partir de 2007 s’ha modificat i es paga segons el consum elèctric. La taxa més baixa és de 10 
Mtn mensuals (0,29 €/mes). 
 
Les dues experiències pilot de recollida secundària de residus, ADASBU i UGSM, van haver de 
passar per un procés de legalització per poder beneficiar-se de la taxa de residus municipal. Van 
arribar a un acord amb el municipi per firmar un contracte en el qual les associacions de barri 
passaven a ser responsables del servei de recollida secundària de residus al barri i, per tant, a ser 
pagades mensualment pel municipi a través de la taxa de lixo. Les dues es van legalitzar entre 
2004 i 2005, després de passar per una capacitació del programa AGRESU per poder complir amb 
els condicionants que el municipi exigia. 
 
Al barri d’Urbanização existeixen unes 2.380 cases, de les quals algunes no tenen energia i no 
paguen el lixo, però sí tenen recollida. El municipi paga a ADASBU aproximadament el 80% de la 
taxa de lixo que cobren de la població. Així que fent un càlcul ràpid, reben del municipi per la 
recollida de lixo uns 38.000 Mtn/mes (1.088 €/mes). Segons comenten, els arriba just per pagar els 
treballadors i fer el manteniment del material que tenen. 
 
Actualment, aquestes experiències pilot, es volen replicar a 10 barris més de Maputo, seguint els 
mateixos esquemes que a Maxaquene A i Urbanização amb un contracte de serveis amb el 
municipi. El 2007 ja es van llançar les ofertes per les associacions interessades dels diferents 
barris de la ciutat. 

                                                      
46 Projecte Apoio a Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (AGRESU) de la GTZ de 2002 a 2009. 
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La idea de futur del municipi, assessorada pel programa AGRESU, és descentralitzar la recollida 
primària de RSU als Districtes Municipals. El programa de desenvolupament urbà ProMaputo47 del 
Banc Mundial sembla que podrà garantir una continuació al treball de AGRESU i a una millora 
substancial en la recollida de RSU a Maputo. 
 

d. El reciclatge de plàstic, una experiència exitosa 
El 2005 Caritas Moçambiquesa, després d’una avaluació de GTZ, va impulsar el projecte de la 
recicla, un centre de reciclatge, tractament i venda de plàstic, executat per LVIA48 i finançat per 
Caritas Italiana i algunes regions italianes. LVIA ja porta alguns anys d’experiència en projectes de 
reciclatge i gestió de residus en diverses ciutats africanes com Ouagadougou (Burkina Faso), 
Thies (Senegal) i Nouakchott (Mauritània). Durant el 2008 es construirà una planta de compost al 
barri de Ferroviário de matèria orgànica del mercat de Xiquelene. El producte es vendrà als 
agricultors de la zona de Costa do Sol. 
 
Caixa 12: La recicla 
 
La Recicla és un centre de reciclatge de plàstic promogut per Caritas Moçambiquesa i executat per 
la ONG italiana LVIA. Es va aconseguir finançament de Caritas Italiana i vàries regions italianes, 
així com la participació del municipi per cedir un espai al costat de l’abocador municipal per a la 
seva construcció. 
 
La idea del centre de reciclatge és que la població del barri pròxim, en aquest cas Hulene B, dugui 
el plàstic que generen perquè sigui reciclat. Se’ls paga 1,5 Mtn/Kg (0,04 €/Kg) i el personal del 
centre neteja, separa per tipologies, tritura el plàstic i el ven a empreses per acabar construint 
panes, cubs o revestiment de tubs elèctrics. 
 
Però la part més interessant del projecte no són les 100 Tn de plàstic reciclat en quasi dos anys, 
sinó la component social del mateix projecte. A la recicla hi treballen unes 16 persones, les quals 
se’ls ha capacitat en la gestió del centre i en la comptabilitat del mateix. El centre és rentable i 
cobren sous suficients per poder mantenir el bon funcionament de la recicla. A la vegada, al estar 
el centre situat al costat de l’abocador municipal (lixeira), es duen programes per treure els nens 
que recullen residus a la lixeira, al ser una zona tant insalubre i perillosa per a ells. Així com 
projectes de sensibilització a nivell de barri. 
 

 

 
 
La demanda de plàstic per part de les empreses creix, i el centre no pot produir més ja que 
l’entrada de matèria prima del barri ja ha arribat al seu límit. La necessitat d’expandir-se és clara, i 
LVIA està plantejant dues solucions: posar punts de compra de plàstic en altres barris i transportar 
el plàstic a la recicla; o replicar l’experiència de al recicla en altres barris (Maxaquene A, Mafalala, 
etc.). El primer comportaria un augment del cost de compra del plàstic a causa del transport a la 
recicla. El segon, necessitaria un nou esforç de finançadors per pagar una infraestructura nova (el 
centre), la capacitació de nou personal i la sensibilització d’una nova població. 

Font: Entrevista Cristina, LVIA, agost 2007, Maputo. 

                                                      
47 Projecte iniciat el 2007 amb US$ 30 milions de pressupost on el 29% anirá destinat a residus sòlids urbans. 
48 Nom de l’Associació Italiana de Voluntaris Laics (LVIA, sigles en anglès, Laic Volunteer Italian Association) 
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Taula 5: Cronograma dels projectes de residus sòlids urbans de 1975 a 2010. 
Història DANIDA AECI Japo i Itàlia Municipi GTZ Bnnc Mundial UGCM / CARE MSF / WaterAID UN-Habitat DAMBO / 

UN-Habitat
LVIA-Caritas 
Moçambic

nivell NACIONAL
MAXAQUENE A URBANIZAÇÃO MALANGA MAFALALA HULENE B

1975 Independència

1976
1977 Inundacions
1978
1979
1980
1981 Inici Guerra
1982
1983
1984 Inundacions
1985
1986 Mor Samora Machel
1987 Entrada al BM i FMI
1988
1989
1990 Constitució

1991
1992 Acord de Pau

1993
1994 1ª Eleccions 

Nacionals
1995
1996
1997 Descentralització Es crea el MICOA
1998 Eleccions Municipals
1999
2000 Inundacions i brots de 

còlera
2001
2002 Entrada de la taxa 

de lixo

2003
RSU PRIMARI

6 nous contenidors 
de 6 m3 per a RSU

2004 Comiche alcalde de 
Maputo

Procés legalització 
UGSM

2005
2006

2007

Oferta pública per 
replicar OCBs de 

residus
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en funció del 

consum elèctric.
2008
2009
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Caixa 13: Cronograma dels Projectes de Residus Sòlids Urbans a Maputo (1975-2010) 
 
1989-1993, Projecte de Rehabilitació Urbana i Creació de Llocs de Treball a Moçambic 
(TERSA-AECI, 1989-1993, 3,3 milions d’€): dotació en infraestructures i formació en 
manteniment de maquinària. 
 
2006-2007, Pla d’Implementació de l’Estratègia de Gestió Medi Ambiental per a l’Àrea 
Metropolitana de Maputo (EMS-GMA, 2006-2007, 3.635.973 €): Pla d’execució molt ambiciós en 
temes mediambientals en tota l’àrea metropolitana de Maputo. Té algunes activitats enfocades al 
sector de la recollida de residus sòlids urbans (RSU) a nivell de tota l’Àrea Metropolitana, com per 
exemple: el Gestão de Resíduos Sólidos de Vilas, creant un grup de recollida de RSU al districte 
de Boane, on anteriorment no existia cap tipus de recollida; PPP Recolha de Resíduos Sólidos 
Secundários (Maputo), per donar suport a la creació de consorcis publico-privats que gestionin la 
recollida secundària i transport dels RSU; i Gestão Ambiental Integrada Descentralizada, un 
projecte al barri de Fomento de Matola que inclou la neteja dels canals de drenatge i la recollida 
primària de RSU, sent una còpia de l’experiència de ADASBU a Urbanização. 
 
2002-2009, Apoio a Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (AGRESU-GTZ, 2002-2009): 
Projecte d’assessorament al municipi en RSU. 
 
2000-2004, Projecte de Desenvolupament Urbà Kuyakana (2000-2004, Care): Suport a 
l’associació UGSM en la recollida de residus a Maxaquene A. 
 
2001-2004 : Projet d'Eau, d'Hygiène et d'Assainissement pour la prévention du choléra dans 
le Bairro d'Urbanização, Maputo, Mozambique (MSF Luxemburg, 2001-2004): Suport a la OCB 
ADASBU en la recollida de residus a Urbanização. 
 
2002-2005: Vulnerability Reduction and Slum Upgrading in Flood Prone Cities – 
Mozambique, Maputo, Chókwè, Tete and Quelimane. (Cities Alliance, World Bank, Govern 
de Moçambic, UN-Habitat, 2002-2005, US$ 1,110,000): Concretament al barri de Malanga a 
Maputo, es van donar 6 contenidors per a residus. 
 
2004-2006, Projecte Urbà a Urbanização (WaterAID, 2004-2006): Suport a la OCB ADASBU en 
la recollida de residus a Urbanização. 
 
2005-2007. Progetto pilota per lo sviluppo di un centro di riciclaggio di Rifiuti Solidi Urbani e 
di educazione ambientale (Caritas Moçambiquesa-LVIA, 2005-2007, 120.000 €): Centre de 
reciclatge de plàstic al barri d’Hulene B, al costat de la deixalleria municipal. 
 
2007-2015, ProMaputo (2007-2015, US$ 30 milions, 29% sector RSU): Suport en les polítiques 
de RSU del municipi i del programa AGRESU. Es replicaran les experiències de recollida 
secundaria a 11 barris de la ciutat. 
 
 
A la Taula 5 es mostra de forma esquemàtica els diferents projectes a nivell nacional, de Maputo o 
de barris des de 1975 fins un futur pròxim, executats o per executar per les diferents agències de 
cooperació, ONGs o entitats governamentals: 
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II. Evolució temporal i espacial de les gradacions                    
en les Tecnologies Apropiades aplicades a Maputo 

Un cop estudiat el creixement de les xarxes de serveis urbans a la ciutat de Maputo des de 1975 
fins a 2010, ens cal analitzar quines han estat les Tecnologies Apropiades aplicada en cada un 
d’aquest serveis; així com observar les gradacions de la tecnologia, els llindars del canvi de nivell 
tecnològic i entendre els motius d’aquests salts d’escala. 
 
Aplicar una tecnologia adaptada i apropiada en projectes de cooperació en països en 
desenvolupament és d’especial importància. La història de la cooperació ha estat partícip de molts 
errors relacionats amb la introducció de tecnologies massa modernes o simplement no adaptades 
al context local, ja sigui per motius culturals, socials o econòmics. 
 
Diversos/es autors/es han realitzar classificacions de les diferents tecnologies aplicades en els 
serveis en que ens centrem. Són classificacions generalistes que intenten donar una visió àmplia 
de les solucions adoptades arreu del món. En el nostre cas classificarem les tecnologies utilitzades 
a la ciutat de Maputo i els hi donarem una gradació segons el seu nivell tecnològic.  
 
Com ja hem avançat, i veurem en els següent apartats, les tecnologies apropiades variaran de 
forma espacial, en un ordre de centre a perifèria, i de forma temporal, a través d’una evolució 
històrica. Aquestes variacions es donaran principalment en base a 3 factors: la proximitat a la 
xarxa central, l’operador que la gestioni i el tipus de població a que va dirigida. 
 
El primer factor es dona principalment per motius tecnològics i econòmics. Perquè una família 
pugui connectar-se a la xarxa d’aigua necessita primer que les canonades secundàries i terciàries 
passin properes a la seva casa. A la vegada perquè això es doni, les xarxes secundàries hauran 
d’estar connectades a la primària, la qual subministra l’aigua produïda i tractada des de la font 
d’origen. De forma semblant es dona amb el drenatge d’aigües pluvials, amb el clavegueram i amb 
les xarxes logístiques de recollida de residus sòlids urbans. Però de la mateixa forma, hi ha 
tecnologies que no dependran d’aquesta xarxa central, com són els pous, les fonts amb furs, les 
latrines o la incineració o aterrament de residus. El motiu és tecnològic, però que dependrà de 
factors econòmics. Les xarxes principals sempre són les més costoses, amb inversions 
governamentals o, en els països en desenvolupament, dels grans donants. 
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El segon factor, l’operador que la gestioni, es dona principalment per si és públic o privat. El primer 
té normalment una visió més global, pensant amb una distribució homogènia de la xarxa, centrat 
amb el concepte de justícia espacial. És, també, un operador poc eficient i amb pocs recursos per 
invertir, que es nodreix de les donacions internacionals. En canvi, els operadors privats són més 
eficients al tenir una mentalitat empresarial, ofuscats per l’obtenció de beneficis i la recuperació de 
les inversions. Estendran les xarxes prioritzant les zones amb gran demanda i baix cost d’inversió, 
evitant normalment els assentaments informals, on la introducció de la xarxa és complicada i el 
consum d’aigua menor. Veurem, però, com en zones perifèriques on no arriben les xarxes, els 
operadors privats o petits operadors del mateix barri, donen serveis alternatius de baix cost i que 
segueixen models d’oferta i demanda. Es donarà principalment a les perifèries on ni la xarxa 
principal ni l’operador públic hi arribi. 
 
Finalment, el tercer factor, el tipus de població a que va dirigida la tecnologia, serà el més 
interessant i objecte d’aquest estudi. Com veurem, la introducció d’un tipus de tecnologia o altra 
dependrà del poder adquisitiu del receptor i, si poguéssim realitzar un estudi en més profunditat 
dels barris de Maputo, també variaria segons l’Índex de Desenvolupament Humà (IDH).  
 
L’Índex de Desenvolupament Humà (IDH) és un valor que intenta aproximar el grau de 
desenvolupament de diferents àrees del món i, d’aquesta forma, poder classificar els països de 
més pobres a més rics. Existeixen IDHs a nivell de país, ciutat o fins i tot barris, doncs l’índex, que 
des de la seva invenció ha passat per moltes modificacions en la forma d’obtenir-lo, es basa 
principalment en tres indicadors: l’esperança de vida, el PIB i el grau d’alfabetització. Obtenir un 
índex per cada barri requereix tenir una grau d’informació molt acurat i molt detallat, només 
assolible amb un estudi d’enquestes profund.  
 
En el present estudi es pressuposa que l’augment de l’IDH o del poder adquisitiu dels barris està 
directament relacionat amb el nivell de tecnologia que poden assolir i poden rebre. Veurem, per 
tant, que per exemple una comunitat que es proveeix d’aigua a través de pous té un poder 
adquisitiu, i un IDH, menor que una que es proveeix a través de connexions domiciliàries. O de 
forma semblant si utilitza una latrina o un lavabo connectat a la xarxa de clavegueram. 
 
Anem a observar en cada un dels serveis urbans estudiats en aquest estudi, quines són les 
gradacions tecnològiques a Maputo i els motius del canvi de llindar. 
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1. Tecnologies Apropiades per a l’Abastament d’Aigua 
 
Tal i com hem exposat en el capítol d’Estat de l’Art de la temàtica en que ens centrem, tenim 
exemples de classificacions tecnològiques realitzades pel Massachussets Institute of Technology 
(MIT), els quals divideixen en dos grans grups els nivells de provisió d’aigua: 
 

• Disposició a l'interior del pati o de l'habitatge. En aquest grup es citen: les connexions a 
l'interior de l'habitatge, punt de servei exterior a l'habitatge però interior al pati per a una 
sola família, punt de servei exterior a l'habitatge però interior al pati compartit per diverses 
famílies, punt de proveïment privat (pou), venda d'aigua embotellada amb servei 
domiciliar, i recol·lecció d'aigua de pluja. 

• El proveïment en punts públics o comunals. En aquest segon grup s'estableixen com a 
medis: piles públiques, venda de l'aigua en quioscos, i la revenda per part d'usuaris d'un 
sistema per canonada (MIT, 2006). 

 
En canvi, WELL exposa algunes tipologies de proveïment alternatiu al servei per canonada 
individual per a cada habitatge. Aquests passen per 3 estadis, un a un amb millor condició de 
qualitat i servei que el precedent:  
 

• aigua provinent de fonts naturals, siguin subterrànies o superficials,  
• la disposició de servei en piles públiques,  
• compra a vehicles cisterna (WEL, 2006). 

 
A continuació volem classificar les tecnologies apropiades associades a l’abastament d’aigua a la 
ciutat de Maputo i veure quins són els factors que determinen els salts de llindar del nivell 
tecnològic. D’aquesta forma, volem analitzar des d’una perspectiva evolutiva temporal i espacial 
com s’ha donat el creixement d’aquesta xarxa i de les tecnologies apropiades associades. 
 

a. La gradació de les tecnologies apropiades a Maputo 
Per al cas de Maputo hem volgut adaptar aquesta gradació de les tecnologies de l’abastament 
d’aigua a la realitat local que s’ha donat durant el període d’estudi. Les hem classificat segons un 
nivell tecnològic de 1 fins a 5, considerant que el cinquè és el de major desenvolupament. Al 
mateix temps, s’especifica quin és l’origen de l’aigua, quina xarxa utilitza i la tipologia d’operadors 
que la gestionen. 
 
Taula 6: Nivells de tecnologia de l’aigua 

Nivell Tecnologia Origen Aigua Xarxa Operador
1 Pou Pou (o aigua de pluja) X. Autònoma Públic, Privat o Propi

X. Autònoma
X. Central

Camió+Dipòsit Públic o Privat
Fur+Dipòsit Públic o Privat
Dipòsit central X. Central Públic o Concessió

Xarxa de la Font
Xarxa Central

Fur+Dipòsit+Xarxa Públic o Privat
Camió+Dipòsit+Xarxa Públic o Privat
Dipòsit central X. Central Públic o Privat

X. Central Propi o Privat

2

3

5

4

X. AutònomaConnexió 
Domiciliària

Font
X. Autònoma

Connexió Pirata 
o venda del veí

Font llunyana (o riu) PrivatVenda Ambulant

 
Font: elaboració pròpia. 

 

 

+ IDH 

- IDH 
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Separem cinc grans nivells, pous, venda ambulant, fonts, connexions pirata o venda del veí i 
connexions domiciliàries. La venda ambulant i les connexions pirata o venda del veí veurem que 
són etapes intermitges que es donen en certs casos, normalment indicadors de canvi d’escala. Per 
passar d’un nivell a l’altra, no només es requereix la tecnologia i la inversió del govern o els 
donants, sinó unes condicions econòmiques i socials dels beneficiaris. Ens és d’especial interès 
conèixer els llindars d’aquests salts qualitatius. 
 
El Pou es dona quan la família té una economia de subsistència, sense ingressos diaris ni 
constants. La mà d’obra és abundant i el barri és poc dens. En aquest nivell també incloem quan 
es va a buscar l’aigua d’un riu o d’una bassa, així com l’ús d’aigua de la pluja en casos aïllats. Ens 
trobem aquesta tecnologia a les zones més perifèriques de la ciutat, poblada amb famílies 
vingudes de camp i acostumades a fer pous. L’administració no inverteix en aquestes zones, molt 
allunyades del centre, no existeix una estructura institucional local o un associacionisme local. 
Tenim una distància molt gran al centre de la ciutat així com a la connexió en xarxa i l’operador és 
normalment la pròpia família que pot fer d’operador privat venent l’aigua a veïns. En casos 
puntuals, l’operador públic construeix pous per a la comunitat, els qual necessiten d’algun comitè 
d’aigua que el gestioni.  
 
La Venda Ambulant la trobem quan existeix una manca d’aigua en una zona, normalment on els 
pous han deixat de funcionar, estan contaminats o no és possible construir-los. Normalment 
s’organitzen petits operadors privats, unipersonals, que recorren els carrers amb carretons i petits 
dipòsits d’aigua que han anat a buscar a fonts llunyanes o pous propis. El preu de l’aigua és 
elevat, doncs al cost base de l’aigua se li afegeix el preu que cobra l’operador privat. 
 
La Font la trobem quan les família tenen una economia informal del dia a dia, mantenint uns 
ingressos diaris normalment de la compra-venda en petits estancs al barri, paradetes informals de 
mercat i treballs esporàdics. Les famílies van diàriament a buscar amb galledes l’aigua de la font. 
Es trobem sovint en barri més densos, on existeix una organització local, formal o no, que es pot 
encarregar de la gestió i manteniment de la font. En certs casos serà un operador local privat qui 
se n’encarregui. La font la pot haver donat l’administració, un donant o un privat. La distància del 
barri al centre és menor que en les tecnologies anterior. En canvi, la distància a la connexió en 
xarxa pot quedar propera o llunyana, segons si la font està connectada a la xarxa principal o si 
utilitza un fur d’aigua subterrània per proveir-se. 
 
Les Connexions Pirata i la Venda del Veí són etapes de transició que conviuen amb les fonts i 
connexions domiciliàries legals. La demanda de tenir aigua a casa i la comoditat de poder obrir 
una aixeta al pati o dins de casa, provoca aquestes connexions no legals. Normalment són tubs 
llargs que recorren forces metres des de la canonada més pròxima, amb grans pèrdues d’aigua i 
de pressió per a aquesta. Les connexions pirata han estat una de les grans causes de tancament 
de fonts per falta de pressió. Els veïns que sí tenen connexió a les cases o que han realitzat 
aquestes connexions pirata, acostumen a vendre l’aigua als seus veïns, a preus més elevats que 
en una font. En aquest moment ja ens trobem a una distància menor al centre i dins la xarxa 
d’abastament d’aigua principal. 
 
Les Connexions Domiciliàries es donen quan la família té una economia formal amb uns 
ingressos mensuals constants o semi-constants. Per a realitzar una connexió cal una inversió 
inicial per al contracte amb l’operador de l’aigua (privat o públic), i un pagament mensual de l’aigua 
consumida. Per poder connectar-se a la xarxa central, cal que les canonades secundàries o 
terciàries estiguin properes a la casa (a Maputo cal estar a menys de 25 metres), i en aquest cas 
només cal avisar a l’operador de l’aigua. En la majoria de barri perifèrics i/o espontanis, la xarxa 
queda llunyana i difícilment accessible per a la construcció de els canonades secundàries a causa 
de la irregularitat del barri. 
 
Veiem doncs, que no podem invertir en portar la xarxa d’aigua amb connexió domiciliària en un 
barri si no existeix una economia formal o estable de les famílies residents. D’igual forma, tampoc 
podem portar una font pública en un barri perifèric quan existeix una economia de subsistència. 
Cal, per tant, respectar els nivell d’evolució de la tecnologia a aplicar, sinó la inversió pot quedar 
abandonada. 
 



Part 2. Anàlisi evolutiva (temporal i espacial)  Gradació en les Tecnologies Apropiades 
de les tecnologies apropiades  Abastament d’Aigua 

ETSECCPB-UPC   103 

Caixa 14: El Cas de Urbanização 
 
L’any 2000 existien 15 fonts al barri de Urbanização, però de les 8 operatives només 4 
funcionaven correctament a causa de la baixa pressió. MSF havia provat anteriorment de 
rehabilitar algunes fonts en desús, baixant les aixetes de cota per recuperar pressió, però la 
solució no va durar massa temps i van quedar de nou en desús. Malgrat això, l’abastament d’aigua 
no era la prioritat principal, sinó les inundacions continuades i la falta de sanejament. Així que MSF 
es va centrar més en solucionar el drenatge i el sanejament individual. 
 
Quatre anys més tard, WaterAID entra a treballar al barri continuant el treball anterior de MSF i 
financen la portada de la xarxa secundària i terciària al barri. L’objectiu de la ONGs anglesa era 
arribar al 100% de cobertura d’aigua i van fer realitzar el projecte i la construcció de la xarxa a 
ADM. Després de la construcció calia que les famílies contractessin el servei a ADM, un cost de 
2.450 Mtn (67 €), i la majoria de les família s’hi van connectar. Els primers mesos van ser una mica 
crítics, doncs les famílies, que no estaven acostumades a tenir l’aixeta a casa, consumien més 
aigua i les factures van arribar molt altes. Malgrat això, la majoria són famílies que treballen a la 
ciutat i en general tenen ingressos semi-constants. 
 
Totes aquestes famílies que es van connectar van deixar d’utilitzar les fonts i aquestes van anar 
caient en desús i tancant-se, doncs l’operador que les gestionava ja no li sortia rentable. Però 
forces famílies amb economies informals no podien pagar aquests 67 € de connexió ni les factures 
mensuals. Aquestes es van quedar sense fonts al barri, obligant-les a anar a altres barris veïns o a 
comprar l’aigua del veí. Moltes d’aquestes famílies són dones grans i/o viudes que es mantenen 
gràcies a les ajudes dels veïns o de familiars que ja no viuen al barri. 
 
Cal tenir present les diferències d’economies al barri i la tecnologia que s’hi aplica. Molts projectes 
del Banc Mundial o agències de cooperació bilateral aposten per subsidiar la connexió domiciliària 
(normalment el 50%) i construir la xarxa, però cal que el barri pugui pagar la resta de la connexió i 
les factures mensuals, és a dir, tenir una economia generalment formal. 
 
Com hem vist, ens poden trobar amb famílies de diferents nivells econòmics en un mateix barri i 
qualsevol actuació haurà de tenir en compte aquesta característica per no afectar negativament a 
les famílies més empobrides. Cal respectar les gradacions i llindars de tecnologia en funció dels 
diferents nivells adquisitius dels habitants. 
 
 
Els nivells intermitjos de venda ambulant o al veí i connexions pirata són estadis de transició. 
Aquests sorgeixen d’una forma espontània i són indicadors de canvi. Si en un barri on existeixen 
pous propis o comunitaris i sorgeix la venda ambulant, significa que la població ja té en general 
una economia informal suficient per absorbir la inversió de fonts públiques. El mateix succeeix 
quan en un barri amb fonts públiques connectades a la xarxa central comencen a punxar-les 
il·legalment per dur l’aigua a casa. Quan s’arriba aquí podem considerar que les famílies exigeixen 
poder tenir l’aixeta a casa i, per tant, que podrien arribar a pagar-se la connexió i les factures si 
tinguessin les canonades properes a la casa. 
 

b. Evolució temporal i espacial de les Tecnologies Apropiades d’abastament 
d’aigua a Maputo 
Aquests canvis de nivell s’han anat donant al llarg de la història a la ciutat de Maputo, els quals 
mostrem a continuació, tant a través d’operadors privats com públics. Com ja hem avançat, 
l’evolució es dona de forma temporal i espacial: entenem que es dona de forma temporal quan es 
passa d’un nivell de tecnologia a través del anys, considerant sempre que l’economia i la densitat 
dels barris perifèrics augmenta; a la vegada aquesta evolució de la tecnologia es dona de forma 
espacial, en el sentit que centre a perifèria van evolucionant des del nivell 1 fins al 5 al llarg dels 
anys. Per tant, separarem de forma espacial 4 corones de la ciutat de Maputo i de forma temporal 
veurem com ha evolucionat des del 1975 fins el 2010 cada 5 anys. 
 
Les 4 corones s’han delimitat estudiant la història de creixement de la ciutat i les fases d’extensió 
de la xarxa d’aigua o fonts. El centre modern, la cidade de cimento, l’entenem com la corona 0, ja 
que prèviament a la Independència i a la data d’inici d’aquest estudi, ja ha assolit el nivell 5 de 
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tecnologia, connexions domiciliàries. La Corona 1 la formen: Aeroporto A i B, Chamanculo A, B, C i 
D, FPLM, Mafalala, Malanga, Mavalane A i B, Maxaquene A, B, C i D, Minkadjuine, Munhuana, 
Polana Caniço A i B, Unidade 7, Urbanização i Xipamanine. La Corona 2 la formen: 25 de junho A 
i B, 3 de Fevereiro, Bagamoyo, Ferroviário, George Dimitrov, Hulene A i B, Inhagoia A i B, Jardim, 
Laulane, Luís Cabral i Nsalene. La Corona 3: Albazine, Costa do Sol, Magoanine A, B i C, 
Mahotas, Malhazine i Zimpeto. El mapa de corones es pot veure a la Figura 35. 
 

Figura 35: Corones de creixement de la ciutat de Maputo 

 
 
Observant els 8 mapes d’evolució de la xarxa d’aigua, podem observar com han anat creixent les 
corones i les tecnologies d’abastament. A la Taula 8, es resumeix de forma esquemàtica aquesta 
evolució temporal i espacial: 
 
1975: La primera corona és la més densa, tot i que la segona comença a poblar-se. El barri de 
Xipamanine va ser el primer en crear-se al 1919, i els de Maxaquene i Mafalala (antigament das 
Lagoas, doncs hi existia un llac) el 1938. La zona de Chamanculo i Xipamanine al districte 2 són 
els barris de treballadors dels ferrocarrils i personal de servei als edificis de la cidade de cimento. 
Aquests barris, antigament es proveïen d’aigua a través de pous propis o del mateix llac, el qual 
també servia d’abocador. En els últims anys de colònia portuguesa, es van realitzar algunes 
millores als barris per calmar les tensions socials reivindicatives, en la major part a través de fonts 
públiques i nous barris urbanitzats (amb pocs serveis). Existien poc més de 100 fonts públiques i, 
a més, l’aigua era gratuïta. La població de la primera corona ocupa els edificis buits per la fugida 
dels europeus en el moment de la Independència. 
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1980: La segona corona ja es considera densificada, provocat per la gran migració camp-ciutat a 
causa de la guerra. El govern marxista, intenta solucionar els problemes d’aigua estenent la xarxa 
d’aigua a la perifèria per a les fonts, però comencen a sorgir problemes de pressió. Els primers 
nouvinguts a la segona corona realitzen pous per proveir-se d’aigua, però a la primera corona ja 
existeixen forces fonts. 
 
1985: La migració és molt gran, i es comença a poblar la tercera corona. El govern inicia un 
Programa d’Abastament d’Aigua al Barris Perifèrics (PAABP, 1983-1995) per construir furs, 
dipòsits i fonts públiques sobretot a la primera i segona corona. Es formen comitès de l’aigua 
gestionats pels barris i de forma voluntària. Es realitzen millores en la xarxa principal i producció 
d’aigua a través d’agències de cooperació. La nova corona també comença amb pous propis i les 
altres dues amb fonts a través de furs o connectades a la xarxa central. El 1983 s’havia iniciat 
l’Operação Producção, iniciativa del govern que enviava els homes amb capacitat de treball i 
sense feina a les zones rurals a produir, intentant reduir així la gran migració camp-ciutat. El 1988 
ja s’havia frenat considerablement. 
 
1990: Les fonts públiques connectades a la xarxa comencen a ser generalitzades a la primera 
corona. S’estén la xarxa d’aigua secundària a la segona corona, als barris del districte 5, on també 
s’urbanitzen barris al ser zones encara no molt denses49. A la tercera, al trobar-se tant lluny del 
centre i amb la impossibilitat del govern per donar solució als problemes d’abastament, comencen 
a sorgir alguns privats que construeixen el seu pou o fur. Tot i això, existeixen inversions notables 
del govern com per exemple al barri de Malhazine o Albazine, on construeixen forces furs amb 
fonts. Amb la mort del màxim cap socialista Samora Machel el 1986, les polítiques socials 
comencen a disminuir, s’entra en les polítiques d’ajustament estructural del Banc Mundial, el país 
es troba en una crisis que s’arrossega de tota la guerra i comencen a fallar els comitès de gestió 
de l’aigua. 
 
1995: És un moment de canvi però també d’incertesa en el sector de l’aigua, una època de 
transició on no es fan grans projectes ni inversions, agreujat per la crisis. S’aprova una nova 
política de l’aigua basada en la privatització de l’operador. Moltes fonts públiques comencen a 
caure degut principalment a dos factors: els comitès d’aigua, que continuaven sent voluntaris, 
desapareixen, i el govern decideix establir un pagament als operadors de les fonts; a més, moltes 
fonts es tanquen al estar contaminades, doncs utilitzaven aigua del subsòl a través dels furs. 
 
Caixa 15: La contaminació del subsòl 
 
La contaminació del subsòl a la ciutat de Maputo es va donar per diversos factors: les latrines, els 
residus i els pous. La densitat de població s’ha convertit també en densitat de latrines, 
principalment tradicionals sense impermeabilització o les latrines millorades del PNSBC que 
tampoc es construïen impermeables. Quan aquestes latrines s’omplen simplement es tapen i es fa 
un nou forat, convertint el subsòl en un medi altament contaminat. Els residus també s’han anat 
abocant anàrquicament pels barris o abocadors espontanis incontrolats, en alguns casos es 
cremen o també és ben comú fer un forat on enterrar-los. S’hi afegeix la problemàtica dels 
abocadors controlats de la ciutat, l’antic situat a l’actual barri de Mafalala (barri de Magude) on 
estava el llac, i el nou abocador al barri de Hulene B, el qual tampoc està protegit contra la 
infiltració. Per últim, tenim els pous, els quals quan es van deixar en desús amb l’entrada de les 
fonts i les connexions, es van utilitzar com a latrines o forats per abocar-hi els residus. Les aigües 
subterrànies de Maputo estan, realment, contaminades. 
 
 
2000: El nou esquema de l’aigua comença a funcionar però encara molt dèbil. Els operadors 
privats comencen a sorgir de forma generalitzada per la segona i tercera corona, a través de 
petites xarxes autònomes. A nivell de la primera corona es comença generalitzar les connexions 
pirata a la xarxa secundària que proveeix les fonts del barri, agreujant els problemes que tenen les 
fonts. Estem, per tant, en un període de transició a la primera corona, on s’exigeix de forma 
indirecta a unes connexions domiciliàries legals. A la tercera corona el procés és més ràpid, doncs 
al ser quasi inexistent el sector públic, el privat respon ràpidament a la demanda. 
 

                                                      
49 Suposició a partir de l’anàlisi històric de la xarxa. 
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Taula 7: Situació de l’abastament d’aigua a Maputo el 2004, segons ADM/FIPAG. 
 
Aigües de Moçambic (ADM) i el Fons d’Inversió i Patrimoni de l’Abastament d’Aigua (FIPAG) van 
publicar les següents dades de situació del sector de l’abastament d’aigua a la ciutat l’any 2004 a 
través d’unes enquestes a 640 famílies repartides per 10 barris de la capital.  
 

Tecnologies aplicades 
en l'Abastament d'Aigua a Maputo

Primera 
Corona

Segona 
Corona

Tercera 
Corona

Mitjana 
Perifèria

Connexió domiciliària ADM/FIPAG 2,7% 7,2% 0,1% 3,3%

Toneira do quintal  de ADM/FIPAG 22,2% 31,0% 0,5% 17,9%

Total Connexions FIPAG/ADM 24,9% 38,2% 0,6% 21,2%

Connexió domiciliària amb op. privat 1,0% 0,0% 2,5% 1,2%

Toneira no quintal  amb op. privat 5,7% 0,0% 23,5% 9,7%

Total Connexions PRIVADES 6,7% 0,0% 26,0% 10,9%

Torneira do vizinho  amb ADM/FIPAG 32,4% 24,6% 1,5% 20,2%

Torneira do vizinho  amb op. privat 0,5% 0,0% 0,2% 0,3%

Total VENDA VEÍ 32,9% 24,6% 1,7% 20,5%

Font pública 22,1% 34,4% 12,0% 21,6%

Font privada 13,4% 0,0% 39,5% 19,0%

Fur públic amb bomba manual 0,0% 0,0% 5,7% 1,9%

Fur pròpi amb bomba elèctrica 0,0% 0,0% 0,5% 0,2%

Total FONTS i FURS 35,5% 34,4% 57,7% 42,7%

Pou público 0,0% 0,0% 1,6% 0,5%

Pou privat 0,0% 3,3% 8,9% 3,8%

Pou pròpi 0,0% 1,6% 5,9% 2,4%

Total POUS 0,0% 4,9% 16,4% 6,7%  
 
Es pot observar com els percentatges d’ús de cada tecnologia varien al llarg de les tres corones 
d’una forma lògica segons les gradacions de tecnologies de forma espacial i temporal. Els pous es 
concentren entre la segons i tercera corona, principalment amb gestió privada o pròpia. Els furs 
també es concentren clarament a la tercera corona, així com un gran percentatge de les fonts 
privades a diferència de les públiques. 
 
A nivell de connexions, veiem com la xarxa de ADM/FIPAG es concentra tant a la primera com 
segons corona, doncs és on la xarxa arriba. En canvi, els operadors de petites xarxes privades es 
concentren a la tercera corona. 
 
De forma global, observem com el 2004, la major part d ela població de la perifèria es proveeix a 
través de fonts (privades o públiques) amb el 40%, el 20% de connexions a la xarxa de 
ADM/FIPAG, un altre 20% a través de venda del veí, un 10% de connexions a xarxes privades i 
quasi el 7% encara a través de pous. 

Font: Relatorio sobre a procura de água nos bairros de Maputo e Matola,  
ADM/FIPAG, publicat 10 de gener de 2005. 

 
 
2005: En resposta a les connexions pirata, o probablement degut a un procés lògic, es realitzen 
les primeres xarxes secundàries i terciàries als barris de la primera corona (Urbanização, 
Aeroporto i Maxaquene principalment). La primera corona està arribant al nivell 5, tot i que encara 
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quedaran uns anys fins que sigui de forma generalitzada, doncs les connexions pirata a la xarxa 
secundària també comencen a donar-se. A la segona corona continuen amb fonts públiques, 
majoritàriament connectades a la xarxa principal o amb alguns controls de qualitat. I a la tercera 
corona continua generalitzant-se les xarxes i fonts d’operadors privats. En aquestes dates s’està 
construint el nou centre de distribució de Laulane, a la segona corona, amb tota una xarxa 
secundària per proveir bona part dels barris del districte 4. 
 
Caixa 16: Petits Operadors Privats, POP (small scale providers). 
 
A causa de la falta de control de ADM i la incapacitat de proveir a la població més allunyada, cap 
al 2002 comencen a sorgir seriosament els operadors privats. Aquests privats realitzen furs i pous 
sense cap tipus de permís de l’ARA (Autoridade Regional da Água) qui regula l’ús de l’aigua del 
subsòl, instal·lant uns dipòsits elevats i una xarxa senzilla i anàrquica per proveir als veïns. 
Aquestes xarxes es coneixen popularment com xarxes espagueti. Al 2003 el govern es dóna 
compte de la importància del problema, al haver comptabilitzat uns 200 operadors privats sense 
permisos ni controls de qualitat de l’aigua, que proveïen aproximadament 9.000 persones. Aquests 
pous i furs privats tenen problemes tant de possibles intrusions salines com de contaminació per la 
sobrecàrrega que rep el subsòl a través de les latrines i fosses sèptiques. 
 

Font: Reunió amb Manuel Alvarinho, President del CRA 
 
2010: En aquesta fase es preveu haver acabat ja el centre de distribució de Laulane, 
probablement en funcionament el 2008 (s’havia de lliurar a inicis de 2007), amb el que s’espera un 
augment considerable de la connexions domiciliàries a la nova zona proveïda (segons projecte es 
compte amb 339.176 nous abonats a 2007 i fins a 370.412 a 2012). És d’esperar que durant els 
primers anys de funcionament de la xarxa a la zona de Laulane es donin també connexions pirata. 
Amb el projecte MWSP (UE, 2006-2014) es preveu reforçar les xarxes de la primera corona. I a la 
tercera corona es preveu donar solucions vàries a la problemàtica dels operadors privats. 
 
La AFD està buscant alternatives en les zones on no hi haurà xarxa ni quan finalitzi el programa 
MWSP (UE, 2006-2014)  ni fins d’aquí a 10 anys. Per altra banda, el FIPAG té intenció de construir 
i rehabilitar uns 60 petits sistemes per aquestes zones. Es tenen dues solucions al problema: una 
és a través de pous utilitzant l’aigua del subsòl, la solució adoptada de del PAABP (1983-1995); 
l’altra és dur l’aigua de la xarxa amb canonada fins a aquests punts allunyats, on un operador 
gestioni la venda d’aigua, sense necessitat de grans infraestructures de centre de distribució o 
dipòsits. Dins el MWSP, es tenen previstes components per tractar la problemàtica del operadors 
privats, per tal d’incloure’ls a la xarxa principal. La idea és utilitzar el mateix operador privat, el qual 
té experiència al barri, coneix la població i pot tenir més credibilitat, de forma que tingui un 
contracte legal amb ADM, cobrant el mateix preu que la ADM i beneficiant-se d’uns controls de 
qualitat d’aigua o fins i tot tenir el petit sistema connectat a la xarxa central. 
 

c. Síntesi de les Tecnologies Apropiades aplicades a l’Abastament d’Aigua 
S’ha observat com l’evolució de les Tecnologies aplicades es repeteixen de forma espacial i 
temporal, seguint l’ordre de gradació tecnològica i una extensió centre perifèria. L’única variable és 
quant de temps es manté un barri amb un nivell de tecnologia o, dit d’una altra manera, amb quina 
velocitat es canvia de nivell. Veiem clarament que la diferència es dóna quan a la zona hi apareix 
l’operador privat o el públic. El privat respon més ràpidament, llei de la demanda i l’oferta, doncs 
quan a la tercera corona els operadors privats comencen a instal·lar les xarxes espagueti, a la 
primera tot just apareixen les connexions pirata i les primeres xarxes secundàries i terciàries per 
realitzar connexions domiciliàries. En aquest moment, 2000-2005, tenim una segona corona més 
lenta, encara proveïda de fonts, amb una primera i tercera corona amb connexions domiciliàries. 
 
Malgrat això, és probable que el 100% de cobertura de connexions domiciliàries de qualitat ho 
aconsegueixi abans la segona corona: la primera corona és molt densa, barris realment 
espontanis, amb greus problemes que té ADM per fer-hi entrar les canonades secundàries o 
terciàries; la tercera corona té moltes petites xarxes autònomes en espagueti, les quals 
progressivament s’aniran legalitzant i incorporant a la xarxa central d’ADM, però el desordre 
d’aquestes és tant gran i tant poc regular, que tenir unes xarxes de qualitat en un futur proper és 
poc probable. L’abastament a la segona corona s’està realitzant a un ritme que la població i la 
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xarxa poden absorbir. Però aquest creixement més lent de la segona corona només s’ha pogut 
aconseguir gràcies a les polítiques de plans d’urbanització durant els anys ’80. 
 
En síntesis, un barri planificat i ordenat pot aconseguir un creixement de la xarxa d’abastament 
d’aigua més gradual, moderat i exitós que no pas un barri espontani més proper a la xarxa central. 
El nivell de tecnologia aplicada als barris més perifèrics acostuma a ser més ràpid i brusc a causa 
de la poca intervenció pública i la resposta ràpida dels operadors privats. Aquest creixement brusc 
es deu als petits sistemes autònoms puntuals, que responen prèviament a les grans demandes i 
deixen de banda a sectors menys densos o de menors ingressos. En definitiva, el sector privat 
respon abans on la relació benefici-cost és major, i el sector públic està mancat d’inversions per 
extendre la xarxa a les zones menys rentables. 
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Taula 8: Evolució temporal i espacial de la xarxa d’aigua a la ciutat de Maputo. 

Primera Corona Segona Corona Tercera Corona
Dins la ciutat PUI, Peri-Urban Interface PUI, Peri-Urban Interface

Pous Propis No Existeix el barri No Existeix el barri

Fonts amb Fur Pous Propis No Existeix el barri

Fonts amb Fur Fonts amb Fur Pous Propis

Fonts de Xarxa Central Fonts amb Fur Fonts amb Fur
Operadors Privats i Públics
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PNDA I i II
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2. Tecnologies Apropiades per a les Aigües Pluvials 
 
Més que les diferents tecnologies aplicades en cada moment, la part interessant és observar 
l’evolució que requereix una infraestructura de drenatge d’aigües pluvials. Un barri enmig de la 
ciutat no pot fer unes canalitzacions i abocar-les al barri veí, sinó que necessita una via de sortida 
per evacuar les aigües. Necessitem, per tant, uns drens primaris d’on s’hi puguin connectar un 
drens secundaris i finalment a aquests connectar-hi els terciaris. 
 
Aquesta lògica evolució s’ha donat a la primera corona, els districtes 2 i 3, la zona més vulnerable 
a les inundacions. En d’altres zones de la ciutat s’ha solucionat canalitzant les aigües directament 
a mar (CARE Internacional a Polana Caniço) o al rierol de l’Infulene (que fa de límit entre les 
ciutats de Maputo i Matola). Malgrat això, encara queden zones, com les de Magoanine o Zimpeto, 
on s’acumulen les aigües en zones baixes, inundant barris mig densos. 
 
Però el concepte que hem de diferenciar des d’un bon inici és l’objectiu d’aquesta obra: 
primerament reduir la inundabilitat del barri; i, posteriorment, millorar l’accessibilitat en aquest 
durant les pluges. De forma lògica, si un barri s’inunda repetidament, primer cal resoldre la 
Inundabilitat a través del drenatge principal de la conca a que pertany, i posteriorment millorar 
l’Accessibilitat segons el nivell tecnològic al qual volguem dotar al barri. En noves urbanitzacions 
en països desenvolpats es pot construir un carrer pavimentat amb embornals i clavegueram per 
aigües pluvials (separatiu o unitari). En canvi, en països en desenvolupament normalment 
construïrem primer un drenatge secundari amb cunetes laterals o, en alguns casos, pavimentarem 
de forma concava per utilitzar la part central com a dren. 
 

a. Les intervencions dels grans donants com a generadors d’intervencions a 
escala local. 
Maputo és un exemple clar d’aquest procés, la generació de projectes a escala local gràcies a 
intervencions a escala global. Com ja hem vist, les inundacions de 1977 a Maputo van motivar al 
nou govern de la FRELIMO a demanar el projecte de Drenatge Principal de la conca més afectada 
per les inundacions al govern dels Països Baixos. Aquesta obra, construïda de 1984 a 1986, va 
millorar subtancialment les inundacions de la zona que afecta els principals barris de la primera 
corona50. Malgrat tot, els barris a les zones més baixes encara seguien patint de forma menys 
acusada les inundacions. 
 

Figura 36: Reducció de la inundabilitat a través de drenatge principal 
 

 

Reduir la Inundabilitat 

Construcció 
Drenatge Principal

 
Font: elaboració pròpia. 

 
Fins quasi 15 anys més tard, el 1999 a Mafalala, 2000 a Munhuana i 2001 a Urbanização, no es 
van fer projectes de millora de l’accessibilitat o reducció de la inundabilitat en zones concretes. 

                                                      
50 Barris de Maxaquene, Urbanização, Mafalala, Aeroporto, Chamanculo, Munhuana, etc. 
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Aquestes intervencions no s’haguessin pogut executar sense la intervenció d’un gran donant, en 
aquest cas del govern dels Països Baixos. 
 
Com veurem més endavant51, el barri de Urbanização és un clar exemple. Abans de l’existència 
del drenatge principal, com en tots els barris, les inundacions eren repedides consecutivament 
durant les èpoques de pluges. Amb les inundacions de 2000, es torna a fer pal·lès la necessitat de 
fer un nou pas en les infraestructures de drenatge. Les inundacions, junt amb l’acumulació de 
residus sòlids i l’expulsió dels líquids de les latrines a causa de la pujada dels nivells freàtics, va 
portar a MSF a construir la xarxa secundària de drenatge.  
 

Figura 37: Millora de l’accessibilitat durant les pluges. 
 

Pavimentació 
amb Drenatge 

Central 

Drenatge 
Secundari 

Lateral 

Pavimentació 
amb Embornals 
i Clavegueram

Millora de l’Accessibilitat 

 
Font: elaboració pròpia. 

 
El barri de Chamanculo també ha estat històricament molt afectat per les inundacions. El 2000 es 
van haver de desallotjar moltes famílies a través d’un projecte d’unes monges del barri i de Caritas 
de Moçambic. Es va construir un nou barri (Mumemo) fora de la ciutat, a Marracuene.  
 

b. Les solucions tecnològiques al drenatge pluvial, l’exemple de Maputo. 
La solució adoptada per a la construcció del drenatge primari l’any 1985, va ser la d’un canal 
obert. Consisteix en una xarxa de canals a cel obert de secció trapezoïdal, revestits amb blocs de 
formigó (60x40x8cm), assentats sobre una capa de material filtrant protegit per un geotèxtil. La 
longitud total de la xarxa és de 16.036 m, amb una amplada de fons que varia entre 1 i 3 metres, i 
una profunditat entre 0,5 i 3,5 metres. Es temia per la solució, al haver observat en d’altres països 
com en aquests drenatges oberts apareixien alguns animals morts o es deterioraven ràpidament. 
A Maputo, sorprenentment, encara estan força intactes. 
 
Aquesta xarxa primària de drenatge d’aigües pluvials presenta un canal principal que discorre 
paral·lel a la Via Ràpida Joaquim Alberto Chissano, prolongant-se fins a la vall del Infulene a 

                                                      
51 Capítol IV d’aquesta Part 2. Un barri pilot de referència: Cas d’estudi - Bairro da Urbanização. 
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través de la qual acabarà desaiguant a la Baía do Espírito Santo. Aquest canal principal travessa 
l’Av. Joaquim Chissano d’est a oest, i a aquest desaigüen la resta de canals que configuren la 
xarxa primària. 
   
Fotografia 12: Drens principals de Maputo. 
 

  
Font: Marc Pérez Casas 

 
El drenatge secundari a Maputo s’ha donat majoritàriament a través de drens laterals amb cuneta 
trapezoidal i quadrada. Tot i això, es compta amb uns drens executats amb finançament del Banc 
Mundial a Mafalala que aprofitant el carrer com a espai drenant. Una pavimentació de carrer de 
forma còncava per drenar les aigües per la part central. 
 
Els drenatges secundaris de Polana Caniço i Urbanização que s’han construït són plaques de 
formigó de forma trapezoidal. Tot i això, algunes xarxes tenen acoblat un interessant sistema per 
reduït el nivell freàtic a la zona: porten un tub drenant que corre just per sota dels drens secundaris 
que aboca al dren principal. A Urbanização es van arribar a baixar els nivells de 30 cm a 1,80m o 
fins a 2m. Al principi, 2001, els drens extreien fins a 5.000 l/s, tot i que amb el temps s’han anat 
taponant i ara, 2008, funcionen, però a menys rendiment. Sembla una solució òptima per 
solucionar problemes en barris tant inundables, tot i que s’ha de pensar en el seu manteniment o 
substitució al cap d’uns certs anys.  
   
Fotografia 13: Drens secundaris a Urbanização i Polana Caniço A.  

   

 

 
Font: Ferran Alà 

 
Finalment s’ha anat refinant la xarxa a nivell local amb el drens terciaris connectats als 
secundaris. Aquests drens s’han realitzar per solucionar zones concrets d’estancament i en alguns 
casos autoconstruïts per la població amb finançament extern. Una de les solucions adoptades és 
amb els blocs que construeixen als barris i revestits amb ciment. Aquesta solució és poc costosa i 
fàcilment construïble per la població. ADASBU a Urbanização és qui ha construït més drens 
terciaris amb aquest sistema i ha donat força bons resultats en la millora de les condicions en 
època de pluja del barri. 
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Fotografia 14: Drenatge terciari a Urbanização.  
 

 
Font: Ferran Alà 

 
 
Tenim un cas aïllat de drenatge central. A Mafalala, el Banc Mundial va finançar la rehabilitació 
d’uns carrers utilitzant-los, a la vegada, com a espais drenats de les aigües superficials. 
 

Fotografia 15: Carrer amb drenatge central al barri de Mafalala 

 
Font: Magrinyà i Bessó, 2006 

 
 

c. Síntesi de les Tecnologies Apropiades aplicades al drenatge pluvial 
El drenatge pluvial segueix, avui en dia, sent una de les prioritats a solucionar a nivell de barris. 
Per altra banda, la precarietat del servei d’abastament d’aigua en molts barris és latent, però 
aquesta és una necessitat que per una via o altra es busquen com proveir-se i existeixen més 
alternatives de proveïment. La diferència amb el drenatge és que ens troben amb un problema que 
afecta a la col·lectivitat i no pas a nivell familiar, i no existeixen moltes alternatives per resoldre-ho. 
Per tant, és necessària una organització del barri o una institució que vetlli per a la col·lectivitat, el 
municipi. 
 
Per al govern socialista-marxista de finals dels anys ’80 era una prioritat i ho va resoldre amb una 
gra infraestructura. Les ONGs i agències tornen a prioritzar el drenatge a l’entrada del segle XXI. 
De fet, és una de les actuacions locals amb major impacte sobre la població i una garantia de 
reconeixement per a futures actuacions en d’altres serveis. Això ha passat en molts barris: a 
Urbanização, MSF va començar amb el drenatge, al ser el més vistós, per continuar amb latrines i 
aigua; a Mafalala, ESSOR també va començar amb petits drens junt amb latrines; o a Maxaquene 
A, ESF Catalunya també comença amb drenatge complementat amb latrines. 
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Cal destacar la importància d’aquestes intervencions dels grans donants, necessàries per a la 
ciutat, però sobretot generadores de futures intervencions de petits donants com ONG o agències 
menors (sempre a través de ONGs Internacionals o locals). 
 
Malgrat la necessitat de la infraestructura, es necessita un bon manteniment d’aquesta. En el cas 
d’Urbanização, la mateixa ADASBU feia la neteja els caps de setmana junt amb els veïns del 
carrer beneficiat. En canvi, a Mafalala, quan el Banc Mundial va fer els drens, no va formar ningú 
per a la neteja, tot i que DAMBO se’n va acabar fent càrrec. És una part essencial d’un projecte de 
drenatge, que s’ha de preveure. La neteja del canal principal la du a terme el Gabinet de Drenatge 
de Maputo (GDM)52, creat també durant la construcció d’aquest. Tenen l’àrdua tasca de netejar 
uns canals que quan estan acabant-los de netejar, a la part inicial ja torna a estar plena de residus 
i de plantes. 
 
Cal fer referència també a la necessitat d’un bon procés de sensibilització al barri, per tal d’evitar 
l’abocament continu de residus sòlids als drens. Aquesta mala pràctica és molt comuna, i dificulta 
el bon funcionament de la xarxa. Podem afegir a la llista de males pràctiques les connexions 
il·legals de petits sistemes d’aigües residuals cap al dren, sinó directament de cubells amb les 
aigües usades del safareig. Tot i ser, pels habitants del barri, la única solució (al no tenir fosses 
sèptiques o connexions al sistema centralitzat d’aigües residuals) el drenatge en canal obert està 
dissenyat únicament per pluvials, doncs tot va directament al mar. 

                                                      
52 Gabinete de Drenagem de Maputo (GDM), que depèn de la Direcção Nacional de Água (DNA). 
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3. Tecnologies Apropiades per al Sanejament Individual i Col·lectiu 
 
El sanejament és un servei estretament lligat a les malalties, provocades per combinacions vàries 
entre l’aigua, l’excreta i els residus sòlids. Sense una bona higiene durant l’ús de latrines (per 
exemple, no rentar-se les mans amb aigua neta) es transmeten paràsits malignes, que afecten 
principalment als nens. O la combinació temporal d’aigua amb excreta de les latrines o residus 
sòlids (comú en èpoques de pluges i inundacions), provoca brots de còlera. La costum rural de 
defecar al camp, provoca situacions realment insalubres quan aquesta població emigra cap a la 
ciutat. 
 
Per altra banda, farem la distinció entre sanejament Individual i Col·lectiu. El primer l’entenem com 
a l’ús de latrines a nivell familiar o d’un petit conjunt de famílies en cas de latrines comunals. El 
segon implica un nivell tecnològic major, i per tant econòmic, per a les famílies que el reben; fem 
referència a les xarxes de clavegueram. 
 
 
Podem aplicar una àmplia varietat de solucions tecnològiques al sanejament, tant individual com 
col·lectiu. De forma universal, una latrina es concep com un forat per defecar-hi. Les tipologies 
aplicades a partir d’aquesta definició van des de l’estricte construcció d’un forat al terra sense 
proteccions individuals ni mediambientals, fins a lavabos comuns dels països desenvolupats. Pel 
camí tenim latrines amb casetes, de doble fossa, impermeables, airejades i/o amb separació 
d’orina i excreta per a l’ús del compost generat en l’agricultura. 
 
Respecte a un sanejament col·lectiu, quan pensem en països desenvolupats ens centrem en les 
xarxes de clavegueram, unitàries o separatives, segons si transporten aigües de pluja o no. Però 
en països en desenvolupament, i concretament en barris fora del centre urbà, ja s’han donat 
xarxes de clavegueram més adaptades a la realitat. Ens referim a les xarxes de clavegueram de 
baix diàmetre53: xarxes amb tubs de PVC de 100 mm de diàmetre per a un conjunt d’unes 50 o 
100 famílies amb una petita planta de tractament abans de ser abocat en algun rierol, llac o, fins i 
tot, connectat a la xarxa principal de Clavegueram de la ciutat. 
 
Estudiar els llindars de riquesa i de desenvolupament humà que motiven al pas d’un sanejament 
individual a un col·lectiu pot ser realment interessant, matèria per a futurs estudis. En el cas de 
Maputo aquest pas encara no s’ha donat en cap barri de la perifèria, doncs la xarxa de 
clavegueram es limita al centre ric. Malgrat això, la xarxa discorre a tocar dels barris de la primera 
corona, com Maxaquene, Mafalala o Urbanização, i aquest pas de nivell tecnològic podria donar-
se fàcilment. 
 
La necessitat de buidar les latrines ja s’ha fet palès en aquests barris, materialitzat amb la creació 
del servei de buidatge de latrines. Aquest primer buidatge s’acaba abocant a la mateixa planta de 
tractament de la xarxa de Clavegueram. Com veurem més endavant, els problemes d’aquest 
traspàs de matèria requereixen d’una innovació tecnològica lligada a una articulació d’actors. En el 
document Projecto Básico de Urbanização associado ao Plano Urbanístico de Maxaquene A em 
Maputo (PEREZ CASAS, 2008), es proposa la construcció d’una fossa sèptica de transició al 
mateix barri, per tal d’abocar-hi els residus de les latrines de les màquines de buidatge, fer-hi un 
pretractament per sedimentació i connectar-la a la xarxa principal de clavegueram. Evitant, 
d’aquesta forma, el transport costós i llarg fins a la planta de tractament i els accidents viaris que 
usualment succeeixen. 
 
Observem doncs, la necessitat i la importància de dotar d’un buidatge a aquests sanitaris: ja sigui 
manualment (malauradament molt comú, amb condicions de seguretat higiènica deplorables, 
Fotografia 20, i aterrant novament aquests residus en una fossa a les afores de la casa o del barri, 
Fotografia 19); amb el servei de buidatge de latrines fins a la planta de tractament o connectat amb 
la fossa a la xarxa principal; o amb connexió directa a una xarxa de clavegueram secundària o de 
baix diàmetre. 
 
 
                                                      
53 En països francòfons de l’Àfrica Occidental ho anomenen Réseau d’Égouts à Faible Diamètre (REFAID) 
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a. Les Tecnologies Apropiades en sanejament aplicades a Maputo 
Segons definim en l’Estat de l’Art del present document, la classificació de les tecnologies 
aplicades en sanejament és molt variada. Em vist que Collignon i Vezina distingeixen 4 tipus 
d'habitatge on s'aplica el servei, des de l’estandarditzada en el centre de la ciutat fins als 
habitatges de materials temporals en assentaments espontanis, per a les quals plantegen 
mecanismes com són: la xarxa de clavegueram, i 3 categories de fosses sèptiques segons la seva 
qualitat. L'estudi continua amb la cadena de sanejament a partir de les anteriors classificacions, 
passant pels mitjans d'evacuació del material sanitari (per canonada, buidat per vehicle de succió i 
neteja manual) i la posterior disposició final dels mateixos (planta de tractament, disposició 
regulada sense tractament, abocador directe, aterrament in situ) (COLLIGNON et al, 2000). 
 
WELL també exposa una classificació del sanejament individual el qual enumera de pitjor condició 
a millor de la següent forma: latrina únicament amb forat; latrina amb forat i condicions de 
privacitat en el seu ús; latrina amb càmara independent; latrina amb sistema de ventilació; latrina 
amb càmara de buidatge; i finalment, vehícle per al buidatge de latrines (WEL, 2006). 
 
Per al cas adaptat a la ciutat de Maputo farem una classificació més local i, sobretot, a diferència 
de WELL, separarem el que és propiament la infraestructura i, per tant la construcció d’aquesta, 
del manteniment del sanitari. Seguint les teories de Collignon i Vezina, em optat per fer 2 grans 
grups de sanitaris, o nivells de tecnologia: per una banda les latrines i fosses sèptiques i, per altra 
banda, els lavabos connectats a xarxa de clavegueram. A la vegada, les latrines les subdividim en: 
Tradicionals, sense proteccions ambientals ni personals; Millorades, amb protecció personal a 
través d’una llosa superior amb condicions; i Ecològiques, amb protecció també ambiental al no 
filtrar les aigües al subsòl. Podem observar a la Taula 9, una classificació segons costos de 
construcció i manteniment d’aquests sanitaris. 
 
De forma semblant amb l’abastament d’aigua, el nivell de tecnologia utilitzat dependrà del nivell 
econòmic i del desenvolupament del barri o família receptora (segons sanejament individual o 
col·lectiu). 
 

Taula 9: Classificació dels sanitaris i opcions de buidatge d’aquests. 
 

Nivell Cost de 
Construcció

Valor 
aprox.*

Cost de 
Manteniment

Valor 
aprox.**

Valor 
anual

Com es 
Buida Qui buida

1A Tradicionals Auto-construcció 0 €
nou forat, o 

buidatge manual 
(cada 3 anys)

1,5 € 0,5 €/any Manualment
Família o 

persona que 
s’hi dedica

1B Millorades Aporta mà d'obra o 
part del material 50 € servei de buidatge 

(cada 7 anys) 10 € 1,4 €/any
Petit tractor-

bomba 
d’aspiració

OCBs

1C Ecològiques Caseta i doble fossa 
més costosa 170 € família o empresa 

(cada 6 mesos) 3 € 5 €/any Amb pales Família o OCBs

1D Gran caixa de 
formigó aterrada 1.000 €

empresa 
especialitzada 
(cada 10 anys)

60 € 6 €/any
Camió 

cisterna amb 
aspiració

Empreses 
públiques o 

privades

2 Lavabo dins la casa 
+ xarxa Clavegueram

1500 € + 
milions d'€

impostos 
municipals 

(anuals)
10 € 10 €/any Clavegueram 

Principal

Departament 
de Sanejament 

de la Ciutat

MantenimentConstrucció

Connexió a 
xarxa de 

Clavegueram

Tecnologia

La
tr

in
es

Fosses 
Sèptiques

+ IDH 

- IDH 

 
*   valors obtinguts o estimats en base a experiències de ONGs com ESF, MSF i WaterAID. 
** en base a dades de MSF, ADASBU, SAL (2005). 

Font: elaboració pròpia 
 
 
 
 
Una Latrina Tradicional seria el nivell tecnològic (i econòmic) més baix, tot i que podríem 
considerar la defecació a l’aire lliure o al carrer com el més baix. En aquest cas, el buidatge es 
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realitza manualment, en condicions molt insalubres, que normalment realitza la mateixa família o 
alguna persona del barri que s’hi dedica. Normalment les persones que realitzen aquestes feines 
són molt mal vistes per la comunitat, pertanyents als estrats socials més baixos. 
 

Fotografia 16: Latrines tradicionals al barri de Maxaquene A, Maputo. 
 

 
Font: obtenció pròpia. 

 
Les Latrines Millorades pertanyen a un nivell tecnològic superior a les tradicionals, ja que 
compten amb una tapa superior (laja) que protegeix la persona que l’utilitza (perquè no caigui al 
forat). El forat és, en alguns casos, revestit amb blocs. Aquesta diferència fa que sigui buidable ja 
que si no és revestida, pot col·lapsar al buidar-se. Aquesta latrina requereix normalment d’una 
participació del beneficiari, monetària o en espècies (mà d’obra, aigua, fer el forat) i, en cas de ser 
buidable, ha de pagar aquest servei. 
 
Caixa 17: Les Latrinas Melhoradas del PNSBC 
 
Les Latrines Millorades del PNSBC van estar pensades per tal de solucionar problemes concrets 
de la població moçambiquesa, sobretot econòmics però també segons tipologies del sòl on es 
troben construïdes. Els avantatges d’aquesta els podem resumir en: baix cost de producció, 
tecnologia senzilla, facilitat de neteja i manteniment, durabilitat, seguretat durant l’ús tant per als 
adults com per als nens i separació entre els portadors de virus i els excrements gràcies a la tapa 
superior. El sistema de latrina millorada té un volum de 2 m³ i pot atendre una família de 6 
persones durant un període de 8 a 10 anys. Quan s'omple el primer pou, la laja pot ser traslladada 
a un nou forat. Es pot adaptar el tipus de latrina a les característiques del lloc de construcció, 
especialment a l'estabilitat del terreny i a la profunditat del nivell de l'aigua. Normalment, el PNSBC 
i les ONG que construeixen latrines, financen la laja i el beneficiari s’encarrega de fer el forat i, si 
és el cas, revestir el forat amb blocs. 
 
Tot i ser molt útils en àrees rurals, en zones urbanes no són tant adaptades. En primer lloc, la 
densitat de població i d’habitatges a Maputo fa inviable el desplaçament periòdic del forat de la 
latrina. Aquesta densificació de latrines provoca molts problemes de contaminació d’aqüífers, a 
més dels problemes d’espai amb que ja compta la població. Per altra banda, algunes zones de la 
capital són freqüentment inundades durant fortes pluges, on els nivells freàtics arriben a menys 
de mig metre (Fotografia 19). Les latrines s’inunden i, en molts casos, expulsen a l’exterior els 
seus continguts; principal causant dels brots de còlera durant les repetides inundacions. 
 
Per tal d’adaptar-se a aquests nous condicionants, s’han buscat solucions per a cada cas: 
 
Pel que respecte a la problemàtica de la falta d’espai, a nivell internacional s’utilitzen latrines de 
doble fossa, les quals, quan una s’omple, s’utilitza l’altre, mentre la primera es seca i es buida 
amb pala. Aquestes latrines de doble fossa no han tingut massa èxit a Maputo, doncs només 
trobem una prova pilot de WaterAID que en va construir 10 a Urbanização el 2005. Però una de 
les experiències a Maputo que sembla haver tingut més acceptació, és crear un el servei de 
buidatge de latrines a nivell de barri, com és el cas d’ADASBU a Urbanização. Evita que la 
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població hagi de construir una nova latrina de dobla fossa, més cara i amb manca d’espai i, a més, 
promou que la població mantingui millor les latrines i allargui la vida útil d’aquestes. 
 
Altres experiències pilot, com al nou barri de Mumemo, creat pels desallotjats durant les 
inundacions de 2000 al barri de Chamanculo D, han intentat donar alternatives a la problemàtica 
de les latrines. Compten amb l’avantatge d’un gran espai i planificació inicial. En el punt on 
convergeixen quatre parcel·les quadrades, s’hi han instal·lar les quatre latrines aprofitant les 
parets, però no pas les fosses. Una fossa per parcel·la, sota de cada superestructura. També 
s’han fet variacions que consisteixen en deixar la superestructura permanent, mentre que la fossa 
no queda sota la superestructura, sinó a un costat, connectat per un petit tub inclinat. D’aquesta 
forma, mentre una fossa s’omple, es pot obrir una de nova a l’altre costat de la superestructura i 
moure el tub. Aquesta opció és factible a la zona gràcies al gran espai que tenen. 
 
Fotografia 17: Latrina millorada.  

 
 

 
Font: obtenció pròpia (esquerra). The National Sanitation Programme in Mozambique: Pioneering Peri-Urban 

Sanitation, WSP-AF, Agost 2002 (dreta). 
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Les Latrines Ecològiques milloren en aspectes ambientals. Tenen una dobla fossa, més petita 
que les millorades, i sense forat. Són realment petites cases, pel que requereixen una inversió 
major, també per part del beneficiari. La diferència essencial és la no contaminació de l’aqüífer, ja 
que són fosses seques, és a dir, no s’hi poden abocar líquids (només orina). 
 
Fotografia 18: Latrines Ecològiques o de dobla fossa de WaterAID a Urbanização.  
 
A Maputo només comptem amb un cas de Latrines Ecològiques o de dobla fossa. WaterAID, dins 
el projecte pilot a Urbanização de 2004 a 2006 va construir 10 latrines de doble fossa per veure la 
resposta de la població i l’adaptabilitat al barri. Sortien més cares que les millorades i la població 
no les volia. A Mafalala es va fer un estudi per construir-ne, però va resultar que la població 
tampoc seria capaç de pagar aquestes latrines. Són una bona opció per solucionar el problema 
dels alts nivells freàtics. 
 

 
     Font: Ferran Alà. 

 
Les Fosses Sèptiques es troben en major part a la cidade de cimento. Requereixen de més espai 
i nivell econòmic superior a qualsevol de les latrines anteriors. Per una banda, la seva construcció 
és més cara, ja que normalment són una caixa de formigó enterrada. Per altra banda, el seu 
manteniment també és car, doncs necessiten del servei d’un camió cisterna de gran capacitat per 
buidar-les. El municipi compta amb dos camions d’aspiració, i alguns més pertanyents a dues 
empreses privades. 
 
Finalment, els Lavabos amb connexió a la xarxa de clavegueram els trobem únicament a la 
cidade de cimento, on existeix aquesta xarxa. Com ja hem dit, només el 24% de la població del 
centre (4% respecte tota la població de Maputo) utilitzava aquesta tecnologia l’any 2000. Es 
necessita d’una gran obra inicial de clavegueram, a més d’un cost de manteniment a través 
d’impostos municipals. 
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b. El Buidatge de Latrines d’ADASBU, una experiència pilot per aprendre’n. 
Fins aquí hem analitzat les principals tecnologies aplicades en el sanejament individual i col·lectiu, 
però ens cal veure encara quin tipus de buidatge es dona als barris de la ciutat. 
 
Em citat per una banda el buidatge manual de les latrines, el qual no és gens recomanable. 
Segueix donant-se als barris de la ciutat, i en són exemples experiències pròpies. A la Fotografia 
19 es mostra el sot que havia fet una família del barri de Maxaquene A, on hi estava buidant en 
aquell moment els residus de la seva latrina. O algunes fotografies poc agradables cedides per 
una ONG africana a Burkina Faso, Fotografia 20. 
 
Fotografia 19: Aterrament dels residus de les latrines enmig de les vies (Maxaquene A, 2007) 
i latrina millorada inundada pel nivell freàtic (Mafalala, 2008). 
 

 
Font: obtenció pròpia (esquerra). Ivan Menal (dreta). 

 
 
Fotografia 20: Buidatge Manual de Latrines Tradicionals i Millorades 
 

 
Font: Presentació Power Point, Projet d’assainissement écologique dans les quartiers périphériques de 

Ouagadougou, Burkina Faso, ECOSAN-UE, Anselme VODOUNHESSI, CREPA 
 
Però el cas que ens interessa per a l’estudi és el Servei de Buidatge de Latrines d’ADASBU. 
Aquest servei de buidatge es realitza a través de dues màquines, la Maquineta i la VACUTUG. 
Són uns mini-tractors amb bomba de succió i dipòsit que poden arribar a quasi tots els carrerons 
dels barris estrets. 
 
La Maquineta ha estat una màquina de buidatge de latrines dissenyada pel coordinador de MSF 
Luxemburg durant el 2000, Christophe Nothomb, però que no es va tenir construïda fins a 2002. 
És un sistema de tractor amb bomba i dipòsit de 1,5 m3 amb una mànega de 30 metres per arribar 
fins a la latrina. La bomba és semi-oberta i permet el pas de partícules de fins a 5 cm de diàmetre. 
Algunes famílies acostumen a abocar a la latrina tot tipus de residus, papers, plàstics, etc. Afegint-
hi les pedres que hi puguin caure casualment. 
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Fotografia 21: A Maquineta, la màquina de buidatge de latrines de MSF.  
 

 
Font: document “Esvaziamento de latrinas Perspectivas peri-urbanas”,  

Metges Sense Fronteres – Luxemburg (MSF-L), Maig 2004. 
 

La VACUTUG és una altra màquina de buidatge de latrines dissenyada per UN-Habitat, pensat 
també per poder entrar als carrers més estrets dels barris espontanis, però a diferència de la 
Maquineta, la VACUTUG només té 0,5 m3 de capacitat fent-la menys rentable al no poder buidar 
varies latrines al mateix temps o buidar una gran latrina. Cada latrina poden ser de 250 litres a 600 
litres, tot i que pot arribar als 1.000 litres, doncs mai es poden buidar al 100% . Una latrina amb 
una família normal (7 persones) pot durar uns 7 o 8 anys; amb una família nombrosa (12 
persones) ja uns 6 anys. Si les buides augmentes la vida útil 5 o 6 anys. la Maquineta dona majors 
prestacions que la VACUTUG al poder buidar les latrines de 2 m3, doncs mai es poden buidar al 
100% al solidificar-se la part inferior. 
 
Fotografia 22: VACUTUG, la màquina de buidatge de latrines de UN-Habitat. 
 

 
Font: documento “Esvaziamento de latrinas Perspectivas peri-urbanas”,  

Metges Sense Fronteres – Luxemburg (MSF-L), Maig 2004 
 
L’experiència d’ADASBU amb el servei de buidatge de latrines és tot un referent, malgrat hi ha 
mancances a resoldre. Un dels més important és el transport dels residus sòlids a la planta de 
tractament. Actualment tenen un dipòsit fix de 10m3 per transferir-hi temporalment els residus, de 
tal forma que el municipi vingui a xuclar i transportar fins a la planta, però això no es dona. En 
principi el municipi enviava el camió per buidar el dipòsit d’ADASBU amb la condició que aquest 
pagaven el combustible del camió. El cost del combustible va tenir algunes fortes pujades al 2004 i 
feia insostenible el servei per a l’associació. Actualment ells mateixos van amb la Maquineta, que 
pot anar a màxim 20 km/h, fins a la planta de tractament, el que els fa perdre més d’una hora per 
viatge. 
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Per solucionar aquest problema, WaterAID vol iniciar l’experiència pilot a barris del districte 4,  
utilitzant la mateixa idea, però posant dipòsits mòbils en comptes de fixes. D’aquest forma, amb un 
camió es pot enganxar el dipòsit ple i transportar-lo a la planta de tractament. 
 
Segons dades de 2007, ADASBU dona el servei de buidatge amb els següents preus: 200 Mtn 
(5,7 €) amb la VACUTUG a Urbanização i 350 Mtn (10 €) a altres barris. I amb la Maquineta 400 
Mtn (11,4 €) a Urbanização i 750 Mtn (21,4 €) als altres barris. 
 
Per altra banda, MSF ja va provar el 2002 de buidar directament els líquids de les latrines 
directament a la xarxa de Clavegueram, però se’ls va prohibir aquesta pràctica per por a col·lapsar 
la xarxa. En aquell moment, les responsabilitats de la xarxa eren difuses entre administracions 
municipals i governamentals, i l’acceptació d’aquesta pràctica complicada. Com a futura innovació 
i millora d’aquest servei, en el document Projecto Básico de Urbanização associado ao Plano 
Urbanístico de Maxaquene A em Maputo (PEREZ CASAS, 2008), es proposa la construcció d’una 
fossa sèptica de transició al mateix barri, per tal d’abocar-hi els residus de les latrines de les 
màquines de buidatge, fer-hi un pretractament per sedimentació i connectar-la a la xarxa principal 
de clavegueram. Evitant, d’aquesta forma, el transport costós i llarg fins a la planta de tractament i 
els accidents viaris que usualment succeeixen. 
 

c. Síntesis de les Tecnologies Apropiades aplicades al Sanejament Individual i 
Col·lectiu 
Moçambic és un dels països que ha treballat més a nivell governamental la problemàtica del 
sanejament a través de les latrines, gràcies al PNSBC (1985-1998). A més, en  els últims anys 
s’han anat adaptant a les noves problemàtiques que sorgien, gràcies a les iniciatives de les ONGs. 
Inicialment unes latrines adaptades als baixos ingressos econòmics i a les condicions del terreny, 
més endavant, a causa de la densificació de les ciutats, creant sistemes de buidatge de latrines, i 
paral·lelament, per solucionar la problemàtica dels alts nivells freàtics, importen la idea de latrines 
ecològiques. 
 
D’aquestes, l’experiència que té un major impacte social és el buidatge de latrines, doncs 
assegura al beneficiari una vida útil més llarga de la latrina, i el fa sentir més segur de la inversió 
inicial per construir-ne una i mantenir-la en condicions. És rentable per a l’associació que dona el 
servei, i els beneficiaris saben que no han de pagar una latrina nova cada cop, sinó un simple 
buidatge. 
 
Gràcies a la infraestructura, la cultura i la capacitació creada a través del PNSBC, els projectes de 
latrines de les ONG són fàcilment executables i ràpidament acceptats per la població. No cal 
pensar en una solució adaptada, ja existeix. No cal pensar en qui les pot construir, ja existeixen els 
tallers. Potser el que cal és sensibilitzar millor de la necessitat d’una bona latrina, ben mantinguda, 
i subsidiar la compra de lajas, utilitzant el mateix sistema on el beneficiari fa el forat i el revesteix 
de blocs si és necessari. 
 
Noves ONGs que estan entrant a treballar als barris de la ciutat, com ESF Catalunya, intentant 
buscar solucions viables econòmicament i també mediambientalment. Les latrines millorades són 
permeables, aportant encara major grau de contaminació al aqüífers. ESF està intentant introduir 
una latrina impermeable, la qual surt més cara al haver de construir-la semi-elevada per evitar les 
pressions i filtracions del nivell freàtic. Conscienciar d’un major preu a canvi d’un menor impacte 
mediambiental pot ser complicat.  
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4. Tecnologies Apropiades per a la Recollida de Residus Sòlids Urbans 
La recollida primària de residus sòlids urbans (RSU) comuna en els països desenvolupats, o la 
que es dona a Maputo a la cidade de cimento, a través de camions que circulen pels carrers 
buidant petits contenidors, no és extensible a barris de teixit informal com és el cas de la perifèria 
de Maputo i de moltes grans ciutats africanes. Els barris peri-urbans són teixits desordenats, de 
carrers no alineats, vies estretes i fins i tot d’orografia complicada (no és el cas de Maputo), on els 
camions del municipi no hi poden arribar. Experiències semblants a les que veurem de ADASBU i 
UGSM es repeteixen arreu de l’Àfrica, Àsia o Amèrica Llatina. Es tracta d’una organització local 
que fa la recollida de residus casa a casa, normalment amb carretons tirats de forma manual (en 
algunes ciutats africanes són de tracció animal), la dipositen en contenidors grans a les afores dels 
barris i el municipi recull els contenidors amb camions per portar-ho a l’abocador final. 
 
Aquest servei amb carretons tirats de forma manual, animal o motoritzada pot arribar a quasi totes 
les cases i carrers estrets (tecnologia adaptada); qui fa la recollida són normalment personal del 
mateix barri, que té interès en mantenir net el seu espai (apropiació de la tecnologia); i es creen 
llocs de treball a persones del barri (augment de l’economia local). Malgrat l’apropiabilitat 
d’aquestes iniciatives, els municipis sovint no realitzen correctament les seves responsabilitats, per 
falta de mitjans, per falta de pressupost o per la situació precària dels seus treballadors (s’han 
conegut casos on realitzen la meitat del recorregut per estalviar la gasolina per revendre-la). 
 
Gràcies a les visites a terreny i els estudis realitzats en el marc del projecte de recerca del 
GRECDH-SSUU, s’ha pogut obtenir una visió més global de la situació del servei de RSU a nivell 
africà. Experiències pròpies contrastades a terreny a Burkina Faso o Malí, experiències a Senegal 
d’altres companys del GRECDH i estudis realitzats de Kenya, Tanzània, Zàmbia o Ghana, aporten 
visions de països que han adoptat tecnologies més o menys evolucionades, en diferents contextos 
econòmics i socials, les quals podem comparar i emmarcar l’estudi moçambiquès en el marc 
africà: experiències de recollida secundària amb carretons de tracció animal o motoritzada; 
projectes de millora dels centres de trànsit, de la recollida secundària a la primària; grans 
finançaments en abocadors condicionats (delimitat, impermeable, camions compactadors i 
equipaments de control i gestió); creació de federacions de residus; polítiques municipals o 
governamentals en pro d’una recollida local, sostenible econòmicament i replicable i estesa 
massivament; experiències de reciclatge de plàstic semblants a la recicla de Maputo; o centres de 
compost per a l’agricultura urbana i peri-urbana. A través d’aquestes experiències s’ha pogut 
realitzar un model de l’evolució tecnològica i institucional que, en més o menys rigorositat, es 
reprodueix en la majoria de ciutats (Taula 10). 

 
Taula 10: Evolució tecnològica i institucional del servei de RSU 

 
Recollida 
Primària

Recollida 
Secundària

Gestió servei 
secundari

Cobrament 
del servei Dipòsit final Tractament 

residus

1
No existeix 

recollida primària 
al barris

Crema i/o Acumulació a 
casa i/o en abocadors 

incontrolats
Ningú ho gestiona No es cobra

Abocador no 
condicionat

Sense 
tractament

2

El municipi recull 
els contenidors 

perifèrics 
periòdicament

Contenidors a la 
perifèria dels barris i la 

població hi porta 
directament els residus

Associació del 
barri no 

reconeguda pel 
municipi

porta a porta

Abocador 
condicionat que 

ha arribat al límit 
o en degradació

Incineració 
controlada de 

residus

3
Estació de Trànsit 

condicionada 
tècnicament

Contenidors a la 
perifèria dels barris i 
una associació amb 
carretons ho recull 

porta a porta

Associació del 
barri reconeguda 

pel municipi

a través de la 
factura d'un 
altre servei

Abocador 
condicionat 

Reciclatge 
plàstic i/o 

Compostatge

4

El municipi recull 
els petits 

contenidors 
periòdicament

Petits contenidors a 
cada carrer i les 

famílies hi duen els 
residus

Sindicat de RSU 
influeix o pertany 

als serveis 
municipals

a través 
d'impostos 
municipals

Tancar l'abocador 
en favor d'una 

planta de 
reciclatge

Separació des 
d'origen

 
Font: elaboració pròpia. 
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a. La evolució de les Tecnologies Apropiades en el servei de recollida de residus 
Tornant a un nivell més local, Maputo, aquesta evolució la podem emmarcar en un cronograma 
històric i específicament com i quan es van realitzar aquests canvis d’escala. Veure Taula 11. 
 

Taula 11: Evolució tecnològica i institucional dels RSU emmarcada històricament a Maputo 
 

Any
Recollida 
Primària

Recollida 
Secundària

Gestió servei 
secundari

Cobrament 
del servei

Dipòsit 
final

Tractament 
residus

1975
1980
1985

1995

Associació del 
barri no 

reconeguda pel 
municipi

porta a porta

Caritas i LVIA

Reciclatge 
plàstic

Caritas i LVIA

Compostatge

Qui? Agències de 
Cooperació?

Qui? ONGs i 
agències?

Banc Mundial
Qui? ONGs, 
municipi?

Estació de 
Trànsit 

condicionada 
tècnicament

Modernització de la 
tecnologia de 

carretons

Sindicat de RSU 
influeix o pertany 

als serveis 
municipals

a través 
d'impostos 
municipals

Abocador 
condicionat

Rèplica i/o 
scaling up 

d'experiències 
de reciclatge

Abocador no 
condicionat

Sense 
tractament

Contenidors a la 
perifèria dels 

barris i la població 
hi porta 

directament els 

Ningú ho gestiona No es cobra

Crema i/o 
Acumulació a casa 
i/o en abocadors 

incontrolats

AGRESU-GTZ-Municipi

No existeix 
recollida primària 

al barris

TERSA-AECI

MSF Luxemburg (Urbanisação)
Care Internacional (Maxaquene A)

AGRESU-GTZ-Municipi

1990

2000

2005

2007

Futur

Associació del 
barri reconeguda 

pel municipi

a través de la 
factura d'un 
altre servei

El municipi recull 
els contenidors 

perifèrics 
periòdicament

Contenidors a la 
perifèria dels 
barris i una 

associació amb 
carretons recull 
porta a porta els 

residus

 
Font: elaboració pròpia. 

 
A primer cop d’ull podem observar com es van intercalant les intervencions d’agències i d’ONGs, 
el qual segueix un cicle lògic: partint d’una situació precària o nul·la pel que fa a la recollida a nivell 
de barris peri-urbans, i fins i tot en el sí de la cidade de cimento, necessitem d’una inversió inicial 
en infraestructures. D’aquest pas se n’han d’encarregar les agències, les quals poden finançar 
camions i equipaments de forma massiva. 
 
Les agències de cooperació bilateral van dotar els anys ’80 i ’90 de camions de recollida de 
residus sense pensar en la reparació i manteniment d’aquests. Fins i tot, en el cas d’un donant, la 
donació anava condicionada, obligant a demanar les peces de reparació al país d’origen (Caixa 
18). Amb una flota de 18 camions, la ciutat té 5 marques diferents de camions, fent el 
manteniment, la reparació i la cerca de les peces d’especial complicació (KRUKS-WISNER, 2006). 
 
Caixa 18: Distribució i estat dels contenidors de RSU a Maputo 
 
Segons dades de Karine Ginisty, la taxa de cobertura a la zona perifèrica de la ciutat de Maputo 
varia del 27 al 50%, a diferència del centre on varia del 68 al 78%. Es compte amb 3 grans grups 
de contenidors, de 1, 6 i 10 m3, segons la seva ubicació (GINISTY, 2007). 
 
La cooperació italiana va donar 6 camions tipus roll-off el 2001, per a la recollida dels contenidors 
de 6 a 10 m3. Més endavant, la direcció de salubritat de la ciutat es va adonar que les peces 
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necassàries per al manteniment d’aquest no es trobaven ni a Moçambic ni a Sud-Àfrica, amb el 
que les havien de demanar a Itàlia, procès més llarg i costós. Un dels interrogants de la 
cooperació. 
 
Molts d’aquests camions, encarregats del servei a les zones perifèriques, estan sovint aturats per 
problemes tècnics i de manteniment. A frevrer de 2007, només 1 camió roll-off dels 8 amb que 
compta, funcionava. 

Font: GINISTY, 2007. 
Taula 12 Repartició dels contenidors a Maputo 

Contenidors 6 m3 10 m3 1 m3

Total centre 60 1 360
Districte 1 60 1 360

Total perifèria 25 14 0
Districte 2 10 7
Districte 3 12 5
Districte 4 3 1
Districte 5 0 1  

Font: GINISTY, 2007. 
Figura 38: Distribució dels contenidors de l’empresa INTERWASTE i del Municipi 

 

 
Font: GINISTY, 2007. 

 
El següent pas, o preferiblement en el mateix moment que l’anterior, seria capacitar els serveis 
municipals pel que fa a la recollida de RSU.  Aquest a capacitació va tardar alguns anys, 
provocant una degradació dels camions i les infraestructures, afectant molt negativament al servei, 
sobretot en zona peri-urbana (la primera en abandonar-se). 
 
Caixa 19: El servei semi-privat de recollida de residus 
 
La recollida primària de residus es realitza des de fa quasi una dècada amb participació 
d’empreses privades, però la seva continuïtat ha estat trencada en vàries ocasions i per varis 
motius. 
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El 1999, quan es dona la descrentalització municipal i aquest rep la responsabilitat del servei de 
RSU, obra la primera oferta per empreses privades. Firmen contracte amb l’empresa 
moçambiquesa QUILIMAR, per un valor de 25.000 $/mes i per donar el servei a les zones riques 
de la cidade de cimento de COOP, Sommerschield i Polana Cimento. El 2000 es trenca el 
contracte per falta de prestacions per part de l’empresa, al comptar amb només 6 camions que 
deixaven de funcionar sovint per falta de manteniment i recursos. 
 
El 2001 firmen nou contracte amb una empresa amb participació moçambiquesa i sud-africana, 
INTERWASTE. Es responsabilitzen del servei a la mateixa zona de la cidade de cimento, per un 
valor mensual de 36.000 $. Al cap de 5 mesos es trenca el contracte ja que la municipalitat no 
pagava la mensualitat a l’empresa, tot i que aquesta comptava amb el material i recursos per fer-
ho. 
 
De nou, el 2002 firma contracte, ara amb NEOQUIMICA, per un valor de 625.000 Mtn/mes i a la 
mateixa zona. Dos mesos després es torna a trencar el contracte perquè l’empresa no comptava 
amb cap camió funcionant. 
 
En tots casos, la municipalitat s’encarregava de la recollida a la resta de la ciutat, també amb 
intermitència i mala qualitat. Actualment INTERWASTE dona servei a 12 barris perifèrics, com 
Polana Caniço, Jardim o Maxaquene. 

Font: GINISTY, 2007 
 
Al no donar-se aquesta capacitació o millora en els serveis municipals, les ONGs, incapaces de 
d’actuar a un nivell municipal, actuen a nivell de barri. La tasca de les ONGs recau en organitzar la 
població local, aportant-los una tecnologia apropiada en el servei de recollida de residus. 
L’avantatge del servei de recollida de residus és com amb poca inversió es pot generar una 
activitat econòmica que, amb bona gestió, pot arribar a ser autònoma. 
 
Però aquesta autonomia és difícil de mantenir quan el cobrament es realitza casa a casa54. És el 
moment d’un nou canvi d’escala a un nivell institucional, a Maputo realitzada gràcies al programa 
AGRESU. Aquesta capacitació i assessorament institucional ha aconseguit acceptar a les 
associacions de recollida de RSU de barri, primerament legalitzant-les i finalment regularitzant la 
taxa de residus a nivell de la ciutat (en aquest cas a través de la factura d’electricitat). Aquest pas 
ha estat crucial per tal d’assentar unes associaicions de base carents d’un ingrés permanent i 
segur. Ja podem parlar d’associacions autònomes i sostenibles econòmicament. 
 
En aquest moment ja es repliquen les experiències de recollida a altres barris, a través d’un 
reconeixement massiu per part del municipi (oferta públic) amb un programa de capacitació, 
formació i dotació de material bàsic (agències de cooperació). 
 
 
Parlant de futur, podem fer una previsió a mig termini de la situació dels RSU a Maputo. Tenim una 
recollida secundària que funciona i és sostenible financerament, així com un municipi que rep 
assessorament tècnic, però aquest encara manca d’infraestructura necessària: primerament cal 
una millora tècnica de les estacions de trànsit, és a dir, adaptar el pas dels carretons tirats 
manualment als camions cuba55; possiblement augmentar el nombre de camions per assegurar 
una periodicitat real en la recollida primària; i finalment un dipòsit final condicionat56. Aquest nou 
abocador sembla que serà una realitat en els propers cinc anys amb finançament del Banc 
Mundial dins el ProMaputo57. 

                                                      
54 A Bamako, Malí, les associacions de recollida segueixen cobrant casa a casa, però amb morositats que 
arriben al 50%. 
55 A Burkina Faso aquest pas ja s’ha realitzat a través de finançament del Banc Mundial. Són estacions de 
trànsit delimitades, amb rampes on pugen els carretons tirats per burros i aboquen els residus als 
contenidors. Aquest són enganxats als camions municipals per dur-ho fins l’abocador. 
56 El mateix projecte del Banc Mundial a Burkina Faso, es va finançar l’abocador final. La recollida de residus 
funciona relativament bé al país. Malí, país veí i en condicions semblants, encara no fet aquest pas i la 
recollida de residus continua molt precària. 
57 El programa ProMaputo és un programa iniciat pel Banc Mundial per al període 2007 a 2015 amb US$ 30 
milions, on el 29% del pressupost anirà destinat al sector des residus sòlids urbans. 
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El següent pas de les ONGs ha d’anar encaminat en una millora tecnològica de la recollida 
secundària, passar de carretons tirats de forma manual a alguna tecnologia motoritzada o amb 
millors condicions sanitàries. Aquest pas és complicat, doncs tal i com ha passat amb l’experiència 
de la ONG dels Països Baixos WASTE a Bamako, Malí, la introducció de prototips motoritzats 
encareix el servei. A partir d’un estudi econòmic teòric es demostrava que sí era rentable, però l’alt 
grau de morositat va provocar que es tornés al sistema de carretons amb burros. Les associacions 
de Maputo ja tenen assegurats els ingressos a través de la taxa municipal i probablement la 
introducció de prototips motoritzats funcionaria correctament. 
 
Faltaria també una associació o sindicat que representés a aquestes associacions locals de 
recollida de RSU. A Bamako ja s’ha creat i s’han aconseguit millores a través d’una major 
influència al municipi. Maputo té l’inconvenient que l’associacionisme és una pràctica poc comuna 
a causa de la història comunista i jerarquitzada del país, però amb un treball a nivell d’ONGs 
podria ser una realitat. Aquest sindicat o associació podria influir en els decisions municipals, 
complementant o substituint part del treball d’AGRESU. 
 
Taula 13: Influència de les experiències de RSU a nivell de barri 
 
Actualment a Maputo només existeixen oficialment 3 barris on es fa recollida porta a porta, per una 
banda Maxaquene A i Urbanização a través de les OCBs, i per altra banda, al barri de 
Sommerschield (zona rica d’ambaixades) on ho recull la DMSC. El cas exposat de Polana Caniço 
no està legalitzat encara. 
 

 

Total Cidade de 
cimento Perifèria Urbanização * Maxaquene A*

Nombre Població 
Beneficiada 1.300.000 250.000 750.000 a  

900.000 14.000 25.000

% recollida de RSU 
per la municipalitat 35 50-80 20 40-75 40-75

 
* Inclou la recollida secundària 

Font: adaptació de la taula elaborada per KRUKS-WISNER (2006) en base al  
Pla Estratègic de Sanejament 2004 i entrevistes de l’autora a GTZ.  

 

b. Les experiències de reciclatge de plàstic com a generadores de llocs de treball i 
augment de les economies locals. 
Paral·lelament, les ONGs també influeixen en iniciatives de tractament de residus. Aquest és el 
cas de la recicla de Caritas i LVIA (Caixa 12), i la futura planta de compost. Com hem vist, és una 
tecnologia que gràcies a una inversió externa en combinació de donants petits i grans ha generat, 
per una banda, uns 25 llocs de treball directes per al treball i gestió del centre. Aquests 
treballadors són persones del mateix barri de Hulene on es situa la recicla. Per altra banda, la 
iniciativa del centre genera un interés econòmic de la població del barri per recollir el plàstic que 
ells mateixos generen i el que poden trobar pel carrer. La venda d’aquest plàstic a la recicla els 
dóna un petit sobresou molt preuat. 
 
La recicla ja ha estat tot un èxit i necessita un canvi d’escala, necessita replicar-se a altres barris i 
generalitzar la recollida de plàstic. La demanda de plàstic per part de les empreses creix, i el 
centre no pot produir més ja que l’entrada de matèria prima del barri ja ha arribat al seu límit. LVIA 
i Caritas estan plantejant dues solucions: posar punts de compra de plàstic en altres barris i 
transportar el plàstic a la recicla; o replicar l’experiència de al recicla en altres barris (Maxaquene 
A, Mafalala, etc.). El primer comportaria un augment del cost de compra del plàstic a causa del 
transport a la recicla. El segon, necessitaria un nou esforç de finançadors per pagar una 
infraestructura nova (el centre), la capacitació de nou personal i la sensibilització d’una nova 
població. Caldrà doncs, una propera implicació per part d’agències de cooperació o, tant de bó, 
dels serveis municipals de la ciutat. 
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c. Síntesi de les Tecnologies Apropiades aplicades als Residus Sòlids Urbans 
És un dels serveis urbans més rentables a nivell de projecte de barri. En vàries experiències 
estudiades, la recollida de residus és la component dels projectes que sustenta econòmicament la 
resta d’activitats. Aquest és l’exemple d’ADASBU, que es finança gràcies als RSU i al buidatge de 
latrines. 
 
La recollida secundària duta a terme per les organitzacions de base dels barris, aporta 
econòmicament al barri, aconsegueix que sigui una tecnologia adaptada al complicat teixit 
d’aquests i és apropiable per part de la població. 
 
En altres paraules, és eficaç al donar resposta a la problemàtica d’acumulació de residus, i 
eficient, ja que ho aconsegueix amb pocs recursos. La creació d’aquest servei juntament amb una 
taxa de residus, assegura una autonomia financera de les organitzacions locals i una continuïtat 
en el manteniment d’un barri net i higiènicament segur. 
 
Però per tal que funcioni correctament, cal un esforç tant institucional (aportació d’agències de 
cooperació) com a nivell local (impuls per part d’ONGs Internacionals). A Maputo aquest lligam 
s’ha donant satisfactòriament, ja que el municipi està replicant les experiències d’ONG com a 
solució a la recollida secundària. S’ha de veure però, com pot arribar a afectar la idea de 
descentralització del servei a nivell de districtes municipals, els quals tenen poques capacitats en 
personal tècnic i econòmic. S’haurà d’aprendre del procés de descentralització a nivell de 
municipis que va viure el país a finals dels ’90 i traslladar-lo a un nivell encara més local. 
 
Per altra banda, les iniciatives de reciclatge de plàstic són generadores d’un augment de 
l’economia dels barris gràcies a la creació de llocs de treball directe i a la compra de plàstic del 
centre a la població local. 
 

Fotografia 23: Situació d’alguns contenidors de la perifèria de la ciutat. 
 

 
Font: ALÀ, 2007 
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III. Evolució combinada en el temps dels serveis urbans                   
i les Tecnologies Apropiades associades 

 
Fins ara em observat, de forma separada, el creixement de les xarxes de serveis urbans a la ciutat 
i de les Tecnologies Apropiades associades a aquests d’una forma evolutiva en el temps i en 
l’espai. Però, tenen alguna relació entre elles que pugui explicar l’ordre de prioritat en la 
implementació dels diferents projectes de millora dels serveis urbans? Tenen realment algun ordre 
de prioritat lògic? Segueixen algun esquema en concret? Quins són els factors que generen 
l’entrada d’un servei o altra, o d’una tecnologia o altra? Recordem que un dels objectius respecte 
les gradacions en les Tecnologies Apropiades és conèixer quins són els factors i motivacions que 
donen els canvis de llindar del nivell tencnològic. 
 
Classificarem tots els programes i projectes de desenvolupament que s’han donat a maputo en un 
sol cronograma per analitzar quines lògiques segueixen i si existeix algun servei prioritari respecte 
els altres. Farem una visió de l’entrada d’aquests projectes a escala global de la ciutat i també a 
una escala local de dos barris en concret per veure què succeeix en les diferents situacions. 
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1. Evolució combinada a l’escala global de la ciutat de Maputo 
 
S’entra en la nova etapa post-independència (1975) amb una xarxa d’aigua d’herència colonial, 
caracteritzada per una ramificació homogènia a la cidade de cimento i una producció i tractament 
d’origen suficient per a aquesta. La perifèria estava dèbilment proveïda, a través de fonts i furs, 
però suficient per resoldre les necessitats de la població. Tenim, per tant, una situació 
d’abastament precària però suficient. 
 
Parlem de situació precària però suficient quan l’abastament d’aigua queda resolt segons el nivell 
de tecnologia apropiat al barri. Un barri a la primera corona, té majors ingressos i capacitats 
econòmiques que un barri de la tercera corona i, per tant, reclamarà un tipus d’abastament d’aigua 
que no seria sostenible econòmicament en aplicar-lo a la tercera corona. 
 
Tot i comptar amb aquesta situació precària, es resolien les necessitats d’abastament, i es podien 
comencen a dur millores en d’altres serveis, donades en un ordre de prioritat per les condicions 
locals: primer sanejament amb Latrines (1980), seguidament Drenatge Pluvial (1984) i finalment 
Residus (1989). S’inicia el PNSBC (Govern, 1980-1998), on es construeixen latrines 
massivament; seguidament es construeix el dren principal de drenatge de la zona perifèrica de la 
ciutat (Països Baixos, 1984-1986) i finalment es comencen a rebre finançaments per compra de 
camions i contenidors per resoldre els problemes de la recollida de residus (TERSA, 1989-1993). 
 
El nou govern marxista-socialista volia extendre la xarxa d’aigua de forma generalitzada a la 
perifèria, instal·lant fonts i furs. Aquesta iniciativa provoca un sacrifici en la qualitat del servei a 
nivell del centre, ja que la producció i tractament d’aigua seguia sent la mateixa, heretada de la 
colònia. La xarxa entra en crisi: baixa pressió de les connexions domiciliàries i de les fonts. 
Malgrat aquesta situació, el país vivia enmig d’una guerra i aquesta precarietat de l’aigua era 
incòmoda però no crítica. Es resolien les necessitats bàsiques i per aquest motiu es podien anar 
desenvolupament la resta de serveis de forma paral·lela. 
 
És a dir, es podien dur a terme les iniciatives en sanejament, drenatge i residus només quan la 
situació de l’abastament d’aigua era precària però suficient. Ens basem, per tant, en que l’aigua és 
la principal necessitat, prioritària al sanejament, a la salut i a la higiene.  
 
Seria encertat sintetitzar-ho d’aquesta forma: L’aigua és la vida, i primer es vol viure, però 
l’aigua és també la mort, i hem de buscar com conviure-hi.  
 
La xarxa d’aigua tarda uns 10 anys en sortir de la crisis (1975-1985). Calen 2 grans projectes en 
millora de la xarxa principal, de la producció i tractament (AFD i ADB de 1984 a 1992 i de 1992 a 
1996), i un gran projecte d’abastament de la perifèria a través de fonts (PAABP, 1983-1995). 
Aquests dos grans projectes i el PAABP donen un impuls important al sector de l’aigua que fa 
recuperar la qualitat de la xarxa. Però el país continua en crisis econòmica, es donen grans canvis 
polítics (mort de Samora Machel el 1986, entrada al Banc Mundial el 1987, Acord de Pau el 1992, 
primeres eleccions nacionals el 1994), i l’esquema de l’aigua canvia. Es tanquen gran quantitat de 
fonts de 1995 a 2000 a causa de la contaminació dels aqüífers, la mala gestió de moltes fonts i a 
la falta de pressió provocat per les primeres connexions pirata a la xarxa secundària de les fonts. 
 
Amb l’entrada del nou mil·leni, el nou esquema de l’aigua, FIPAG / CRA / ADM, comença poc a 
poc a funcionar, les ONGs entren als barris (CARE Internacional, WaterAID, ESSOR i MSF) i els 
donants fan grans inversions en infraestructures d’aigua (Banc Mundial, ADB, AFD, UE,...). La 
xarxa comença a recuperar-se i a estabilitzar-se. 
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2. Evolució combinada a l’escala local dels barris de la ciutat 
 
Hem escollit dos barris de la primera corona de la ciutat, Mafalala i Urbanização. Barris força 
semblants pel que fa a les problemàtiques sanitàries, ambientals, econòmiques i socials. En 
ambdós hi trobem l’entrada d’ONGs Internacionals, ESSOR, MSF i WaterAID. 
 
L’ordre de la intervenció es dona de forma idèntica al que prèviament s’ha donat a nivell de la 
ciutat: Latrines, Drenatge, Residus i Aigua. Quan les ONGs arriben als barris a finals dels ’90 i 
principis de mil·leni es troben amb una situació crítica pel que fa al sanejament i també en un 
període de crisis en el sector de l’aigua. L’abastament d’aigua a nivell de barris ja s’havia realitzat 
amb el PAABP (1983-1995), amb una inversió massiva de fonts, algunes realitzades a través de 
les poques ONGs que estaven al país com Oxfam. La infraestructura estava feta, però la gestió 
estava en decadència, els comitès d’aigua no funcionaven i moltes es tancaven. Les intervencions 
en aigua potable que es podien permetre les ONGs es limitaven a reorganitzar els comitès d’aigua 
(Elaboració del Nou Model de Gestió de Fonts, Caixa 4) i petites rehabilitacions de les fonts (MSF 
a Urbanização). 
 
L’abastament d’aigua estava en crisis, però no era la principal prioritat, i per aquest motiu no es 
van realitzar millores en aigua fins solucionar abans la resta de serveis urbans. La prioritat era el 
Sanejament: brots de còlera, malària, insalubritat, inundacions... Primerament, i fer facilitat 
d’intervenció, es van construir latrines seguint l’estructura creada en el PNSBC (1985-1998). En 
ambdós barris van finançar-se unes 2.000 latrines a través del municipi i finançament de donants. 
Seguidament es van fer inversions més elevades amb els drens de drenatge pluvial, ja que són els 
barris més baixos de la ciutat i on antigament hi havia un llac. A Urbanização van estar finançats 
per MSF Luxemburg, i a Mafalala per la União Comercial de Bancos s (UCB) a través de ESSOR. 
Per a la realització d’aquestes infraestructures es van crear organitzacions locals, ADASBU i 
DAMBO. Calia dotar-les d’autonomia financera i d’una formació en associacionisme. Es van 
començar a mobilitzar per solucionar els problemes d’acumulació de residus als barris i van crear 
els serveis de recollida secundària de residus sòlids urbans. Les primeres experiències van ser a 
Urbanização i Maxaquene, i anys més tard a Mafalala i altres barris de la ciutat. 
 
No és fins que s’han solucionat els problemes de sanejament que es comença a millorar les 
xarxes d’abastament secundàries, gràcies al comptar amb barris menys insalubres i sobretot al 
estar organitzats. Em de recordar que l’associacionisme no existia abans de l’entrada de les ONGs 
Internacionals que creen aquestes associacions locals, només existien les branques polítiques del 
FRELIMO, associacions com la l’OMM (Organização de la Mulher Moçambicana), l’OJM 
(Organização da Juventude Moçambicana), la METRAMO (l’Associació de Metges Tradicionals) o 
la Organização dos Professores. 
 
WaterAID finança part de la xarxa d’abastament d’Urbanização i Aeroporto a través de l’empresa 
pública FIPAG i l’operador privat ADM. UN-Habitat intenta a partir de 2007 rehabilitar fonts a 
Mafalala, instal·lant sistemes transitoris amb dipòsits mòbils per proveir-les amb major pressió. La 
burocràcia de l’agència i la falta de lligam amb l’organització de base està retardant la intervenció i 
la millora de les condicions de vida del barri. 
 
De fet les ONGs Internacionals no caldria que intervinguessin en l’extensió de la xarxa secundària 
i terciària als barris. Les millores vindran d’una forma lògica a través de FIPAG i ADM amb 
finançament dels grans donants. El paper de les ONGs ha de continuar sent organitzar els barris i 
iniciar aquests cicles de millora evolutiva del serveis urbans, és a dir, un paper de mediador i 
assegurar a l’operador de la pertinença de la inversió al barri. 
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3. Síntesi de l’evolució combinada en el temps                          
dels diferents serveis urbans i Tecnologies Apropiades associades 

 
Podem concloure que la implementació dels serveis urbans segueix un ordre de prioritat, però 
sempre partint d’un nivell tecnològic mínim d’abastament d’aigua, associat al desenvolupament del 
barri. 
 
S’ha observat un cicle d’implementació encapçalat per una situació d’abastament precària però 
suficient en funció del nivell de desenvolupament del barri, al que segueix en forma de prioritats 
locals el Sanejament, el Drenatge i finalment els Residus Sòlids Urbans. Aquest mecanisme 
d’implementació s’ha repetit primer a nivell global de la ciutat i, un cop solucionat l’abastament 
d’aigua de barri i creades les xarxes principals dels altres serveis, s’ha repetit a nivell local. 
 
Aquestes extensions locals han vingut marcades per la resposta prèvia a les necessitats globals 
de les xarxes: el drenatge principal, el reforç de la xarxa d’abastament principal i la resposta de 
necessitats d’aigua a través de fonts públiques, d’un programa nacional de sanejament que 
assenta les bases per una tipologia de latrina i unes inversions en infraestructures de residus a 
través de camions i contenidors. 
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Taula 14: Cronograma Principals projectes a nivell de Maputo i dels barris de Mafalala, Urbanização i Maxaquene A. 
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IV. Un barri pilot de referència: Cas d’estudi de Urbanização 
 
Els barri de Urbanização és un referent en desenvolupament a la ciutat de Maputo i d’on han sorgit 
moltes de les experiències pilot que s’han replicat en d’altres barris de la ciutat. Aquest èxit s’ha 
donat gràcies a l’entrada de dues ONGs Internacionals, a petites donacions d’agències i a la 
participació activa de la població del barri. 
 
Fins a l’entrada de MSF, a causa de les fortes inundacions de 2000, el barri seguia amb greus 
problemes d’insalubritat  i deplorables condicions de vida. La seva situació geogràfica sobre un 
antic llac assecat per l’acumulació de residus, igual que els seus barris veïns de Mafalala o 
Maxaquene, remarcava els problemes induïts dels assentaments espontanis. Els nivells freàtics 
del barri eren molt elevats, trobant aigua a poc més de 30 cm, i durant les pluges i inundacions, les 
aigües subterrànies augmentaven provocant l’expulsió dels líquids de les latrines. Aquesta situació 
creava, òbviament, unes greus situacions d’insalubritat i de brots de còlera que es repetien any si 
any no al barri. La condició d’assentament espontani quedava marcada per la falta de planejament 
urbanístic, la manca de serveis urbans i la precarietat en l’habitabilitat.  
 
MSF inicia un projecte de mig any per l’emergència dels brots de còlera, però finalment formula un 
projecte de desenvolupament del barri que va començar el 2001. En aquest es va resoldre la xarxa 
de drenatge secundari del barri, es van construir drens subterranis per baixar els nivells freàtics, es 
van construir latrines i es va crear una associació de barri per executar el projecte i per dotar-la 
d’un servei de recollida secundària de residus i d’un servei de buidatge de latrines. Ambdues 
experiències innovadores per a la ciutat. 
 
A la fi del seu projecte, WaterAID els relleva i executa un projecte d’extensió de la xarxa 
d’abastament per aconseguir connectar les famílies a la xarxa principal. També financen la 
construcció de totes les latrines que faltaven al barri i donen suport a l’associació del barri per 
l’autoconstrucció del drenatge terciari d’aquest. 
 
Urbanização és un cas paradigmàtic per exemplificar el creixement de les xarxa a través d’una 
evolució temporal i espacial de les Tecnologies Apropiades. Així com veure que l’ordre de prioritat 
d’implementació d’aquestes ha seguit els esquemes establerts anteriorment, primerament a una 
escala global i posteriorment a l’escala local dels barris. 
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1. El barri de Urbanização 
 
El barri queda ubicat a la primera corona de la ciutat, a tocar de la cidade de cimento, sent un del 
barris més antics de la ciutat juntament amb Maxaquene o Mafalala. És un barri d’alta ocupació 
territorial on no queden pràcticament espais lliures per construcció de nus habitatges. Una bona 
franja d’aquest està ocupat per fàbriques. 
 
Fent una estimació en base al cens de 2007, el barri compte actualment amb 14.707 habitants, 
amb una superfície de 103,5 i, per tant, una densitat de 142 hab/ha, relativament baixa comparada 
amb Maxaquene A (261 hab/ha) o Mafalala (267 hab/ha) a causa de la ubicació d’aquestes 
fàbriques. Segons el cens de 1997, el barri tenia 13.884 habitants i una densitat de 134 hab/ha. I 
fent de forma anàloga una estimació amb el cens de 1980, el barri comptava amb 7.224 habitants i 
una densitat de 70 hab/ha. 
 
Fotografia 24: Vista Aèria del Barri de Urbanizãço 

 
Font: Google Earth. 

 

2. Projectes previs a les inundacions de 2000 
 
El PNSBC (1985-1998), durant la seva execució, va fer poques latrines al barri a causa dels 
problemes que comportava un nivell freàtic tant elevat. Un dels primers sistemes de construcció de 
latrines al barri van ser una anells d’uns 30 cm a 50 cm l’alçada que enterraven per suportar el pes 
de la laja superior.  
 
El Conselho Municipal da Cidade de Maputo (CMCM), dins el Programa de Latrines de Maputo 
(PLM) i amb el finançament d’UNICEF, va construir quasi 2.000 latrines millorades al barri de 
Urbanização de 1998 a 2000. 
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3. Les inundacions de 2000 i l’arribada de MSF 
 
Metges Sense Fronteres (MSF) ja duia anys treballant al país en diferents episodis de brots de 
còlera en inundacions repetides any rere any. El 2000 entren a Maputo i a la regió de Chokwe pel 
mateix motiu, inicialment pensat per un període de 6 mesos de treball.  
 
Quan finalitza l’emergència, el seu coordinador, Christophe Nothomb, planteja la possibilitat 
d’engegar un projecte a llarg termini per desenvolupar i millorar les condicions de sanejament i 
d’inundabilitat en que seguia vivint el barri. El 2001 comença el projecte de 3 anys anomenat 
Projecto de Prevenção da Cólera no Bairro de Urbanização (MSF-Luxemburg, 520.000 USD, 
Gener 2001 - Juny 2004). 
 

4. MSF a Urbanização - Projecto de Prevenção da Cólera (2001-2004) 
 
MSF va iniciar el projecte de desenvolupament després de les inundacions del 2000 amb l’objectiu 
de reduir el còlera i altres malalties relacionades amb l’aigua i el sanejament del medi i augmentar 
el coneixement de mètodes de reducció del còlera a les àrees peri-urbanes. El projecte es dividia 
en 5 parts: Drenatge, Aigua, Residus Sòlids Urbans, Sanejament i Promoció Higiènica. 
 
Primerament necessitaven una associació local per poder executar els projecte del programa al 
barri. A més, en aquella època era indispensable tenir el permís del municipi per fer qualsevol cosa 
a Maputo. Christophe, durant l’entrevista realitzada l’estiu de 2007, comentava que quan feien 
alguna trobada amb gent del barri, els preguntaven si tenien ja permís del secretari de barri i, fins i 
tot, anaven a preguntar al secretari si era cert. Hi havia encara molta por, a que fossin espies de la 
RENAMO. Es van sorprendre de la impossibilitat de crear una Organització Comunitària de Base 
(OCB) escollida pel barri, de gent del barri, que no fos lligada a la FRELIMO. D’associacions 
només hi havia les del partit, l’OMM (Organização de la Mulher Moçambicana), l’OJM 
(Organização da Juventude Moçambicana), la METRAMO (l’Associació de Metges Tradicionals), 
l’Organização dos Professores, etc. les quals tenien molt de poder al barri. Per tant, es van 
plantejar de fer una OCB amb aquestes associacions del FRELIMO. 
 
Van reunir representants de les associacions de la FRELIMO i els chefs del barri, per crear una 
associació amb un representant de cadascuna. Christophe, durant l’entrevista el 2007, comentava 
la dificultat per buscar gent per a la OCB, doncs alguns venien amb la idea de cobrar i d’altres amb 
una mentalitat de padrão (capatàs). La sort de MSF va ser que va entrar el Sr. Paulino com a 
President d’ADASBU, un professor i antigament de la FRELIMO però que ara ja no hi forma part, 
amb bones capacitats, que tenia una empresa apart i, per tant, no necessitava diners per ser 
president.  
 
Un cop formada l’associació van crear-hi subgrups de Sanejament, Drenatge, Promoció Higiènica, 
RSU, etc... això com una capacitació i formació tècnica a cadascun d’aquests. Tot aquest treball 
va durar de 6 a 8 mesos. 
 
Finalment, ADASBU (Associação para o Desenvolvimento de Água e Saneamento do Bairro de 
Urbanização) es va constituir el 2001, amb tres objectius principals: 
 

• Promoure accions que tendeixin a la millora de les condicions de sanejament del medi, 
neteja, drenatge i higiene pública; 

• Promoure accions de millora de les infraestructures per a l’abastament d’aigua a les fonts 
públiques i de latrines millorades; i 

• Participar i motivar l’educació sanitària. 
 
 



Avaluació dels projectes de millora de les condicions de vida  
dels barris espontanis de Maputo, Moçambic 

  PÉREZ CASAS, Marc (2008) 140 

a. Drenatge pluvial, i el problema de les inundacions 
La situació durant les inundacions era pèssima, la gent havia d’anar sempre amb botes pel barri i 
amb les sabates a les mans i, a vegades, dormint sobre les taules de la casa. Es volia resoldre el 
problema de les aigües pluvials al barri i van contractar una consultora per fer el projecte, el qual 
els va pujar a 275.000 € només d’obres, a més a més d’uns 275.000 € per reallotjar les famílies 
afectades. No ho podien fer. A més, els càlculs eren fets amb un període de retorn molt alt, amb 
cunetes enormes dins el barri. MSF només tenia uns 50.000 € per obres d’infraestructures.  
 
Estudiants de la UEM (Universitat Eduardo Mondlane), van fer l’aixecament i el projecte, per 
acabar construint uns 1.000 m de drens secundaris. El CMCM, amb el DMAS, van fer 
l’acompanyament tècnic de les obres, amb l’enginyer Pedro Pimentel (actualment a WaterAID) i un 
enginyer propi a l’obra. També tenien una persona amb experiència en drenatge del barri de 
Munhuana (fet per una ONG Italiana, COSV i ALISEI).  
 
Es van obrir les ofertes de feina per treballar i es va prioritzar a les persones de les cases 
afectades pel drenatge. Per dues raons, la primera que acceptarien millor l’obra així com les 
possibles afectacions als patis i cases, i en segon lloca, perquè mantindrien millor la xarxa de 
drenatge al sentir-se-la pròpia. El treballadors no cobraven realment un salari, sinó un incentiu, 
que era el sou mínim al país. A més, la majoria era gent sense formació, doncs només comptaven 
amb algun pedrer. Al principi se’ls pagava l’alimentació, però més endavant es va pagar en diners.  
 
Es van crear grups focals per discutir els traçats dels drens, i la gent arribava a acceptar que els 
moguessin el mur, a canvi que el construïssin de nou. El projecte va acabar costant la meitat del 
pressupost gràcies a l’ús de la mà d’obra del barri, passant de 83.000 € a 41.300 €. 
 
Les obres es van iniciar durant octubre-novembre de 2002 i van acabar al juliol de 2003. Al 
drenatge se li van afegir uns tubs subterranis per baixar el nivell freàtic, que era una idea del 
consultor. Gràcies als tubs, ara poden cavar fins a 1,80 m o 2 m. El tub, als seus inicis, treia uns 
5.000 l/s, tot i que actualment ha baixat força al anar-se taponant la malla geotextil que el 
protegeix. 
 
La població que no va ser directament beneficiada pel pas del drenatge pel seu carrer es va 
queixar, i per aquest motiu MSF va fer algunes experiències amb drens terciàries, els quals eren 
fets amb blocs i revestits amb ciment, d’un ample petit (20-30 cm). Van tenir èxit, es va formar 
ADASBU en fer propostes de finançament i ells mateixos les fan i es busquen el propi finançament 
per construir. Sobretot a l’inici molta ajuda de la cooperació belga. 
 
A la finalització del projecte, la xarxa de drenatge va passar a mans de la comunitat, la qual havia 
de mantenir aquesta nova infraestructura. Inicialment es va acordar que es faria la neteja els 
dissabtes, però no es feia, o ben poc. Van fer reunions a ADASBU amb la població, diversos 
intents (2004), però finalment van acordar que la gent pagues 15 Mtn al mes pel servei (0,43 
€/mes), i que pagarien a dos operaris amb el material necessari per fer la neteja amb condicions 
(pales, botes i carretons), pagades per la mateixa ADASBU. Durant tres mesos van estar cobrant 
casa a casa, doncs la gent no arribava a ADASBU per pagar, però cada mes la gent pagava 
menys i menys. Actualment ja no reben finançament per a aquest servei, tot i que ADASBU el 
realitza de tant en tant. 
 

b. Articulació d’actors en la intervenció de MSF en drenatge pluvial 
El paper de MSF en la intervenció es va centrar inicialment en promoure la creació d’un ens local 
per poder gestionar, construir i mantenir les infraestructures que arribarien en un futur (Figura 39). 
La seva tasca es coneix comunament com empoderament local, basat en dotar de les eines 
necessàries a una associació o al conjunt de la comunitat per poder autodesenvolupar-se. En el 
cas del Drenatge Pluvial, utilitzen l’associació creada i capacitada per construir el sistema de 
drenatge pluvial a través de la mà d’obra del mateix barri. Aquest treball es fa amb coordinació 
amb els representants locals, els chefs de quarteirão i secretari de barri. 
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Figura 39: Articulació d’actors en la intervenció de MSF a Urbanização en Drenatge Pluvial 
 

 
Font: elaboració pròpia. 

 

c. Abastament d’aigua 
Durant els ’90, es van fer les fonts del barri, unes 15, per Aigües de Maputo, però a causa de la 
sobrecàrrega que rep el centre de distribució de Chamanculo (a l’espera del nou de Laulane) la 
pressió a les fonts és molt baixa. Durant el projecte de MSF es van fer petites modificacions a 6 
d’aquestes per augmentar la pressió, però al poc temps ja no van funcionar més. 
 
Paral·lelament MSF es va reunir juntament amb ESSOR, CARE Internacional i les entitats 
encarregades de l’aigua a Maputo, ADM, FIPAG i CRA, per discutir sobre la gestió de fonts. 
D’aquell treball en va sortir el Nou Model de Gestió de Fonts58. 
 

d. Sanejament 
L’any 2000, més del 90% de les latrines eren tradicionals, el que vol dir que eren forats d’uns 10 o 
15 cm, amb un pneumàtic, cub o tambor, a la part superior. El nivell freàtic era altíssim, als 30 cm 
ja trobaven aigua. L’aigua de pluja els venia d’Aeroporto i Mavalane i quan plovia, els nivell freàtics 
pujaven i expulsaven els residus de les latrines cap enfora, quedant-se en superfície per força 
temps, provocant els comuns episodis de còlera. El 2001, MSF començar a construir latrines, 432 
latrines amb el sistema d’anells del CMCM. ADASBU reconeix que van tenir molts errors al 
principi, sobretot a l’hora de seleccionar els beneficiaris. Van fer un aixecament de la situació del 
barri, però la gent no tenia les latrines com a primera prioritat, i van anar repartint latrines aquí i 
allà sense una sensibilització prèvia. 
 
Pel que fa al buidatge de latrines, l’experiència va ser molt més positiva. MSF va iniciar el 2000 
negociacions amb UN-Habitat des de Nairobi, per rebre una de les màquines VACUTUG, un mini-
tractor-bomba per buidar latrines en barris altament ocupats de carrers estrets. La burocràcia per 

                                                      
58 Novo Modelo de Gestão de Fontanários, Maputo, aprovat el 2002. 
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aconseguir la màquina era molta lenta i el coordinador de MSF, Christophe, va dissenyar una 
màquina de buidatge de latrines que va fer construir a una empresa de Maputo. Desprès de moltes 
modificacions, al cap d’un any i mig es va poder comptar amb la “Maquineta”, que va començar a 
funcionar a finals de 2002. El 2003 els va arribar la VACUTUG des de UN-Habitat de Kenya, la 
qual legalment encara no és de l’associació doncs va ser una cessió de l’agència. 
 
El buidatge de les màquines de buidatge es feia inicialment al clavegueram principal, el tub gran 
de les aigües residuals que circula paral·lel al de drenatge pluvial, amb permís del municipi, però 
com que el clavegueram era responsabilitat del Gabinete de Drenagem de Maputo (GDM) i en 
conseqüència de la Direcção Nacional de Águas (DNA) que és de l’estat, i no els van deixar 
abocar els residus a la xarxa per por a que es taponés el sistema. Actualment han d’anar fins a la 
planta de tractament d’aigües residuals a 15 km del barri. 
 

e. Residus Sòlids Urbans 
Va ser una de les primeres actuacions de MSF, doncs era molt prioritari. El barri estava minat de 
residus, i els brots de còlera i malària eren comuns, així que van fer una recollida general del barri, 
dels carrers i abocadors. MSF va aportar 12 camions i 3 màquines per recollir un total de 1.000 m3 
de RSU. El següent pas va ser iniciar un projecte de recollida domiciliària, amb una prova pilot de 
6 quarteirões amb el que comptàvem amb una txova (el carretó per carregar la brossa), fent servir 
els contenidors del CMCM que tenien a les entrades del barri. Aquest servei es va anar ampliant 
fins aconseguir tot el barri. Actualment tenen 6 txovas, que va pagar MSF en aquella època, de la 
mateixa forma que els 4 contenidors grans que tenen a les entrades del barri. Aquest servei 
s’havia de subsidiar d’alguna forma, així que es van estar cobrant 2 Mtn/mes (o 0,5 Mtn a la 
setmana) a les famílies que rebien el servei. Tot i aquest servei del que cobraven, ADASBU no 
podia arribar a finançar-se i va demanar ajuda de nou a MSF. 
 
Poc després, MSF va iniciar relacions amb el Conselho Municipal da Cidade de Maputo (CMCM) 
per tal de millorar el servei de l’associació. El 2001 fan un seminari amb el CMCM, però demanen 
molts documents legals de l’associació. Finalment, el 2002 el municipi aplica una nova taxa de 
residus, a través del programa AGRESU (GTZ, 2002-2007), que cobrava 20 Mtn a tota la població 
a través de la factura de l’electricitat. MSF acaba el projecte el 2003 però encara no s’havia firmat 
cap document legal per a l’associació. ADASBU queda uns 6 mesos a la deriva fins que el 2004 
signen contracte amb el Municipi pel servei de recollida secundària de residus. 
 
El pagament del Municipi a ADASBU va en funció de la quantitat de cases al barri que paguen la 
taxa de residus, inicialment de 20 Mtn mensuals (0,57 €/mes) i que actualment depèn del consum 
d’electricitat. Al barri hi ha 2.380 cases, de les quals algunes no tenen energia i no paguen la taxa, 
però sí tenen el servei de recollida. El municipi paga a ADASBU aproximadament el 80% de la 
taxa que cobren de la població. Així que fent un càlcul ràpid, reben del municipi per la recollida de 
residus uns 38.000 Mtn/mes (1.088 €/mes). Segons ADASBU, els arriba just per pagar els 
treballadors i fer el manteniment del material que tenen. 
 
El personal d’ADASBU explica que tenien alguns problemes al principi amb la brossa. La gent 
estava acostumada a tirar qualsevol cosa com a residu, entre elles sorra i pedres. Es trobaven que 
els contenidors grans s’omplien molt ràpid i pesaven moltíssim, fins al punt que el camió no podia 
carregar el contenidor. Calculaven que un 80% del pes del residus era de sorra i pedres. Així que 
el que fan és fer una criba de la sorra i pedres, una separació primària. En aquest sentit, van haver 
de fer una forta sensibilització a la població a través dels seus animadors socials i activistes. 
 

f. Articulació d’actors en la intervenció de MSF en Residus Sòlids Urbans 
L’experiència en la creació del servei de recollida de residus involucra major quantitat d’actors 
(Figura 40). Per una banda, MSF, importa una nova tecnologia no provada anteriorment al país, la 
qual adapta al context local. L’agència de cooperació danesa, DANIDA, finança alguns materials 
per a ADASBU. En canvi, l’agència de cooperació alemanya, GTZ, entra directament a treballar 
amb el municipi, a través d’assistència tècnica per a la millora del servei municipal de recollida de 
residus. Com hem vist, a través d’aquesta assistència es crea la taxa de residus que és la que 
assenta les relacions entre la DMSC i les organitzacions de base, ADASBU en aquest cas. 
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Figura 40: Articulació d’actors en la intervenció de MSF a Urbanização en Residus Sòlids Urbans 
 

 
Font: elaboració pròpia. 

 

5. El projecte urbà de WaterAID a Urbanização (2004-2006) 
 
El 2004 entra WaterAID al barri donant relleu al projecte de MSF. El projecte tenia també 5 parta: 
Promoció d’Higiene, Sanejament (Latrines), Abastament d’Aigua, Drenatge i Residus Sòlids 
Urbans. Per començar a treballar, fan primer un Memorandum de Entendimento amb el Municipi i 
amb ADASBU. 
 

a. Abastament d’Aigua 
A Urbanização es va substituir tota la xarxa secundària i terciària d’aigua, doncs hi havia moltes 
fugues per les connexions il·legals i l’antiguitat i precarietat de la xarxa. La idea original era fer un 
projecte pilot a un quarteirão del barri, però tècnicament calia rehabilitar tota la xarxa, la qual 
també incloïa el barri de Aeroporto. ADM ja tenia fet un projecte del barri de l’any 2001, així que 
van actualitzar el preus d’aquests i alguns aspectes tècnics. Van arribar a l’acord que, més o 
menys, WaterAID pagava la xarxa del barri de Urbanização i FIPAG la de Aeroporto. El pressupost 
era d’uns 150.000 € i WaterAID va aportar uns 82.500 €. El projecte va ser executat entre 2004-
2006, a través d’ADM.  
 
El problema va venir quan van arribar les primeres factures a les famílies que s’havien connectat, 
doncs la facilitat de tenir l’aixeta a casa els animava a gastar més aigua, del que no es van adonar 
fins els primer rebuts. Els beneficiaris que volguessin connectar-se a la xarxa havien de fer un 
contracte amb ADM, que costava uns 2.450 Mtn (67 €). 
 

b. Sanejament 
El 2005 es va fer un estudi de situació de les latrines al barri, i de les 3.000 famílies amb que 
comptava, 447 no tenien latrines millorades. L’objectiu era arribar al 100% de cobertura i durant el 
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projecte es van construir aquestes latrines. WaterAID va pagar els materials de les latrines i la 
família aportava el transport del material, la construcció del forat i la superestructura segons la 
capacitat econòmica de la família. 
 

c. Drenatge Pluvial 
WaterAID va continuar donant suport al treball de ADASBU en la construcció de més drens 
terciaris. Malgrat tot, la problemàtica de les inundacions era ja molt menor en comparació a la 
situació en que es va trobar MSF el 2000. 
 

d. Articulació d’actors en la intervenció de WaterAID en l’Abastament d’Aigua 
El paper de WaterAID va centrar-se en fer de mediador entre la companyia d’aigua i els 
representants de barri (Figura 41). A través d’una base ben organitzada, gràcies als treballs de 
MSF, s’aconsegueix assegurar un èxit en la intervenció a ADM. El barri reclama unes millores i 
WaterAID demostra a la companyia que l’entrada és factible. Al ser la primera experiència a nivell 
de Maputo, les reticències eren majors i WaterAID va pagar tota la xarxa a Urbanização, tot i que 
FIPAG/ADM la de Aeroporto. Aquesta experiència va poder generar que ADM entrés en barri 
semblants com Maxaquene B,C o D a través del finançament de donants multilaterals. 
 

Figura 41: Articulació d’actors en la intervenció de WaterAID a Urbanização en Abastament d’Aigua 
 

 
Font: elaboració pròpia. 

 

6. Projectes en curs i situació actual 
 
ADASBU és actualment una associació autònoma que realitza els serveis de recollida de residus i 
buidatge de latrines. Durant l’any 2008 s’espera rebre de la cooperació danesa (DANIDA) una 
donació de 6 màquines tipus VACUTUG per al buidatge de latrines. Aquestes màquines aniran 
distribuïdes a diferents barris veïns per tal de reduir costos de transport i replicar l’experiència. 
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7. Evolució dels projectes de cooperació i dels serveis urbans al barri 
 
A nivell de projectes de cooperació i d’actors que entren al barri, a la Taula 15 observem de forma 
cronològica el moment d’entrada dels diferents projectes a Urbanização juntament amb els que 
arriben a la ciutat de Maputo. Per altra banda, a la Taula 16 es sintetitza l’evolució dels diferents 
serveis bàsics del barri també juntament amb l’evolució a la ciutat. 
 
 
Observem com la lògica evolutiva en la millora del serveis urbans al barri de Urbanização segueix 
el mateix esquema que a nivell global de la ciutat. Quan el programa municipal de latrines (PLM) 
amb UNICEF arriba al barri, l’abastament d’aigua al barri havia quedat en certa forma resolt durant 
els ’80 i ‘90 amb les inversions de l’empresa pública Aigües de Maputo a través del PAABP (1983-
1995). L’any 2000, la prioritat del barri era el Sanejament i resoldre el problema de les 
inundacions. 
 
El PLM amb UNICEF finança les latrines des de 1998 fins el 2001, i després dels nou episodis de 
còlera l’any 2000, MSF-Luxemburg es centra en resoldre de forma definitiva el drenatge del barri. 
El còlera es dona sobretot quan en un estancament d’aigua, durant inundacions, se li afegeixen 
residus sobretot de latrines. Les latrines sobreeixien al pujar el nivells freàtics, creant situacions 
realment desagradables. Si li afegim les acumulacions persistents de residus sòlids en molts punts 
del barri, podem comprendre com una actuació per resoldre el problema del sanejament, entès en 
el seu significat més ampli, era prioritari.  
 
Calia resoldre del problema de l’acumulació de residus, i es va fer de la millor forma: aprofitant el 
problema per crear una associació que donés el servei a través del pagament setmanal de les 
famílies. D’aquesta forma, es dotava d’una autonomia financera a l’associació. 
 
Però MSF va anar més enllà, no volia simplement resoldre el problema de Sanejament amb 
provisió de latrines, calia pensar en com buidar-les. Aquest problema també es va resoldre 
convertint-ho amb un servei de cobrament, tot i que amb una inversió i una aplicació més 
complicada. Els problemes burocràtics amb alguns donants i amb les institucions han frenat el 
desenvolupament d’aquesta tecnologia de buidatge de latrines, tot i considerar-se encara una 
experiència pilot innovadora i amb perspectives de futur. 
 
 
Quan el projecte de MSF arriba al seva fi el drenatge secundari al barri està solucionat, i 
l’associació és autònoma, formada i capacitada per formular i construir drenatges terciaris. El barri 
es troba millorat d’una forma espectacular, sense inundacions, amb un servei de recollida de 
residus porta a porta i un servei de buidatge en experimentació. 
 
L’aigua, però, estava en decadència. A causa del canvi en l’esquema d’aigua durant els anys 1995 
i 2000, havia reduït les inversions en la xarxa i les extensions als barris. Moltes fonts públiques ja 
no funcionaven, de les 15 construïdes, només 4 ho feien correctament i 4 tenien problemes de 
pressió. Les causes del tancament van ser per contaminació dels aqüífers, falta de manteniment o 
decadència de l’operador de la font. El barri necessitava un nou impuls en la millora de 
l’abastament d’aigua i aquest es dóna amb l’entrada d’un nivell tecnològic superior, les connexions 
domiciliàries. 
 
El 2004 arriba WaterAID i inicia el 2005 la construcció de la xarxa secundària d’abastament 
connectada a la xarxa d’ADM. La majoria de famílies del barri s’hi connecten. 
 
Aquest salt de llindar en el nivell tecnològic d’abastament d’aigua al barri es dóna gràcies a una 
millora qualitativa d’aquest a través dels serveis de recollida de residus, buidatge de latrines i 
construcció de drens d’aigües pluvials. El barri deixa de banda les connotacions d’assentament 
espontani, sense serveis bàsics, amb episodis de còlera, inundacions i falta d’higiene, per passar a 
ser un barri amb serveis urbans i condicions dignes d’habitabilitat. Aquest fet, junt amb un suposat 
augment de l’economia familiar, beneficia la millora dels habitatges i del valor del sòl del barri. 
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Taula 15: Evolució del diferents projectes de cooperació al barri de Urbanização en juntament amb els de la ciutat de Maputo. 

Història Govern 
Moçambic Holanda G.Moç + 

Coop. Xina AFD AECI AFD Banc 
Mundial Banc Mundial Banc Africà 

Desenv. UNICEF GTZ UNICEF / 
CMM MSF MSF Luxemburg WaterAID DANIDA

1975 Independència
1976
1977 Inundacions

1978
1979
1980
1981 Inici Guerra
1982
1983
1984 Inundacions
1985
1986 Mor Samora 

Machel

1987 Entrada al BM i 
FMI

1988
1989
1990 Constitució
1991
1992 Acord de Pau

1993
1994 1ª Eleccions 

Nacionals
1995
1996
1997 Descentralització

1998 Eleccions 
Municipals

1999

2000 Inundacions i 
brots de còlera

SALUT

Projecte 
d'Emergència per 
les inundacions

2001

2002

2003

2004 Comiche alcalde 
de Maputo

2005

2006

2007

2008
2009
2010

AGRESU. Fase II

URBANIZAÇÃOMAPUTO

RSU

AGRESU. Fase I

AIGUA

Maputo Water 
Supply 

Rehabilitation 
Project

AIGUA

National 
Water 

Development 
Project I

AIGUA

National Water 
Development 

Project II

LATRINES

Campanyes per 
autoconstrucció 

de latrines i 
sensibilització en 

sanejament

AIGUA

Extension 
station 

traitement 
eaux de 

l'Umbelezi

Programa 
Nacional de 

Saneamiento a 
Bajo Coste 
(PNSBC)

Es construeixen 
més de 100.000 

latrines a Maputo

DRENATGE

Maputo 
Drainage and 

Sanitation 
Programme

Drenatge 
Principal de la 

Conca A (1986)

LATRINES

UNICEF i 
CMM

AIGUA

Projecte Urbà a 
Urbanização

DRENATGE

Projecto de Prevenção da 
Cólera no Bairro de 

Urbanização

19
70

'
19

90
'

19
80

'
20

00
'

Noves 
VACUTUGs

LATRINES

UNICEF agafa el relleu 
del PNSBC per donar 

suport als Municipis de 
Maputo i altres ciutats.

Projecte WSHP. Donant 
diners al Municipi de 
Maputo per fer Furos 

d'aigua (W), Latrines (S) i 
promoció Higiènica (HP)

Construeixen quasi 
29.000 latrines 

repartides per Maputo i 
districtes

Renforcement 
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eau à Maputo
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Projecte 
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AIGUA
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Programa de 
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Taula 16: Evolució dels Serveis Urbans del barri de Urbanização juntament amb l’evolució a la ciutat de Maputo 

Història Colònia Govern 
Moçambic Holanda AFD / ADB AECI AFD G.Moç + Coop. 

Xina
UNICEF / 

CMCM ADASBU WaterAID

1975 Independència

AIGUA 
PRIMÀRIA

Herència 
Colonial

1976
1977 Inundacions
1978
1979
1980
1981 Inici Guerra
1982
1983
1984 Inundacions
1985
1986 Mor Samora 

Machel

1987 Entrada al BM i FMI

1988
1989
1990 Constitució

1991
1992 Acord de Pau

1993
1994 1ª Eleccions 

Nacionals

1995
1996
1997 Descentralització

1998 Eleccions 
Municipals

1999
2000 Inundacions i brots 

de còlera

2001
2002
2003

2004 Comiche alcalde de 
Maputo

2005

2006
2007
2008
2009
2010

RSU 
SECUNDÀRIA

Creació ADASBU 
per recollida de 

RSU

Contracte amb el 
municipi

DRENATGE 
TERCIARI

Autoconstrucció

Programa Nacional 
de Saneamiento a 

Bajo Coste (PNSBC)

Es construeixen 
més de 100.000 

latrines a Maputo

DRENATGE 
PRINCIPAL

Maputo Drainage 
and Sanitation 

Programme

Drenatge 
Principal de la 

Conca A (1986)

LATRINES

Campanyes per 
autoconstrucció de 

latrines i 
sensibilització en 

sanejament

MSF

LATRINES

2.000 latrines 
(PLM Maputo)

URBANIZAÇÃOMAPUTO

AIGUA 
PRIMÀRIA

Extension 
station 

traitement 
eaux de 

l'Umbelezi
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SECUNDÀRIA

Xarxa al barri
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DRENATGE 
SECUNDARI

1.000 m de drens

Renforcement 
transport en eau 

à Maputo

AIGUA 
PRIMÀRIA

Réhabilitation 
station 

traitement 
Umbelezi

AIGUA FONTS

Programa de 
Abastecimento de 
Agua aos Bairros 

Perifericos 
(PAABP)

RSU 
PRIMARI

Projecte 
TERSA-AECI

XARXA 
PRIMÀRIA

XARXA 
SECUNDÀRIA

AIGUA PRECÀRIA AMB
FONTS PERÒ RESOL 

NECESSITATS

XARXA EN CRISIS 
PERÒ RESOL 
NECESSITATS


