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PART 3. 
ANÀLISI EVOLUTIVA DE L’ARTICULACIÓ D’ACTORS 

(TOP-DOWN/BOTTOM-UP I SCALING-UP) EN EL 
CREIXEMENT DE LES XARXES DE SERVEIS URBANS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un cop realitzat l’estudi en profunditat de l’evolució de les Tecnologies Apropiades aplicades en el 
desenvolupament dels serveis en xarxa a la ciutat de Maputo, ens cal veure quina ha estat la 
implicació dels diferents actors en cada moment històric i evolutiu de les tecnologies. 
 
Per una banda, volem veure la pertinença de la intervenció dels diferents actors, ja siguin agències 
de cooperació multilateral, bilateral o ONGs Internacionals. Aquest treball s’emmarca en els 
projectes de cooperació per al desenvolupament, motiu per al qual ens centrem en aquests actors 
externs al país. La intervenció d’un o altre actor dependrà de molts factors, ja siguin per l’escala 
d’intervenció, la població objectiu, el pressupost d’inversió així com pel desenvolupament de la 
xarxa de cada servei. 
 
Per altra banda, volem analitzar quines són les bones articulacions d’actors en cada un dels 
serveis urbans estudiats que han generat una rèplica (scaling-up) de les experiències locals a una 
escala global. Alguns paràmetres interessants a analitzar seran les articulacions d’actors de nivell 
de barri cap a municipal (bottom-up) i de nivell d’actors nacionals i municipals cap a nivell de barris 
(top-down). 
 
Primer ens cal conèixer quins han estat els actors involucrats en cooperació al país i, 
seguidament, un anàlisi evolutiva en cada un dels serveis per veure aquesta pertinença de les 
intervencions i les articulacions dels actors. Finalment exposarem un cas comparatiu d’articulació 
d’actors dels barris de Mafalala i Urbanização, on la diversitat d’actors ha generat 
desenvolupaments desiguals partint de dos barris veïns amb les mateixes condicions de vida. 
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I. Actors involucrats en cooperació al desenvolupament a Moçambic 
 
L’entrada d’actors del sector de la cooperació es va donar dèbilment quan el país aconsegueix la 
Independència, el 25 de juny de 1975. Les agències de cooperació bilateral, holandesa, italiana i 
espanyola, van ser de les primeres en participar activament en projectes de desenvolupament a 
Maputo i al país en general. Però els problemes de la guerra interna i dels països veïns va fer 
tardana l’entrada d’ONGs i altres actors. 
 
Amb la mort de Samora Machel, el màxim dirigent del FRELIMO assassinat el 1986, el govern 
comença a obrir-se al capitalisme, sota pressions d’institucions multilaterals com el Banc Mundial i 
el Fons Monetari Internacional. Es reformen vàries lleis i s’apliquen les polítiques d’ajust 
estructural. Per exemple, es privatitza l’habitatge el 1987 o l’aigua el 1995. 
 
A finals dels ’80, junt amb l’entrada del Banc Mundial, altres agències de cooperació i ONGs 
Internacionals, com Oxfam o CARE International, arriben al país, centrant-se sobretot en projectes 
d’emergència per la guerra. 
 
Durant els anys ’90, després dels acords de Pau de 1992, el govern va començar a repartir les 
agències per províncies. Algunes de les quals són: Holanda es va quedar amb Nampula, Suècia 
amb la Zambezia, Irlanda amb Niassa i l’AECI amb Cado Delgado. I l’entrada d’ONGs es comença 
a generalitzar a tot el territori. 
 
Les fortes inundacions de 2000 al sud del país, van afectar de forma generalitzada els barris de la 
capital, el que va provocar que noves ONGs tant d’emergència com de desenvolupament 
s’assentessin o entressin a la capital. Les inundacions es repeteixen periòdicament en cada època 
de pluja, però aquestes van marcar un abans i un després en diferents barris de Maputo.  
 
Actualment el país és clarament depenent de la cooperació externa, aproximadament el 60% del 
pressupost de l’estat ve de la cooperació, apart de la multitud d’ONGs i agències amb els seus 
respectius projectes escampats per tot el territori. Moçambic, gràcies a, o a causa de, la seva 
naturalesa de colònia portuguesa, és un territori que no es considera d’un país desenvolupat en 
concret (com poden ser colònies franceses amb gran influència de la AFD, o colònies angleses 
amb influència del govern britànic) i això ha generat una gran proliferació d’actors de totes 
nacionalitats. 
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1. Agències de Cooperació Bilateral i Multilateral 
 
A grans trets es poden classificar les agències de cooperació pel tipus o sector d’actuació. S’ha 
vist com DANIDA s’enfoca molt en Medi Ambient, a nivell nacional i de Maputo, amb el projecte 
EPS i EMS-GMA. GTZ s’ha quedat a Maputo en tema de gestió dels Residus Sòlids Urbans. 
Holanda s’enfoca actualment en aigua, tant a nivell rural com urbà, havent tingut també un gran 
paper en el drenatge principal de Maputo dels anys ’80. L’AFD té forces projectes fora de Maputo, 
alguns de suport a reserves naturals, de promoció econòmica o actualment aportant una part al 
projecte d’aigua de la UE. L’AECI va tenir un interessant projecte de Residus a Maputo a inicis 
dels ’90, però ja ha deixar d’invertir en grans infraestructures. 
 
Es inviable intentar definir un esquema típic d’agència de cooperació, doncs cadascuna treballa en 
el sector i regió que més li interessa, per interessos econòmics del país d’origen, s’implica més o 
menys en la organització institucional, actua conjuntament amb el ens locals o de forma autònoma, 
o fa més a nivell local o global, etc. Però, en general, les agències de cooperació es defineixen 
com actors de cooperació d’un a un, és a dir, la cooperació bilateral de país a país, de govern a 
govern o de ciutat a ciutat (en cas d’ajuntaments). O cooperació de molts a molts, és a dir, les 
agències multilaterals, que són la unió de molts països que financen a varis. Cada cop més, les 
agències s’estan decantant per una política de budget support, donar diners directament a l’estat, 
a diferència de fer els projectes directament. 
 
La política de budget support (o ajuda programàtica) consisteix en donar directament diners al 
govern dins el pressupost nacional, destinats a un sector en concret o en general. És una opció 
que es considera, per moltes agències, com la política moderna i més eficaç, ja que el govern es 
satura amb la gran quantitat de projectes de cada agència. Donant-los directament al pressupost, 
són ells qui executen i porten la iniciativa. 
 
Podem elaborar59 de forma generalista una classificació de les agències de cooperació que tenen 
polítiques de budget support. La línia a Europa es posa de Bèlgica i Holanda cap a dalt, els 
moderns, i cap avall els antiquats. Els pioners són el DFID (un total de 80 M€ anuals), a anys llum 
amb el budget support. Després els segueixen els tres nòrdics, Noruega, Suècia i Dinamarca, tot i 
que DANIDA està encara fent molts projectes i programes a Maputo (EMS-GMA i EPS). Irlanda, 
tot i haver entrat tard en aquest món de la cooperació, també és dels més avançats. Canadà, 
Suïssa i Bèlgica també els inclou com a avançats. Els alemanys estan en un entremig, doncs GTZ 
segueix amb projectes pilot com l’AGRESU de lixo a Maputo però, en canvi, KFW, el banc 
alemany, fa budget support. La resta, estan endarrerits, França, Itàlia, Espanya, Portugal. 
Catalunya ha estat la primera nació que ha aportat finançament al pressupost nacional del país a 
través de budget support. 
 
El 2001 es va crear un primer grup de donants per aportar directament al pressupost de l’estat, 
sobretot encapçalat per la UE, la Gran Bretanya i els països nòrdics. L’anomenat G15, G18 i 
actualment ja G20, on estan tots els grans. Es van firmar Memoràndums amb el govern, de tal 
manera que les agències aportaven al pressupost de forma semestral, sempre amb el 
condicionant d’haver saldat comptes de l’anterior semestre. El govern ha de justificar aquests 
diners, i s’han trobat alguns cops que el govern no és capaç de gastar tots els diners. 
 
Tenen un control força intens sobre el govern i els diners, cada any es decideixen dos socis 
principals, és a dir, una agència i una multilateral que siguin qui encapçalin el grup, les queixes i la 
coordinació entre govern i donants. Actualment són la Comunitat Europea i la OMS. El 2006 era la 
Cooperació Suïssa i UNICEF. 
 

                                                      
59 A partir de l’entrevista al senyor Keisse de la cooperació dels Països Baixos. 
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a. Cooperació Tècnica Alemanya, GTZ (Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit) 
L’agència s’ha centrat a les províncies de Sofala, Inhambane i Manica, en el sector educació i 
donant suport a la descentralització municipal, però actualment sobretot a la ciutat de Maputo a 
través del programa de recollida de residus sòlids urbans. 
 
A Maputo la GTZ assessora a la Direcção Municipal de Salubridade e Cemitérios (DMSC) en la 
recollida de residus sòlids urbans (RSU) amb el programa AGRESU iniciat el 2002. És una 
experiència força isolada de l’agència però amb molt d’impacte i bons fruits. Donen assistència 
tècnica al municipi, així com de consultors en tots els aspectes relacionats amb el servei de 
recollida de residus. Van promoure l’establiment de la taxa de residus, en la realització dels 
contractes amb les associacions de barri per la recollida primària i suport per buscar finançament 
per material i infraestructures pel servei. 
 

b. Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament, ACCD 
L’ACCD fa poc que ha entrat a treballar a Moçambic, però sobretot s’ha assentat al país a partir de 
2003 amb l’inici del Programa de Cooperació Directa amb la Província de Inhambane i amb 
l’aportació al pressupost nacional en el sector salut. L’agència catalana dona suport  a través de 
projectes d’ONGs, programes d’ONG, Programa d’Ajuda Directa a Inhambane i Ajuda 
Programàtica (Budget Support). 
 
A nivell d’ONGs catalanes, són presents i amb finançament de l’agència: Enginyeria Sense 
Fronteres de Catalunya (ESF-Catalunya), amb un projecte de desenvolupament del barri de 
Maxaquene A a Maputo; Ajuda en Acció, amb un programa d’enfortiment de la societat civil a 
Maputo, Tete i la Zambèzia; ADIF, amb un programa de formació professional; Creu Roja, en 
educació sanitària al districte de Boane (Maputo); Medicus Mundi, en formació de personal sanitari 
a la província de Gaza; Ulls del Món, treballant a Inhamanbe en l’atenció oftalmològica; Pallassos 
sense Fronterers, en activitats de lleure i cultura; ASIDH, al barri de Polana Caniço en 
ensenyament i formació mèdica al centre de salut; i CSP-Comunitat de Sant Egidi, en projectes 
d’enfortiment de la societat civil en la lluita contra la pobresa i la SIDA. 
 
Pel que fa a programes, es financen les activitats de Medicus Mundi a Gaza en salut sexual i 
reproductiva; la Fundació Clínic amb el centre de salut de Manhiça; i també a CSP-Comunitat de 
Sant Egidi en un programa de control, prevenció i tractament de la SIDA.  
 
Però, el programa principal de l’ACCD és l’Ajuda Directa a Inhambane a la Direcció Provincial de 
Salut de la província. Projecte de 2006 a 2007, amb nou finançament per 2008-2009. Donen 
assessorament a aquest programa Arquitectes Sense Fronteres, Enginyeria Sense Fronteres de 
Catalunya i Medicus Mundi. 
 
Pel que fa a l’Ajuda Programàtica, l’ACCD és la primera agència de cooperació que com a nació, i 
no estat, aporta al pressupost de l’estat moçambiquès. Després d’ells, ja si van apuntat els 
Flamencs. Aporten en concret al sector salut, al SWAP en salut (Sectoral Wide Approach 
Programme), des de 2005 amb 500.000 $. 
 
A més a més, s’estan duent a terme nous acords que es volen iniciar amb la Universitat Catòlica 
de Medicina de Beira juntament amb el Departament de Salut de Catalunya i l’ACCD. El sistema 
educatiu de la universitat, basant-se en que el 70% de l’educació el fan els propis estudiants pel 
seu compte o amb grups, i a traves de moltes pràctiques. La idea és enviar varis metges 
anualment a la universitat per donar classes puntuals, i també arribar a establir un sistema de 
consulta per internet entre metges de la universitat i des de Catalunya. 
 

c. Cooperació Danesa, DANIDA 
L’any 1996, el govern danès i el moçambiquès, inicien les primeres cooperacions en el sector 
mediambiental a nivell de país. El 1997 es crea el Programa Nacional de Gestió Medi Ambiental 
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(NEMP)60 que donava les pautes a seguir al recent creat Ministeri de Mediambient (MICOA). Com 
a resultat del programa, es va recomanar l’elaboració d’una estratègia mediambiental per a la 
ciutat de Maputo, i l’any 1999, el MICOA i el Conselho Municipal da Cidade de Maputo (CMCM) 
inicien 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 Maputo61.  
 
Fins al febrer de 2002 no es dona un pas endavant i es crea el Programme Document, dins dels 
convenis de cooperació bilateral entre els dos països i a l’abril de 2003 el Environmental 
Programme Support (EPS). Aquest programa es dividia en quatre parts: Urban Environmental 
Management (Gestió Medi Ambiental en zona Urbana), Integrated Coastal Zone Management 
(Gestió Integrada de les zones Costeres), Pollution Prevention and Control (Control i Prevenció de 
la Pol·lució) i Participatory Environmental Management (Gestió Medi Ambiental Participativa). El 
2006 s’acaba creant el Plano de Implementação (2006-2007, 3.635.973 €). La lentitud en 
l’elaboració de l’estratègia i posteriorment del Pla d’Implementació, va provocar cert desinterès i 
desconfiança per part del municipi. 
 

d. Agència Espanyola de Cooperació Internacional, AECI 
L’AECI és un donant mig-baix, situat a la quinzena posició del ranking de donants. Actualment es 
centren en donar suport en educació i salut, assistència tècnica a personal i suport al treball de 
ONGs a terreny. A més a més, tenen tota l’Ajuda Programàtica (Budget Support), tant a nivell del 
pressupost general com sectorial (el SWAP en salut). 
 
L’únic gran projecte d’infraestructures va ser a finals dels ’80 en el sector de la recollida de residus 
sòlids urbans (RSU) a Maputo i a Beira (TERSA-AECI, 1989-1993). Es va donar suport en 
equipaments bàsics (camions, contenidors, etc.), assistència tècnica als treballadors durant la 
recollida, capacitació tècnica pel manteniment i reparacions del material a taller, així com en la 
creació de l’Empresa Municipal de Serveis. 
 
Durant els anys ’90 va finançar la construcció d’un pou amb dipòsit elevat per una zona del barri 
de Polana Caniço que quedava propera al camp de golf que l’ambaixador espanyol solia anar a 
jugar. Actualment la cooperació espanyola es centra a la província de Cabo Delgado i suport a 
ONGs espanyoles que hi treballen. 
 

e. Agència Francesa per al Desenvolupament, AFD (Agence Française de 
Développement) 
L’AFD obra oficina a Maputo el 1985, però autoritzada a intervenir des de 1981. Va tenir un paper 
destacat durant la dècada dels ’80 i ’90 aportant projectes en el sector de l’aigua, tant de grans 
obres de captació i tractament de l’aigua per a la ciutat, com en projectes a nivell de barris dins el 
programa governamental d’abastament d’aigua als barris perifèrics (PAABP, 1983-1995). Els tres 
grans projectes en infraestructura des de la seva arribada fins canviar de segle són: 
 
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. El projecte va conèixer diversos ajusts, en el seu 
contingut i en el seu pla de finançament, que van retardar la seva arrencada, i va allargar la seva 
durada. L’ampliació va ser posada en servei el 1990. 
 
El segon tenia per objectiu la rehabilitar la unitat més antiga de l’estació de tractament d’aigua 
de l’Umbeluzi, amb diverses millores sobre la recent ampliació d’aquesta estació, així com donar 
assistència tècnica a Águas de Maputo. La rehabilitació de l’estació va conèixer importants 
endarreriments (1992-1996). 
 
El tercer va reforçar el sistema d’adducció i de bombeig per encaminar la totalitat de l’aigua 
tractada cap a Maputo, així com preparar la transformació de l’ADM en empresa privada. 
                                                      
60 Programa National Environmental Management Programme (NEMP) 
61 La seva designació en anglès, Greater Maputo Area Environmental Management Strategy (GMA-EMS) 
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Durant els ’80 i ’90 l’AFD concentrava les seves intervencions en la rehabilitació d’infraestructures 
de base (telecomunicacions, energia i aigua), i donant suport al sector rural tant en l’agricultura 
tradicional (pecuari) com l’exportació (cotó, cajú, ...)., però amb el canvi de l’esquema del sector de 
l’aigua (1995-2000) i amb la forta entrada del Banc Mundial en el sector (1995), l’agència deixa 
una mica de banda els projectes d’aigua. El 2005 torna a aprovar un projecte de 7 milions d’€ per 
donar suport al programa d’abastament d’aigua a Maputo (MWSP, UE, 2007-2010), encapçalat per 
la UE i el Banc Europeu d’Inversions (BEI). 
 
Paral·lelament, l’AFD té un projecte de salut a Cabo Delgado des de 2005; una contribució al Pla 
Estratègic Nacional de Lluita contra el HIV/SIDA; projectes de desenvolupament del Parc Natural 
de les Quirimbas i del Limpopo; un programa de crèdit descentralitzat iniciat també el 2005; i des 
de 2002 aporten al pressupost nacional en salut, uns 3 milions d’€ anuals fins el 2006 i 2 milions 
d’€ anuals a partir de 2007. 
 

f. Cooperazione Italiana 
La cooperació italiana va ser una de les primeres en arribar al país, donant suport a nivell global i a 
ambdues part en conflicte, la RENAMO i el FRELIMO. Van ser els grans impulsors dels acords de 
Pau de Roma el 1992. 
 
Bàsicament s’han enfocat en el sector salut, educació i agricultura, amb una part de budget 
support. Com a projectes puntuals fora de les seves línies mestre, estan cofinançant el pont sobre 
el riu Zambeze junt amb els suecs i la UE.  
 
En temes d’aigua en zona urbana estan iniciant el 2007 un projecte amb la Direcció Nacional 
d’Aigües (DNA). És un projecte de 60 M€, de 20 M€ a Maputo i 40 M€ a Manica. La contrapart és 
la DNA. Es donaran els diners directament a ells perquè facin la contractació de la consultoria i 
l’execució i la Cooperazione Italiana farà un seguiment del treball. A Maputo treballaran en el 
Drenatge de Pluvials als barris de Maxaquene B, Polana Caniço A i Costa do Sol. I uns tubs 
col·lectors de pluvials per Ferroviário, Polana Caniço B i Maxaquene B. 
 

g. Cooperació dels Països Baixos, DGIS (General Directorate of International Co-
operation) 
Són també un dels primers en arribar a Moçambic, un cop es declara la independència. Les 
primeres relacions institucionals es van donar el 1976, i els primers compromisos d’ajuda bilateral 
es van signar l’any següent. Un dels primers projectes els arriba per demanda del director de la 
Direcció Nacional de l’Aigua (DNA) a causa de les grans inundacions de 1977 a Maputo, per tal 
d’elaborar un pla de millora del sistema de drenatge de la ciutat (Drainage Master Plan) i acabar 
formulant el Programa de Sanejament i Drenatge de Maputo (Maputo Drainage and Sanitation 
Programme, 1977-1991,  32 M€). Entre 1984 i 1986 es fa la construcció del drenatge principal que 
milloraria les condicions d’inundabilitat de la majoria de barris de la primera corona. 
 
Paral·lelament al projecte de Maputo i fins mitjans dels anys ’90, la cooperació dels Països Baixos 
es va basar en cinc mòduls a nivell nacional: el primer eren 3 projectes de sanejament, el drenatge 
de Maputo citat, el drenatge a la ciutat de Beira i suport al Programa Nacional de Sanejament de 
Baix Cost (PNSBC, 1980-1998) del govern; el segon mòdul es basava en suport institucional i 
d’inversions en els sector de l’aigua tant urbà com rural; el tercer eren dos projectes de capacitació 
institucional (capacity building) a nivell central (DNA/DRH) i regional (ARA-Sul); el quart, un 
programa de cooperació amb la Universitat Eduardo Mondlane i la Universitat Tecnològica de Delf 
en el tema de recursos hídrics; i l’últim eren petits projectes implementats per organitzacions com 
UNICEF, Creu Roja, Metges Sense Fronteres (MSF) i CARE Internacional. 
 
A partir dels Acords de Pau de 1992, el gran projecte de drenatge a Maputo va començar a tancar-
se, donant lloc a un esforç major a les zones rurals i peri-urbanes de les principals ciutats. Es va 
optar per co-finançar projectes com el PNSBC (1980-1998) i el Projectes d’Abastament d’Aigua en 
zones Rurals de les províncies de la Zambézia i Nampula (Rural Water Supply Projects in 
Zambézia and Nampula Provinces) amb UNICEF. De 1989 a 1998, es van destinar un total de 6,3 
M€ en Urban Sanitation (Drainage and Water Water Master Plans) i Low-Cost Sanitation (PNSBC, 
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1980-1998); 12,9 M€ en Urban and Rural Drinking Water; 4 M€ en Hydrology Sector Assistance; 3 
M€ en el Programa de cooperació amb la Universitat Eduardo Mondlane; i 15,9 M€ en ajuda 
bilateral. Un total de 44 M€ en el sector de l’aigua. El total de l’ajuda dels Països Baixos a 
Moçambic durant el període 1989 a 1998 va ser de 498 M€. 
 
Pel que fa al Urban drinking water, no es van aconseguir grans resultats. Malgrat tot, els 
holandesos van fer l’estudi sobre el Sector de l’Aigua en les ciutats provincials (Provincial Town 
Water Sector Study), que va ser la base per a la formació del programa de reforma del sector de 
l’aigua iniciat pel Banc Mundial. A nivell de Rural drinking water, es va aconseguir grans cobertures 
d’aigua a la Zambézia (220.000 persones) i menys a Nampula (90.000 persones). 
 
A partir de 1998 canvia la política de l’agència enfocant-se en ajuda directa al fons del govern 
(budget support), per tal que aquest es desenvolupi i executi projectes per ell mateix. El 2002 ja 
quasi no quedaven projectes propis de l’agència, sinó que tot ja era budget support. De 2002 a 
2004 continuen amb la mateixa política, tot i que financen part d’un projecte d’aigües del Banc 
Mundial (PNDA II, 1998-1007), i al 2004, amb l’arribada de nous experts a l’agència, s’inicien 
alguns petits projectes independents: UNICEF Rural Water Supply (2006-2011), financen part d’un 
projecte d’UNICEF a nivell africà, a les províncies de Manica, Sofala i Tete en 18 districtes de les 
tres províncies, on aporten uns 27 M$ (20 M€); FIPAG investment phase (2006-2010) on subsidien 
part d’un projecte a Manica i aportanten uns 25 M€; Maputo Water Supply Project (2007-2013), 
que tot i ser un projecte d’una altra institució dels Països Baixos, ho porten gestionant des de 
l’agència. El govern dels Països Baixos aporta un total de 18,6 M€, amb 3,3 M€ per a l’any 2007. 
El projecte en total són uns 90 M€, amb 25 M€ de la UE, 7 M€ de l’AFD, 18,6 Holanda i la resta, 
39,4, el BEI (Banc Europeu d’Inversió que depèn de la UE). 
 
Actualment, el govern els Països Baixos destina un 35% del pressupost directament a budget 
support, i la resta sobretot en els dos grans projectes de les províncies i una part del de Maputo. 
Per tenir una idea de l’agència, el seu pressupost en el sector de l’aigua és de 16 M€ el 2007, 19 
M€ el 2008 i 14 M€ el 2009. Com a total de la cooperació al país, l’agència ha aportarà 31, 33, 31 i 
25 M€ del 2007 al 2010 cronològicament. 
 

h. Cooperació Portuguesa 
Han dut a terme un projecte en el sector de l’aigua al barri de Maxaquene B i D de Maputo l’any 
2006, amb un pressupost de US$ 47.727, executat per Aigües de Portugal. Abans del projecte, les 
fonts del barri es proveïen de pous, que en alguns casos, estaven contaminats. La idea del 
projecte era construir uns dipòsits connectats a la xarxa de distribució per proveir les fonts del 
barri, així com assegurar una millor qualitat de l’aigua. La problemàtica ve de la falta actual de 
pressió de la xarxa d’aigua. 
 

i. Cooperació Suïssa 
Estan duent a terme un projecte fora de la capital, anomenat AGUASAN. Bàsicament es tracta de 
projectes d’Assistència Tècnica, participant en els diàlegs sobre el sector, donant suport a ONGs 
del sector com CARE Internacional o WaterAID i també a les autoritats responsables del sector a 
nivell nacional, la Direcció Nacional d’Aigües (DNA), i a nivell provincial a la Direcció Provincial 
d’Obres Públiques i Habitatge (DPOPH). El projecte AGUASAN té un pressupost de US$ 
3.778.626 per un període de 2005 a 2007. 
 

j. UN-Habitat 
UN-Habitat està duent a terme projectes a Maputo, Quelimane (Zambèzia), Chimoio (Manica), 
Choqwe (Gaza) i Tete (Tete). A Maputo estan treballant al barri de Mafalala, “Melhoramento das 
condições de abastecimento de água e saneamento no bairro da Mafalala” (2006-2007), per 
construir un sistema d’abastament d’aigua per proveir a 5 fonts noves que construiran, latrines, 
rehabilitació de 2 sanitaris a les dues escoles (Unidade 22 i Unidade 23) i educació sanitària. El 
projecte ha estat finançat per Cities Alliance. 
 
A Quelimane, UN-Habitat està duent a terme el seguiment i recolzament del projecte que la 
mateixa Municipalitat està realitzant, la qual basa el seu treball en els que anomenen Consells 
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Comunitaris, que són grups de treball formats per la mateixa població. Aquests Consells, però, no 
estan formats per gent de la municipalitat sinó per la mateixa població, que el municipi mobilitza, 
motiva i amb qui treballa conjuntament. Forma part de la seva metodologia participativa. 
 
 

2. ONGs Internacionals 
 
A partir de l’entrada de Moçambic a les institucions multilaterals, Banc Mundial i FMI, i amb els 
acords de Pau de 1992, es comencen a espargir les agències de cooperació per tot el territori 
moçambiquès. Les ONGs internacionals fan el mateix i comencen a fer molt de treball en zona 
rural en projectes d’emergència. No és fins a les fortes inundacions de 2000 que les ONGs arriben 
a la capital del país. 
 

a. CARE International 
CARE va ser originalment creada pels EUA, els quals encara són qui la lideren. Arriben el 1986, 
per programes d’emergència alimentària a Inhambane. A Partir dels acords de Pau de 1992, 
comencen a fer projectes de recuperació d’emergència, primer amb projectes d’aigua a 
Inhambane i al 1993 entrant en projectes de seguretat alimentària i agricultura també a 
Inhambane, Nampula, Sofala i Manica. Actualment també duen a terme projectes d’estalvi i crèdit 
amb dones de les comunitats amb reinversió de crèdits, que ha arribat a ser una espècie Institució 
Financera (IMF) ja molt consolidada. 
 
Les seves línies principals són Aigua, Seguretat Alimentària, SIDA/HIV, Governabilitat i Gènere. 
Les ultimes tres tractades de forma transversal en tots els projectes. 
 
Comencen a treballar a Maputo el 1998 creant acords amb el nouvingut govern municipal (les 
primeres eleccions municipals van ser el 1998), i comencen a treballar el 2000, creant el Projecte 
de Desenvolupament Urbà Kuyakana (2000-2004). Van tenir un paper destacat en estabilitzar el 
talús que es va crear per les fortes inundacions del 2000. 
 
També han donat suport al barri de Maxaquene A amb la creació de l’empresa de recollida 
secundària de residus del senyor Paulino i amb l’elaboració dels projecte de drenatge del barri, tot 
i que mai es van aconseguir els fons. 
 

b. ESSOR 
És una ONG francesa de solidaritat internacional que va sorgir als anys 90 fruit de la unió de 
professionals del desenvolupament, en pro de la millorar de les condicions de vida de les 
poblacions de baixa renta. Treballa en la realització de projectes de desenvolupament a Brasil, 
Moçambic i Cap Verd. A Moçambic, ESSOR hi intervé des de 1997 (arriba el 1996) sota la tutela 
del Ministeri de la Dona i Acció Social, intervenint en l’àmbit de les estratègies del Govern 
Moçambiquès, em matèria de lluita contra la pobresa, conforme al Plano de Reduçao da Pobreza 
Absoluta (PARPA).  
 
A la ciutat de Maputo, han dut a terme un Programa Social Urbà en quatre barris suburbans (1997-
2004) i el Programa Jovens Vida Associativa (2001-2005) per l’enfortiment de l’associacionisme 
juvenil i participació d’aquest en el desenvolupament social. Comencen al barri de Aeroporto, amb 
un grup de moradores per engegar un projecte urbà en temes de formació professional, 
delinqüència juvenil, educació, etc. Poc després van cap a Mafalala a fer el mateix, i crear un grup 
al barri, comissió de moradores. 
 
Les intervencions de ESSOR a Moçambic comprenen: 

• Recolzament a les organitzacions comunitàries de base (OCB) 
• Millora dels accessos als serveis públics: educació, salut, aigua i sanejament 
• Prevenció de la delinqüència i promoció de l’associacionisme juvenil 
• Formació e inserció professional, generació de renta 
• Desenvolupament agrícola i gestió comunitària i sostenible dels recursos naturals 
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• Salut preventiva, orientació social i prevenció HIV/SIDA 
• Enfortiment institucional de la societat civil i mobilització de la solidaritat local 

 
Actualment tenen en curs el projecte de Millora de les condicions de sanejament a Chamanculo D, 
que consisteix en el reforç de la participació comunitària en pro de l’educació sanitària, la utilització 
de latrines, la recollida de deixalles i el recolzament institucional a l’associació local comunitari. La 
població receptora seran 200 famílies de baixa renta del barri. Els socis locals són AMDEC i el 
Conselho Municipal da Cidade de Maputo (CMCM). També tenen projectes a Beira, Nhamatanda i 
Nampula (abastament d’aigua a comunitat rurals, creant comitès de gestió....) 
 

c. Enginyeria Sense Fronteres – Catalunya (ESF-Catalunya) 
L’Associació Catalana va començar a treballar al país el 2007 amb un projecte pilot per a la millora 
de les condicions de vida al barri de Maxaquene A (2007-2008). Després d’una identificació durant 
el primer any es va proposar la construcció dels primers drens d’aigües pluvials i la construcció de 
latrines millorades impermeables, com a principals prioritats de la població. Les Latrines Millorades 
Impermeables (LMI) són una nova tècnica aplicada al país per tal d’adaptar les actuals latrines 
millorades del PNSBC (1980-1998) en uns sanitaris que evitin la contaminació contínua del subsòl 
de la ciutat. A més, aquestes tindran un petit espai com a dutxa per solucionar una necessitat que 
realitzen normalment al mateix espai. 
 
Durant l’any 2008 s’estan executant aquestes obres de més de 150.000 € a través de l’ACCD, el 
CCD-UPC i la Caixa d’Enginyers. Durant el 2008 s’ha formulat la continuació del projecte pilot a 
l’Ajuntament de Barcelona i d’altres institucions, per acabar formulant un programa de 
desenvolupament integral del barri de 2009 a 2012. ESF també està iniciant la identificació d’un 
projecte rural a la zona de Inhambane en temes d’aigua i energia. 
 

d. Associació Italiana de Voluntaris Laics – LVIA (Laic Volunteer Italian 
Association) 
Arriben el 2005 de la mà de Caritas Italiana (qui finança junt amb altres regions d’Itàlia) i Caritas 
Moçambiquesa (qui treballa a terreny). La seva actuació en centra en la construcció d’un centre de 
reciclatge de plàstic, i formació en gestió als treballadors del barris veïns d’Hulene B. La idea és 
replicar les experiències de LVIA de Burkina Faso, Senegal, Mauritània i Kenya, a Maputo. Cap a 
finals de 2005 comença la construcció del centre i la selecció de treballadors. 
 
El centre de reciclatge s’està fent petit per la demanda de les empreses de plàstic, al no tenir 
suficient entrada de plàstic del barri de Hulene B. Tenen intenció de créixer de dues formes, per 
una banda amb botigues de compra de plàstic a certs barris, i dur-ho a la recicla de Hulene B, o 
obrint una nova recicla. També tenen altres projectes iniciats junt amb Caritas Moçambiquesa, 
com el centre de compost al barri de Ferroviário, prop del mercat de Xiquelene. 
 

e. Metges Sense Fronteres (MSF) 
MSF va estar treballant durant els anys ‘90 amb el PNSBC (1980-1998), però arriben a Maputo a 
causa de les fortes inundacions del 2000, que va afectar tota la zona sud del país. El projecte 
d’emergència va durar 6 mesos per donar resposta als brots de còlera al barri de Urbanização. Per 
tal de donar una millor resposta al problema del còlera, la ONG va formular un projecte de 
desenvolupament del barri per 3 anys (2001-2003). Van formar una associació de barri, ADASBU, 
amb qui van construir el drenatge secundari del barri, van iniciar una experiència pilot de recollida 
secundària de residus, van construir latrines i van engegar un servei de buidatge de latrines. 
 

f. WaterAID 
Van començar a treballar al país l’any 1995 a la província de Niassa fent projectes d’aigua rural, i a 
partir de 1998 també a la província de Zambezia. Entren a Maputo el 2003, per continuar l’actuació 
de MSF al barri de Urbanização i el 2004 engeguen el projecte que es centrava en Promoció 
d’Higiene, Sanejament (Latrines), Abastament d’Aigua, Drenatge i Residus Sòlids Urbans. 
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De l’experiència d’extensió de la xarxa secundària d’aigua al barri, el municipi demana a WaterAID 
la rèplica a altres barris del districte 4. El 2005 van començar als barris de Albazine, Costa do Sol, 
Hulene B, FPLM i Mahotas i en un futur continuaran amb 4 barris més del districte. La idea és 
treballar als barris més crítics i arribar el 100% de cobertura d’aigua, sanejament i practiques 
higièniques correctes. Creen relacions amb ESTAMOS, ONG nacional que estava treballant amb 
ells a Niassa però que va venir a Maputo per treballar amb la ONG, els quals farien Sanejament i 
Promoció d’Higiene a Costa do Sol, Albazine i Hulene B. El 2006, veient l’extensió del projecte, 
creen una nova relació amb PAMODZI, ONG també nacional, per treballar als barris de FPLM i 
Mahotas. Fent també capacitació comunitària en Sanejament i Promoció Higiènica. Així com 
organitzar la comunitat per crear OCBs, capacitant i formant. 
 
 

3. La creació de ONGs locals i la interacció amb les ONGs Internacionals 
 
L’èxit d’un projecte de cooperació d’una ONG Internacional recau en la implicació per part de la 
població i l’apropiació que se’n facin. Aquest aspecte, clau, necessita d’una contrapart local, una 
associació o ONG, amb personal local que coneix la població, que parla la mateixa llengua i coneix 
la cultura. La falta d’aquest personal local i de la manca d’associacionisme entre la població, va ser 
un dels principals problemes amb que es van trobar les ONGs al arribar al país i a Maputo. Un dels 
primers treballs de les ONGs van ser la creació i formació de noves associacions per poder dur els 
projectes a terreny. 
 
A partir de la Independència, puja al govern el FRELIMO aplicant una marcada política marxista. 
La gent s’acostuma a que les decisions sempre siguin des de dalt seguint un esquema jeràrquic. 
No es podien crear associacions independents o contràries, doncs les acabaven destruint. Amb la 
Pau de 1992 desapareix aquesta restricció i s’obren les portes a noves associacions o moviments 
de base alternatius, no obstant, el país continua seguint les directrius del partit. A finals dels ’90, el 
que es troben ESSOR i altres ONGs, és l’absència d’associacions als barris, ja que només existien 
les del partit: l’OMM (Organização da mulher Moçambicana), l’OJM (Organização da Juventude 
Moçambicana), la METRAMO (l’Associació de Metges Tradicionals) o la Organização dos 
Professores. 
 
Per exemple, quan arriba ESSOR a Maputo, ha de crear el grups de moradores o grups d’interès, 
a partir de la gent influent i que es mou al barri. Comencen amb grups barrejats de representants 
de la OMM, la METRAMO, la OJM, Secretaria do bairro, etc. En el cas concret de Mafalala van 
començar amb dues dones de la OMM, un chefe de quarteirão i el secretari de barri d’ençà. Poc a 
poc les coses van canviant, i a les associacions comencen a entrar persones que no 
necessàriament eren del partit. 
 
ESSOR va utilitzar personal local quan va arribar al país, a qui va formar i capacitar. Al cap d’uns 
anys, aquest personal es va ajuntar i legalitzar com una ONGs local, AMDEC. En els següents 
anys, AMDEC ha promogut la creació de Organitzacions Comunitàries de Base (OCBs) que són 
les associacions a nivell de barris que executen els projectes. Exemples d’aquestes OCB les 
trobem al barri de Mafalala amb DAMBO o al barri de Maxaquene A amb ASCHA (Horizonte Azul). 
 
MSF també es va trobar amb el mateix problema en arribar el 2000 al barri de Urbanização, on va 
haver de crear i formar una nova associació (ADASBU). Segons paraules de Christophe Nothomb, 
coordinador del projecte de MSF a Urbanização, en aquella època era indispensable tenir el 
permís del municipi per fer qualsevol cosa a Maputo. 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 (la oposició al 
govern). Es van sorprendre de la impossibilitat de crear una OCB escollida pel barri que no fos 
lligada a la FRELIMO. Les associacions del partir tenien molt de poder al barri. 
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4. ONGs locals 
 

a. Associação Moçambicana para o Desenvolvimento Concertado - AMDEC 
És una ONG local creada a partir de la ONG francesa ESSOR, legalitzada formalment des de 
2003. La seva estratègia és promoure el desenvolupament concertat de les comunitats a través 
del diàleg, la interacció i promovent els socis i la contribució dels actors públic i privats. Té 3 àrees 
d’intervenció: 

• Desenvolupament organizacional: reforçant les seves capacitats de gestionar una 
organització i de mobilitzar recursos.  

• Mobilització i conscienciació: mobilitzant i organitzant les comunitats, els diferents actors i 
la societat en general en la promoció del desenvolupament de les comunitats. 

• Difusió: informant les comunitats, els diferents actors i la societat sobre les polítiques, 
programes de desenvolupament, així com sobre els seus drets. 

 
Ha realitzat gran quantitat de projectes urbans als districtes de Maputo i actualment està executant 
un gran projecte amb ESSOR finançat per la UE per als districtes 3 i 5. Al mateix temps, han iniciat 
el 2007 un projecte al barri de Maxaquene A amb Enginyeria Sense Fronteres de Catalunya, per a 
la millora de les condicions de vida de la població. 
 

b. Caritas Moçambiquesa 
Es una ONG nacional molt gran, que treballa diversos sectors. Un dels més interessant per a 
aquesta és la creació del centre de reciclatge a Hulene B, executat per LVIA. Actualment també 
estan en col·laboració amb la ONG italiana per obrir un centre de compost al barri de Ferroviário. 
 
També van crear el projecte del barri de Mumemo. Les inundacions del 2000 afecten molts barris 
peri-urbans de Maputo, Chamanculo C és un dels més afectats. Els nivells freàtics havien pujat 
tant, que ni els 30 camions cisterna de 10 m3, ni les bombes per succió d’aigua, ni els 30 cm de 
terra que van espargir pel barri, van ajudar a assentar de nou a la gent. Els habitants més afectats 
es van refugiar a la parròquia de les Monges Franciscanes. Aquestes acaben demanant ajuda a 
Caritas Moçambiquesa. Es crea un projecte d’un milió de dòlars, finançat a mitges per Caritas 
Espanyola i Caritas Italiana. Es troba un terreny prop de la carretera principal camí a Marracuene, i 
es comença a dissenyar com construir un nou barri. Han de construir tots els equipament bàsics, 
així com donar alguna activitat econòmica. El resultat va ser un barri ordenat d’unes 700 famílies, 
on cada una te una parcel·la de 30x15m i una casa de 28 m2 amb latrina millorada. El barri compta 
amb un centre de salut, una escola primària completa (els 7 primers cursos), un mercat, escoles 
de formació professional (fleca, fuster, molí per moldre, taller mecànic, soldadors, etc.), horts, 
granja de porc i gallines, església, centre social amb la secretaria de barri, etc. Les monges 
Franciscanes hi van acabar vivint, fent-se la seva pròpia casa, i construint, paral·lel al projecte de 
Caritas, dos internats, homes i dones, i algun altre equipament. 
 

5. Organitzacions Comunitàries de Base (OCB) 
 

a. Associação de Desenvolvimento de Água e Saneamento do Bairro de 
Urbanização - ADASBU 
Aquesta associació local es va crear de la mà de MSF durant el projecte de la ONG al barri de 
Urbanização. La OCB es va formar en base a representants d’altres associacions locals del 
FRELIMO. Van ser el vincle directe amb la població durant els projectes de Drenatges Pluvial, 
servei de recollida secundària de residus i servei de buidatge de latrines. Actualment és una 
associació autònoma que s’autofinança a través dels dos serveis que dona al barri i de donacions 
puntuals d’algunes ONGs o agències de cooperació per a iniciatives de l’associació. 
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b. DAMBO, bairro de Mafalala 
El 1996 arriba ESSOR al barri, buscant un grup de persones per crear una associació que pugui 
tirar endavant activitats al barri. Inicialment van a la secretaria del barri, on buscant persones 
interessades creen un grup el 1997, la Comissão  de Moradores do Bairro de Mafalala. El mateix 
any comencen un projecte de caire urbà de la ONG francesa ESSOR, que englobava la formació 
professional, l’acompanyament familiar, la prevenció de la delinqüència juvenil i l’educació de 
preescolar, reforç i alfabetització d’adults. 
 
Poc després canvia de nom per dir-se DAMBO, que significa “sòl” en Xangana i Ronga, els dos 
dialectes de la zona sud. Actualment està a l’espera de començar a donar el servei de recollida de 
residus sòlids, a falta de l’aprovació per part del municipi com a OCB responsable de la recollida 
de residus. El material ja va ser donat per UNICEF. 
 
 

6. Els vincles de ONGs locals i OCBs amb les institucions municipals 
 
Les relacions institucionals al país continuen sent fortament jeràrquiques. A nivell de Maputo, per 
exemple, l’escala de poders passa pel Conselho Municipal da Cidade de Maputo (CMCM), amb els 
seus vereadores (regidors) i departaments, cap als Secretaris de Districte, els Secretaris de Barri 
amb els seus coordinadors, els Chefs de quarteirão (illes) i Chefs cada 10 famílias. Històricament 
tots aquests càrrecs han estat delegats des de dalt, tot i que sembla que en els últims anys la 
elecció de Chefs cada 10 famílies, Chefs de quarteirão i fins i tot secretari de barri, es fa de forma 
democràtica amb un vot família a família. 
 
Tot projecte de cooperació per qualsevol ens internacional o nacional, ha de tenir el consentiment i 
aprovació de les institucions. A nivell de barri, per a la realització d’un projecte ha d’haver 
l’aprovació del secretari de barri, així com el secretari de districte i el vereador responsable de 
sector a que va dirigit el projecte. A primera vista, aquest control é molt positiu, ja que les 
institucions coneixen tot el que s’està fent i veure si es solapen actuacions, així com exigir 
condicionants de qualitat o d’homogeneïtzació. A més, tenir l’aprovació dels ens públics, té 
l’acceptació de la població. Per altra banda, aquest control pot dur a casos de corrupció o de 
manca de llibertat en les actuacions. 
 
A diferència dels càrrecs públics, fins i tot a nivell de chefs de quarteirão, on de forma semi-
obligatòria són tots del FRELIMO, a les ONGs i OCBs no es dona tant i, de fet, el personal d’ONGs 
és força més crític amb les actuacions de les institucions locals. Aquest és un aspecte a tenir molt 
en compte ja que si l’èxit d’un projecte depèn de l’aprovació de les institucions locals, tenir-hi 
males relacions pot complicar-lo. 
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II. Evolució en l’Articulació d’Actors segons Tecnologia Apropiada.    
Processos Top-down, Bottom-up i Scaling up. 

 
Anteriorment em vist quines han estat les Tecnologies Apropiades i els seus nivells, com han anat 
evolucionant amb el temps i en l’espai i quin ha estat d’ordre de prioritat en la implementació dels 
diferents serveis urbans; però ara anem a veure quins han estat els actors implicats en els 
diferents projectes i quines s’han convertit en bones articulacions d’actors que hagin generat 
millors resultats en la millora de les condicions de vida dels barris espontanis. 
 
Per a definir les articulacions d’actors hem utilitzat tres conceptes en terminologia anglesa que 
sintetitzen el seu significat i són àmpliament utilitzades en la recerca aplicada a nivell mundial. Per 
una banda tenim els processos Bottom-up, els quals sorgeixen de projectes pilot a nivell local que 
generen un empoderament de les associacions de barri per acabar transmetent-se a nivell 
municipal. Per altra banda, tenim el concepte de Top-down, que serien les actuacions a nivell 
institucional de país o de ciutat que acaben lligant-se amb els barris. Podem deduir que la unió 
d’aquests dos conceptes, i per tant d’una bona articulació dels actors, pot generar processos de 
millora global de les intervencions, ja sigui per part d’ONGs Internacionals o d’Agències de 
cooperació. Quan les articulacions descrites arriben a convergir, es produeix un procés de Scaling 
Up, una rèplica de les intervencions locals a un nivell global. 
 
Seguidament analitzarem com aquests processos s’han donat en els projectes de serveis urbans 
de la ciutat de Maputo, així com definir les lògiques d’articulació d’actors que s’han donat en cada 
cas. 
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1. Evolució de l’articulació d’actors en l’Abastament d’Aigua 
 
En els capítols anterior sobre les Tecnologies Apropiades associades a l’abastament d’aigua em 
analitzar els tres factors que determinen l’entrada d’un tipus o altre de nivell tecnològic: la distància 
del barri al centre i la distància de connexió a la xarxa; l’operador que gestiona el servei; i la 
població beneficiària que dependrà del seu Índex de Desenvolupament Humà. 
 
La part més interessant del present estudi recau en analitzar quins han estat els motius que han 
generat un salt de llindar del nivell tecnològic per als diferents serveis. Per aquest motiu 
estudiarem l’evolució en l’entrada dels diferents actors involucrats en l’extensió i millora de la xarxa 
d’abastament de la ciutat.  
 
L’abastament d’aigua és un servei que genera ingressos i és rentable i, per aquest motiu, la seva 
extensió pot ser més ràpida i senzilla amb la bona articulació dels actors implicats. Veurem, per 
una banda, com a través de l’experiència pilot d’una ONG Internacional fent un treball a nivell de 
barri i de mediador amb la companyia d’aigua (bottom-up), s’ha pogut millorar substancialment la 
xarxa d’aigua d’aquest. I, per altra banda, com a través d’un treball d’agències multilaterals a nivell 
governamental i municipal (top-down) s’ha estès la xarxa principal a una nova corona de la ciutat. 
Finalment, veurem que la unió d’aquests dos processos ha portat a una rèplica de l’experiència 
local a escala global (scaling-up) 
 

a. Les ONG Internacionals com a mediadores en els processos bottom-up 
Per a l’èxit d’un projecte de desenvolupament de barri cal una participació de la població local i 
dels ens municipals responsables del desenvolupament d’aquest. El bon lligam entre aquests dos 
actors no és senzill i normalment cal d’un mediador que faciliti les relacions. Quan un dels actors 
és una companyia privada aquestes relacions encara poden ser més complicades. Tot i això, 
l’abastament d’aigua és un servei que es cobra pel seu ús, rentable i, per tant, existeixen incentius 
econòmics per ambdues parts. La població vol tenir un servei de qualitat, però pagant poc, i la 
companyia vol rendibilitat en la seva inversió, cobrant al preu més alt possible (regulat pel CRA). 
 
Per a que això es doni cal un mediador, un ens que lligui els interessos de la població (bottom) 
amb els de la institució que dona el servei (top), en aquest cas la companyia d’aigua. 
 
El cas del barri de Urbanização és un exemple d’aquesta mediació bottom-up (Caixa 20). 
WaterAID genera el lligam entre l’associació local creada per MSF el 2000, ADASBU, i l’ens 
municipal responsable de l’abastament d’aigua a la ciutat, el FIPAG. Al comptar amb una 
associació organitzada a nivell local les relacions es simplifiquen, doncs el projecte rep el suport 
de la població, del secretari de barri i del chefs, i això dona seguretat a la companyia d’aigua, 
ADM, i a l’ens responsable. WaterAID va finançar l’extensió de la xarxa secundària del barri, 
construïda entre 2004 i 2006 per ADM a través del FIPAG. 
 
Caixa 20: El cas de Urbanização: extensió de la xarxa secundària 
 
El 2004 WaterAID entra al barri de Urbanização donant relleu al projecte de desenvolupament de 
MSF (2001-2003), per iniciar un projecte que s’emmarcava en cinc temàtiques: Promoció 
d’Higiene, Sanejament (Latrines), Abastament d’Aigua, Drenatge i Lixo. Per començar a treballar, 
fan primer un Memorandum de Entendimento amb el Municipi i amb ADASBU 
 
La xarxa d’aigua existent es trobava en molt mal estat. Les canonades secundàries circulaven per 
la perifèria del barri, i a aquesta s’hi havien connectat de forma il·legal moltes famílies i petites 
extensions de l’empresa d’aigua. Popularment a aquestes xarxes se les anomena espagueti, 
doncs són desordenades i tenen moltes pèrdues d’aigua, així com falta de pressió. 
  
La idea original era fer un projecte pilot a un quarteirão (illa) del barri de Urbanização, però 
tècnicament s’havia de rehabilitar tot el barri. A més, el sistema d’aigua del barri és mixt amb el del 
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barri de Aeroporto i s’havien de rehabilitar els dos. Van arribar a l’acord que, més o menys, 
WaterAID pagava Urbanização i FIPAG62 Aeroporto.  
 
El projecte només pagava l’extensió de la xarxa a través del carrers, però no pas el cost del 
contracte per a la connexió amb la companyia, que inclou el tub connectat a la xarxa i el 
comptador. Aquest cost és de 67 € aproximadament i, per tant, només les famílies que es podien 
permetre pagar-ho, demanaven la connexió. Un 90% de les famílies van demanar la connexió. 
Això va provocar una disminució en el nombre de clients de les fonts i, afegit al problema de la 
falta de pressió de les fonts, la gestió d’aquestes ja no sortia rentable i es van tancar. Actualment 
s’ha intentat reobrir alguna font per a les famílies sense connexió, però les factures d’aigua 
acumulades de les fonts són molt elevades i l’empresa d’aigua no les vol tornar a obrir. 
 
El projecte, executat entre 2004 i 2006, va tenir un cost d’uns 5 milions de Mtn, aproximadament 
150.000 € i WaterAID en va aportar uns 82.500 €. 
 
 
Com passa amb la majoria de serveis urbans, l’extensió en massa d’una xarxa redueix costos per 
habitant i el preu del servei és més econòmic. L’abastament d’aigua n’és un exemple, les famílies 
paguen més cara l’aigua a les fonts públiques que a les connexions domiciliàries, però la 
companyia cobra més barata l’aigua a les fonts que a les connexions domiciliàries. La companyia 
cobra 0,22 €/m3 als operadors de les fonts i 0,40 €/m3 a les connexions domiciliàries. En canvi, per 
a les famílies que utilitzen les fonts públiques, el cost que paguen per l’aigua és major, uns 0,69 
€/m3. La diferència de preu és el cost de l’operador de la font pública. Amb fonts públiques en 
surten perdent tant la companyia com les famílies. 
 
Per contra, queda palès en múltiples enquestes i estudis63, que les famílies amb connexions 
domiciliàries consumeixen molta més aigua que anant a la font. Tot i la diferència de cost al metre 
cúbic, les enquestes al barri de Maxaquene A el 2007 mostren que les famílies amb connexió 
domiciliària paguen uns 7,47 € mensual, metre que les que van a les fonts tenen un cost mensual 
de 3,17 €. 
 
Les companyies d’aigua són conscients d’aquest efecte, i si es donen les mínimes facilitats per a 
l’entrada del servei al barri, la companyia s’hi adherirà. En el cas del barri de Urbanização, 
WaterAID va facilitar les relacions entre la companyia i el barri. En aquell moment, era una 
experiència pilot nova a la ciutat, que requeria d’una confiança per part de la companyia. Per 
contra, tal i com es detalla a la Caixa 20, van observar uns anys més tard que l’entrada de la xarxa 
d’aigua va provocar el tancament de les fonts quan encara existien famílies sense connexió. Cal 
tenir en compte els efectes d’un salt de llindar dels nivells tecnològics en barris de famílies 
econòmicament desiguals. 
 
El barri de Maxaquene A podria ser un bon exemple de rèplica d’aquesta experiència en un futur 
proper (Caixa 21). L’actual agreujant per a la companyia és la impossibilitat de passar pels estrets 
carrers per construir la xarxa. Cal una mediació entre el barri i la companyia d’aigua (procés 
bottom-up), que podria donar ESF-Catalunya i la seva contrapart AMDEC, així com un projecte de 
desenvolupament global del barri que ja està iniciant la ONG catalana. 
 
Caixa 21: El cas actual de Maxaquene A: la falta d’ordenació territorial com a factor 
determinant per a l’extensió de les xarxes d’aigua. 
 
Maxaquene A és un barri de la primera corona de la ciutat altament ocupat i sense planificació 
urbanística amb una notòria manca de serveis urbans. La falta d’ordenació territorial ha portat a 
una desigualtat en la xarxa d’abastament d’aigua del barri respecte els seus veïns. WaterAID va 
finançar la xarxa a Urbanização, FIPAG/ADM la de Aeroporto i els barris de Maxaquene B, C i D 
han rebut extensions finançades per l’ADB i altres donants. 
 

                                                      
62 L’ens governamental responsable i propietari de la xarxa d’abastament d’aigua. 
63 Segons les enquestes realitzades al barri de Maxaquene A per ESF-Catalunya, AMDEC i ASCHA durant 
2007, i comparant amb els costos oficials de ADM. 
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Segons l’empresa privada64, això es deu a la impossibilitat d’entrar la maquinària pels carrers tant 
estrets del barri. La xarxa principal encercla el barri, i només queda travessat per un carrer (3.058) 
i parcialment per un altra que arriba fins a una escola públic (3.054 fins la EP Noroeste II). 
  
Dins el projecte de fi de carrera “Projecto Básico de Urbanização associado ao Plano Urbanístico 
do Bairro de Maxaquene A em Maputo” (PÉREZ CASAS, 2008), es proposa la solució a 
l’abastament d’aigua del barri lligat a la reordenació del teixit urbà actual, obrint carrers i expropiant 
mínimament algunes parcel·les. De l’estudi realitzat per a l’abastament d’aigua, i solució adoptada 
en el projecte, es conclou que l’extensió de la xarxa per tot el barri costaria uns 36.865 €. Els 
costos d’aquesta inversió per nova família beneficiada són de 4€, cost molt baix si es compara 
amb l’entrada d’altres serveis. Si ADM fes aquesta inversió i si inicialment es connecten unes 375 
parcel·les (de 2.099 possibles), es calcula que en dos anys i mig ADM ja ha recuperat la inversió, i 
amb 750 amb només un any. Això es deu a l’augment estimat de consum d’aigua de les famílies, 
les quals actualment consumeixen una mitja de 3,17 € a les fonts i amb connexió domiciliària en 
consumirien 7,47 € (major consum d’aigua a menor cost al metre cúbic). 
 
La rendibilitat de la inversió que hauria de fer ADM està assegurada i si es solucionen els 
problemes de reordenació i mediació amb el barri, una extensió propera podria ser possible. Un 
bon projecte de desenvolupament del barri i una bona mediació amb la companyia podrien fer 
arribar aviat la xarxa al barri. ESF-Catalunya està treballant actualment en la millora de les 
condicions de vida de la població de Maxaquene junt amb la ONG local AMDEC. 
 
 

b. Les agències de cooperació multilateral en els processos top-down 
En els dos casos presentats anteriorment, Urbanização i Maxaquene A, la xarxa d’aigua principal 
passa pel costat del barri, i la única inversió necessària és la xarxa secundària. Però, què succeeix 
quan ens trobem amb un barri llunyà a la xarxa principal? Primer cal extendre les canonades 
principals i probablement fer un nou centre de distribució per a la nova zona, ambdues obres molt 
costoses. En segon lloc extendre la xarxa secundària a la primària. I en tercer lloc esperar que les 
famílies s’hi vulguin connectar. És una obra molt costosa i amb rendibilitat a molts anys vista i en 
països en desenvolupament només acostuma a donar-se a través de donacions d’agències de 
cooperació multilateral com el Banc Mundial, la UE o algun banc de desenvolupament. 
 
A Maputo hem tingut el cas del Banc Africà per al Desenvolupament, ADB, que inicia el 2000 un 
projecte (MWSRP, 2000-2007)65 d’extensió de la xarxa principal d’aigua i d’un nou centre de 
distribució al barri de Laulane. El projecte s’emmarca dins un programa de desenvolupament del 
sector de l’aigua del Banc Mundial iniciat el 1999 (PNDA II, 1999-2007)66. L’objectiu és donar 
cobertura als barris de Mahotas, Laulane i Hulene i reforçar la xarxa de tota la segona corona, el 
que també beneficiarà els barris de la primera corona en augmentar la pressió de les fonts i de les 
connexions67. 
 
Amb el PNDA II (1999-2007) el Banc Mundial dona un fort suport al sector al promoure el canvi de 
l’esquema de l’aigua (1999), que fa dividir les responsabilitats de l’antiga companyia pública 
Aigües de Maputo en tres nous ens, el CRA el FIPAG i ADM. Aquest suport es transmet també a 
nivell de Maputo amb la descentralització municipal de 1998-1999 i amb el projecte de l’ADB en 
invertir en l’extensió de la xarxa. 
 
La intervenció de les agències de cooperació multilateral millora el servei d’abastament d’aigua a 
nivell institucional, cosa que les ONGs Internacionals no podrien arribar a fer mai. Aquests, 
probablement gràcies a la importància que tenen les seves donacions, poden arribar a promoure la 
modificació de lleis, polítiques o, fins i tot, dividir les responsabilitats de l’empresa pública i 
privatitzar part d’aquesta. Malgrat les crítiques que reben sovint les privatitzacions d’empreses 

                                                      
64 Segons el cap del departament de projectes d’ADM, Sr. Armindo, en una entrevista durant agost de 2007. 
65 Programa Maputo Water Supply Rehabilitation Project (MWSRP) de l’ADB de 2000 a 2007. 
66 Programa Nacional per al Desenvolupament de l’Aigua II (PNDA II) del Banc Mundial de 1999 a 2007 amb 
US$ 114,84 milions de pressupost. 
67 Actualment el centre de Laulane encara no està en funcionament. 
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públiques de l’aigua, a Maputo s’està començant a recuperar el sector de l’aigua que porta quasi 
30 anys sense grans millores. 
 

c. La rèplica d’experiències locals a nivell global, l’scaling up 
Com hem vist, el 2004 WaterAID inicia una experiència pilot d’extensió de la xarxa secundària al 
barri de Urbanização. Un any més tard, i aprofitant les bones relacions de la ONG i FIPAG, el 
municipi demana a WaterAID que iniciï un projecte d’abastament d’aigua al districte municipal 4, 
aprofitant la nova xarxa i el centre de distribució en construcció per ADB (MWSRP, 2000-2007). 
 
Després d’un estira i arronsa per decidir els barris beneficiaris, el 2005 comença el projecte de 
WaterAID (2005-2009)68 per als barris del Districte Municipal 4: Albazine, Costa do Sol, Hulene B, 
FPLM, Mahotas i Laulane. El projecte és finançat per la UE a través de la Water Facilities, i 
comprèn la construcció i rehabilitació de fonts connectades a la xarxa central, així com la 
construcció de les canonades secundàries d’aigua per una futura connexió de les famílies a la 
xarxa. El 2006 ja es van rehabilitar fonts a Laulane, es va extendre la xarxa i es van construir 20 
fonts a Costa do Sol i Alvazine per connectar-se a la xarxa principal, però el nou centre de 
distribució de Laulane encara no està operatiu actualment. 
 
Malgrat el problemes de funcionament pel retard de les obres, ha existit una participació activa de 
molts actors, i cadascú al seu lloc. El Banc Mundial, a través del govern i la Direção Nacional de 
Águas (DNA), promou la millora del sector de l’aigua a les ciutats del país (PNDA II, 1999-2007) i 
el ADB finança les obres a Maputo en coordinació amb ADM/FIPAG (MWSRP, 2000-2007). El 
municipi se n’adona de l’èxit en l’extensió de la xarxa d’aigua a Urbanização a través de WaterAID 
que fa de mediador amb la companyia, i demana a la ONG que repliqui l’experiència, que faci de 
mediador i identifiqui les necessitats a una àrea major. 
 
 
Veiem doncs com es donen aquests tres conceptes dins el servei d’abastament de l’aigua: 
primerament un projecte a nivell nacional per millora institucionalment el sector de l’aigua, tant al 
govern com als municipis, promogut per les agències de cooperació multilateral (principalment el 
Banc Mundial). Seguidament una experiència pilot en un barri on la ONG Internacional fa de 
mediador i de finançador de l’extensió. Aquesta experiència genera una confiança dels ens 
municipals que demanen replicar l’experiència a una escala global, aquest cop finançada per una 
altra agència de cooperació multilateral. A la Figura 42 s’esquematitzen les relacions Scaling Up, 
Bottom-Up i Top-Down en el cas de Urbanização i el Districte Municipal 4. 
 

                                                      
68 Projecte Urbà al Districte 4 de WaterAID de 2005 a 2009 
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Figura 42: Articulació d’actors, el cas de Urbanização i el Districte Municipal 4 
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2. Evolució de l’articulació d’actors en el Drenatge Pluvial 
 
El drenatge pluvial és un servei costós en infraestructura, feixuc en el manteniment i del que 
actualment no se’n recupera la inversió ni el cost del manteniment. En d’altres serveis com 
l’abastament d’aigua, el consumidors paguen pel servei i d’aquesta forma l’operador recupera la 
inversió i pot du a terme la gestió i el manteniment; o com en el cas de la recollida de residus, on la 
població paga una taxa a través de la factura de l’electricitat, el que assegura el servei que donen 
les associacions de base i el serveis municipals. En canvi, el drenatge pluvial no genera ingressos 
econòmics per a cap entitat. 
 
És un servei que beneficia a la comunitat, a la col·lectivitat, del qual tothom en consumeix, però 
complicat en la seva recuperació ja que no és directament imputable. A diferència dels països 
desenvolupats on existeixen els impostos municipals per als serveis públics, en la majoria de 
països en desenvolupament, en aquest cas Moçambic, no existeixen de forma generalitzada 
aquests impostos ni tampoc les vies per cobrar-los. 
 
Aquest aclariment previ, que sembla obvi, s’ha realitzat per poder entendre la falta d’articulacions 
entre actors en el servei del drenatge pluvial lligada a la falta d’un incentiu econòmic.  
 
El responsables de les inversions i manteniment de la xarxa de drenatge pluvial de la ciutat de 
Maputo són la Direcção Municipal de Águas e Saneamento (DMAS) i el Gabinete de Drenagem de 
Maputo (GDM). El primer és un departament municipal que depèn de la Direcção Municipal de 
Infraestructuras, mentre que el segon penja de la Direcção Nacional de Água (DNA) el qual depèn 
del Ministerio de Obras Públicas e Habitação. Actualment tot aquest esquema està en fase de 
canvi, per al qual simplificarem el cas en responsabilitzar a la DMAS del servei, com a ens 
municipal. 
 
Tècnicament les aigües pluvials d’un barri es poden desembocar en un rierol, llac o mar, però 
quan aquest està situat al mig de la ciutat ha d’existir una infraestructura principal que evacuï les 
aigües. Per aquest motiu, cal la infraestructura primària per evacuar aquestes aigües, la més 
costosa, de la qual posteriorment penjaran els drenatges secundaris i terciaris. Aquesta situació 
obliga a l’existència d’una mínima relació entre els actors locals de barri amb la municipalitat, tot i 
ser una relació més aviat per viabilitat tècnica i no pas per motivacions econòmiques. 
 
Ens trobem, per tant, en un cas on la població del barri no pot resoldre el seus problemes 
d’inundacions sense haver-se construït primer l’obra a nivell global. Afortunadament, com hem vist, 
a Maputo es va resoldre el drenatge pluvial de la principal conca de la ciutat als anys ’80, a través 
del finançament del govern dels Països Baixos (1984-1986). D’ençà la construcció d’aquesta obra 
fins que es van fer les primeres obres secundàries van passar quasi 15 anys, després d’haver 
passat per moltes inundacions i episodis de còlera. 
 
Les primeres actuacions en drenatge a nivell de barri els trobem als barris de Polana Caniço amb 
CARE Internacional i a Urbanização amb MSF-Luxemburg. En el primer, es desembocava les 
aigües en un torrent que acabava al mar, ja que el barri queda a tocar de costa, per tant les 
relacions amb la DMAS van ser mínimes. En el segon, el barri queda al centre de la ciutat, a tocar 
del dren principal de la ciutat. El projecte de MSF per al drenatge secundari de Urbanização va 
haver de ser acceptat pel municipi, per poder-lo connectar al primari. Les relacions van ser 
favorables, ja que MSF finançava tota la infraestructura i ADASBU, la OCB local, s’encarregava 
del manteniment del drenatge. Ens trobem amb una relació Bottom-Up molt pobre, de simple 
consentiment per part de la DMAS, i sense participació activa ni en la construcció, ni en el 
finançament, ni en el manteniment. 
 
Aquesta és la particularitat del drenatge pluvial, la manca d’interès per part del municipi, al ser un 
servei deficitari i sense recuperació de la inversió. 
 
El cas de Urbanização va sortir favorablement, doncs durant els anys següents ADASBU va anar 
estenent la xarxa a nivell terciari per tot el barri, a través de finançaments puntuals d’agències de 
cooperació. Però ens trobem amb els casos de Mafalala i Maxaquene A. De Mafalala ja en 
parlarem en els següent capítols, doncs tot i que inicialment es van realitzar millores en la 
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problemàtica del drenatge pluvial a través d’ESSOR, Banc Mundial i UN-Habitat, la OCB local no 
estava tant encarada en infraestructures i dotació de serveis, amb el que el desenvolupament local 
va ser menor. 
 
En canvi Maxaquene A, del que ja hem vist que manca d’abastament d’aigua, és altament 
inundable. L’any 2000 CARE Internacional va fer elaborar el projecte constructiu del drenatge 
secundari del barri, i va lliurar el document al municipi perquè aquest en busques finançament. El 
municipi no el va trobar i el projecte es va quedar en un calaix. El 2007, la Cooperació Tècnica 
Belga (CTB), elabora el projecte constructiu de l’Av. Milagro Mabote, el carrer que solucionaria 
gran part de la inundabilitat del barri. Però el municipi encara no ha iniciat les obres malgrat tenir el 
finançament aprovat de la cooperació belga. El 2008, Enginyeria Sense Fronteres (ESF-
Catalunya), a través d’un projecte de fi de carrera de l’ETSECCPB (ALÀ, 2008), elabora el projecte 
de drenatge secundari i terciari del barri, amb finançament concedit per l’ACCD per a la part baixa 
d’aquest. 
 
ESF es troba enmig d’un problema d’impacte i de decisió que no depèn d’ell. Si el drenatge de 
l’Av. Milagro Mabote no queda resolt, l’impacte de la seva actuació amb la construcció del 
drenatge pluvial a dos carrers interns no tindrà l’efecte esperat per la població. Ens trobem amb 
una situació delicada, on la ONG dedicarà un pressupost concedit amb una actuació que no tindrà 
l’impacte esperat, i l’inici de la construcció de l’Av. Milagro Mabote queda en mans del municipi. En 
trobem amb un problema de reclamació de drets, de creació de ciutadania. La OCB del barri, 
juntament amb el secretari de barri, el secretari de districte i les organitzacions involucrades 
necessàries haurien d’exigir aquest dret dels ciutadans i aquest deure el municipi. En països 
desenvolupats aquests deures queden molt clars, doncs la població paga els seus impostos 
municipals, però en països en desenvolupament on aquests impostos no es paguen, la reclamació 
de drets queda menys clara. 
  
L’articulació del actors en el drenatge ja hem vist que és dèbil i on el municipi en mostra poc 
interès. La falta d’un incentiu econòmic per aquest servei marca el seu desenvolupament. 
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3. Evolució de l’articulació d’actors en el Sanejament 
 
Pel que fa al sanejament, si parlem de clavegueram ens trobem amb un problema semblant al 
drenatge pluvial. El clavegueram és un servei col·lectiu deficitari, del que no existeix cap taxa que 
asseguri el seu manteniment o extensió. La xarxa de clavegueram ja hem vist que es concentra a 
la cidade de cimento, pel que de moment no afecta al barris espontanis de la perifèria. 
 
Si parlem de latrines, ens trobem amb un servei individual, el qual sí dóna beneficis econòmics en 
el seu manteniment. Les latrines necessiten ser buidades cada certs anys, i els serveis privats de 
buidatge ja existeixen. Els operadors privats d’aquest servei són majoritàriament camions cisterna 
de gran capacitat, els quals no poden entrar a la majoria de carrers dels barris espontanis. Com a 
resposta a aquest problema, i com ja hem vist en els capítols de tecnologies apropiades del 
sanejament, existeix el servei de buidatge de latrines amb petits tractors-bomba que poden entrar 
pels estrets carrers dels barris (projecte de MSF de 2001-2003). Aquest servei que realitza 
l’associació ADASBU al barri de Urbanização és rentable econòmicament, i una de les fonts de 
finançament de l’associació. 
 
Tot i això, el servei de ADASBU té encara una forta debilitat pel que fa a la gestió posterior dels 
residus de les latrines. Quan es va crear el servei de buidatge de latrines al barri de Urbanização, 
es va arribar a l’acord amb el municipi que els tractors-bomba buidaven la càrrega a uns dipòsits 
fixes a la seu de la l’associació, on després el municipi, amb camions cisterna, aniria a buidar-los i 
portar-los a la Planta de Tractament de la ciutat. A canvi, ADASBU pagava el cost de la benzina 
dels camions. Aquesta situació va durar un temps, fins que el cost del combustible va augmentar 
tant que a l’associació ja no li sortia rentable fer el buidatge i pagar al municipi. 
 
Actualment ADASBU segueix realitzant el buidatge de latrines i el mateix tractor-bomba va fins a la 
planta de tractament per buidar els residus. Aquest transport amb el petit tractor provoca a 
vegades accidents viaris, així com un augment dels costos i pèrdua de temps (una hora i mitja per 
buidada). Una solució que va plantejar MSF durant l’inici del servei, va ser abocar els residus de 
les latrines directament al clavegueram de la ciutat que passa pel costat del barri. La Direcció 
Nacional d’Aigües (DNA), responsable del clavegueram, no va acceptar la sol·licitud per por a que 
obstaculitzessin la xarxa. En el Projecto Básico de Urbanização associado ao Plano Urbanístico do 
bairro de Maxaquene A em Maputo (PEREZ CASAS, 2008), es proposa una solució per al 
buidatge dels residus de les latrines a través d’una fossa de transició connectada a la xarxa 
principal de clavegueram. Aquesta fossa faria un tractament previ als residus per sedimentació, el 
que evitaria l’entrada de sòlids a la xarxa. D’aquesta forma, ADASBU evitaria els viatges 
innecessaris fins a la planta de tractament, el servei es faria més rentable i l’experiència pilot es 
podria replicar a als altres barris. Tot i això, cal una acceptació de la DNA per assegurar el seu 
manteniment i bon ús. 
 
Per altra banda, ADASBU realitza el servei també als barris veïns de Maxaquene A, Mafalala i 
Aeroporto A i B, amb les dues úniques màquines que disposa, la maquineta i la VACUTUG. Està 
previst que durant el 2008, DANIDA lliuri a ADASBU 6 màquines VACUTUG per tal de distribuir-les 
pels barris veïns. 
 
 
Aquesta experiència podria ser fàcilment traslladada a una escala global si es donessin les 
condicions oportunes (scaling Up). L’experiència pilot ja ha estat iniciada per MSF al barri de 
Urbanização, tot i que cal millorar el problema de l’abocament final dels residus. Aquesta millora 
podria ser objecte d’una nova mediació entre una ONG i la DNA o el municipi (bottom-up), per tal 
d’acceptar la creació d’aquestes fosses sèptiques de transició. La rèplica del servei de buidatge a 
través dels nous tractors que donarà la cooperació danesa ha de venir acompanyada de la millora 
del servei, doncs la rèplica massiva de tractors-bomba sense haver solucionat l’abocament dels 
residus pot portar al fracàs de l’experiència. 
 
A diferència del clavegueram o de la xarxa de drenatge pluvial, el buidatge de latrines sí genera un 
incentiu econòmic, tant per l’organització local que dona el servei com pel municipi, al cobrar per 
l’ús de la planta de tractament d’aigües. La DNA té gran responsabilitat en aquest servei, doncs 
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l’abocament dels residus de les latrines només es pot donar a la xarxa de clavegueram o a la 
planta de tractament. La seva participació haurà de ser clau per a les futures millores. 
 
Les agències de cooperació han participat normalment en el finançament massiu de latrines, en la 
donació d’aquests tractos-bomba o en finançar les grans obres de clavegueram de la ciutat i la 
planta de tractament d’aigües residuals. Tot i això, falta un suport institucional a la DMAS o a la 
DNA per a la gestió de la xarxa de clavegueram, de la planta de tractament d’aigües i per 
solucionar el problema de l’abocament dels residus de les latrines. Aquest podria ser un bon treball 
d’una agència de cooperació bilateral o multilateral (top-down), per tal de lligar les experiències 
pilot de buidatge de latrines i replicar-les a una escala global. Aplicar una nova taxa de sanejament 
a la població podria ser un nou incentiu per impulsar la millora d’aquest servei a la ciutat. 
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4. Evolució de l’articulació d’actors en els Residus Sòlids Urbans 
 
El servei de recollida secundària de Residus Sòlids Urbans a nivell de barri per les associacions 
locals, s’ha convertit en una model d’intervenció exemplar a Maputo. Des de les primeres proves 
pilot de l’any 2000 a Urbanização i Maxaquene A, s’ha aconseguit una taxa de residus que finança 
les associacions que donen el servei, una acceptació per part del municipi de l’experiència pilot i 
una rèplica en massa a 10 barris de la ciutat (Scaling Up). Aquest èxit ha estat possible gràcies a 
una intervenció Bottom-up d’unes ONGs, lligada a una Top-down d’una agència. Anem a veure-ho 
en detall d’una forma històrica. 
 
Es parteix d’una precària a nivell perifèric l’any 1975 on no existia cap tipus de recollida primària ni 
secundària, amb el que la població cremava o enterrava els residus. El 1989 passem a una 
primera acció de xoc, a nivell global de la ciutat, on l’empresa espanyola TERSA finança camions 
de recollida de contenidors de RSU per a la cidade de cimento i alguns per a la perifèria. No 
existeix recollida secundària als barris i la població ha de dur els residus fins als pocs contenidors 
que instal·len a la perifèria d’aquests. A la pràctica, la població continuava enterrant o cremant els 
residus. A la Taula 17 podem observar l’evolució que s’ha donat en l’entrada dels diferents actors 
relacionats amb projectes de RSU a la ciutat de Maputo. 
 
Durant la dècada dels ’90 algunes agències de cooperació, com la italiana o la japonesa, financen 
també material per a l’empresa municipal, però moltes vegades fent a aquesta depenent del 
material de manteniment (peces de recanvi, reparacions de tècnics formats, nous contenidors 
especials per al camió que havien rebut, ...) del país d’origen de la donació. Pràcticament no 
existia formació o capacitació de l’empresa de residus. La recollida secundària continua inexistent. 
 
El 1998 s’inicia la descentralització municipal, i el govern, amb finançament i suport del Banc 
Mundial i del Fons Nòrdic de Desenvolupament, inicia el Projecte de Desenvolupament Municipal 
(PDM, WB i NDF, 1998-2006). El servei municipal de residus passa del ministeri de Medi Ambient 
MICOA a la Direcção Municipal de Saúde e Salubridade (DMSS, actualment DMSC) del Conselho 
Municipal da Cidade de Maputo (CMCM). Aquest pas rep el suport del PDM, tot i que des d’una 
perspectiva molt institucionalitzada, sense una formació i capacitació de tècnics municipals en el 
servei de recollida de residus. 
 
Amb l’arribada de les ONGs Internacionals a Maputo l’any 2000, s’inicien dos projectes de 
recollida de residus, a Urbanização i a Maxaquene A. MSF promou el servei de recollida de 
residus a Urbanização a través de l’associació que creen (ADASBU), com una de les activitats 
amb més rendibilitat econòmica i que sustenta l’associació. En canvi, a Maxaquene A és Paulino, 
un dels habitants més actius del barri, qui elabora el projecte perquè CARE Internacional li financiï. 
Paulino forma una empresa, a diferència d’ADASBU que és una associació, amb el nom de 
UGSM. Ambdues experiències pilot comencen cobrant el servei mensualment porta a porta, amb 
els inconvenients que això comporta. Algunes agències de cooperació financen els materials de 
les organitzacions (guants, carretons, pales, uniformes,...). 
 
A nivell de la ciutat, el servei continua sent tant precari, sense camions suficients per a la recollida 
dels contenidors als barri, provocant grans acumulacions i desanimant a la població a pagar per un 
servei de recollida secundari que porta els seus residus de la porta de casa a l’entrada del barri. 
 
El canvi substancial arriba amb l’entrada de la cooperació alemanya, GTZ a Maputo, a través del 
seu projecte AGRESU. Obren una oficina encarregada d’assessorar al municipi en la gestió dels 
RSU. Una de les primeres accions que realitzen és crear la taxa de lixo, una taxa municipal que es 
cobra a través de la factura de l’electricitat. Aquesta taxa, i la formació que realitza la GTZ al 
municipi, beneficia en gran mesura les experiències locals de recollida secundària. Amb el 
pagament mensual de la taxa a través de la factura de l’electricitat, ja no calia que ADASBU i 
UGSM anessin casa a casa a cobrar pel servei, amb la comoditat i seguretat de cobrar 
mensualment que els aportava. 
  
La GTZ lliga el PDM del Banc Mundial amb la DMSC del Municipi, aprofitant el finançament en 
infraestructures bàsiques per al servei de residus. El 2007, el PDM canvia de nom per passar-se a 
dir Pro-Maputo, que aportarà quasi 10 milions de dòlars al sector dels residus a la ciutat. Molt 
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probablement amb part d’aquest finançament es construirà un nou abocador per a la ciutat de 
Maputo a la ciutat veïna de Matola. 
 
Observem clarament un exemple d’articulació Bottom-up, a través de la participació de MSF i 
CARE Internacional en la creació d’experiències pilot, i d’una articulació Top-down a través de 
GTZ, formant i capacitant la DMSC per tal d’acceptar solucions locals que han demostrat que 
funcionen. Aquest benentès entre actors i municipi, ha propiciat un èxit rotund del sector dels 
residus, el qual 5 anys després de la introducció de la taxa (2002-2007), el municipi ha obert oferta 
pública69 per a la legalització i creació d’associacions per fer la recollida dels RSU a 10 barris de la 
ciutat. Un clar exemple de Scaling Up (Veure Figura 43). 
 
Figura 43: Articulació d’actors, el cas de MSF i GTZ 
 

Articulació d’Actors: Residus Sòlids Urbans  
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69 Web “Portal da República de Moçambique”, 23-04-2007. Governo de Moçambique, Conselho Municipal de 
Maputo, ProMaputo, Credito Nº 4257 MOZ, Aviso de Concurso, PDMM/C-03/06/CMM/S, Recolha de Lixo nas 
Áreas Suburbanas e Mercados de Maputo. 
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Malgrat tot, el servei actual de la ciutat no és res de l’altra món, doncs les acumulacions de residus 
en contenidors i la baixa freqüència de recollida dels camions municipals provoca greuges 
destacables que s’observen a simple vista. 
 
L’articulació d’actors en els servei de recollida de residus està sent molt bo, tot i que necessita 
millorar alguns aspectes més tècnics. Una d’aquestes millores tècniques per tal de solucionar 
l’acumulació i la baixa freqüència del servei, pot ser construir petits centres de trànsit de residus. 
Aquests centres, experiències pilot en altres països africans com Burkina Faso, milloren la 
transferència dels residus de la recollida secundària a la primària, creant rampes per abocar 
fàcilment els residus als contenidors i adaptant els contenidors per a una fàcil transferència als 
camions. 
 
 
Per altra banda, tenim les experiències de reciclatge de plàstic de Caritas Moçambiquesa i LVIA al 
barri de Hulene B. Aquesta experiència pilot ha tingut molt d’èxit, al dotar unes 20 persones d’un 
treball remunerat, un centre de reciclatge autònom i autogestionat, i creant una font extra 
d’ingressos de la població del barri per la compra de plàstic per part de la Recicla. La seva relació 
actual amb el municipi és força bona, al haver cedit un terreny municipal per a aquesta activitat 
econòmica i mediambiental. Per altra banda, dos anys més tard de la seva obertura, el centre ja 
necessita créixer, doncs la demanda de plàstic reciclat per les empreses privades augmenta i 
l’entrada de plàstic del barri de Hulene B és molt baixa. 
 
Existeixen dues alternatives per créixer: una és replicar l’experiència de la Recicla a altres barris; i 
l’altra, crear punts de compra de plàstic als barris i utilitzar un camió que transporti el plàstic cap al 
centre de Hulene B. La primera opció té forces costos, al haver de crear de nou un centre, buscar 
l’espai, formar els treballadors i crear competència entre centre de reciclatge. L’avantatge que té 
és que dona feina directa a unes 20 persones més. L’altra alternativa és fàcilment aplicable, i fins i 
tot pot fer-se en paral·lel amb la primera. No necessita de grans inversions i amb espai reduït als 
barris beneficiaris. L’inconvenient respecte la primera és que no es generen tants llocs de treball 
directes, però sí més població que pot vendre plàstic a la Recicla. 
 
Aquest pot ser un moment clau per experimentar una participació activa del municipi, facilitant 
l’obertura de nous centres de reciclatge o de noves botigues de compra de plàstic. Seria una bona 
forma d’acabar d’articular un procés Bottom-up, de l’experiència pilot d’unes ONGs a la 
participació activa del municipi o, fins i tot, d’una rèplica a nivell global amb un procés Scaling Up.  
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Taula 17: Evolució de l’articulació d’actors en els Residus Sòlids Urbans 
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5. Síntesi de l’evolució en l’articulació d’actors                     
en les Tecnologies Apropiades 

 
Em pogut observar la importància d’una bona articulació d’actors per a l’èxit i rèplica dels projectes 
de desenvolupament. Un bon lligam entre els nivells més locals de barri i els nivells més globals de 
ciutat, poden portar a una rèplica d’experiències pilot i a una millora general dels serveis bàsics 
que ofereix la ciutat. Els dos casos més detacable a Maputo són l’abastament d’aigua i la recollida 
de residus sòlids urbans, doncs ambdós tenen uns incentius econòmics tant per a la població com 
per a l’operador municipal que els gestiona. No obstant, veiem com experiències pilot en Buidatge 
de Latrines o Reciclatge de Plàstic poden portar a processos semblants si es donessin les 
condicions. A diferència d’aquests quatre, el drenatge és un servei deficitari i que no aporta 
benefici econòmic a cap de les parts implicades. La seva construcció passa per donacions dels 
actors internacionals o de inversions municipals. 
 
 
En l’abastament d’aigua em vist com, per una banda, el Banc Mundial va engegar el 1999 un 
projecte nacional de desenvolupament del sector de l’aigua70 junt amb el Banc Africà per al 
Desenvolupament (ADB) que va iniciar la construcció l’any 2000 d’una extensió de la xarxa 
primària amb un nou centre de distribució al barri de Laulane71 per donar servei a bona part de la 
segona corona. Paral·lelament, i com a part dels citats projectes, es donava recolzament i 
capacitació al nou esquema del sector de l’aigua, amb la recent creació dels tres principals ens: el 
regulador (CRA), el propietari (FIPAG) i l’operador (ADM, privat). Aquesta va ser una intervenció 
d’agències de cooperació bilateral que actuaven a un nivell nacional per acabar fent un impacte a 
nivell municipal. La descentralització municipal també es va donar en la mateixa època, iniciada el 
1999, el que va ajudar i complementar aquest procés Top-down. 
 
Per altra banda, el 2003 WaterAID va iniciar un projecte de millora de la xarxa secundària 
d’abastament d’aigua al barri de Urbanização. Fins aquell moment cap ONG Internacional havia 
intentat fer un projecte semblant. Anteriorment MSF havia iniciat el projecte de desenvolupament 
del barri iniciat el 2000 on havia creat una nova associació local, ADASBU, per a la construcció i 
gestió dels diferents serveis urbans que es van anar desenvolupament. Quan entra WaterAID el 
barri ja comptava amb una associació forta que la ONG va utilitzar per assegurar la viabilitat i la 
confiança de l’ens públic responsable de l’abastament d’aigua. L’empresa d’aigua va elaborar el 
projecte i va construir la xarxa, finançada per la ONG Internacional. Observem com WaterAID va 
ser un simple mediador entre el barri i el nivell més institucional del sector, gràcies a un existent 
empoderament del barri amb el projecte de MSF que va continuat WaterAID (Procés Bottom-up). 
 
Enmig d’aquests dos processos, el municipi, a través de l’ens públic de l’aigua, veu com pot 
utilitzar l’experiència pilot de WaterAID a Urbanização per replicar-la a quasi tota la segona corona 
de la ciutat, on properament estaria construïda l’extensió de la xarxa primària. D’aquesta forma el 
2005 s’inicia la col·laboració entre WaterAID i el municipi perquè aquesta iniciï la construcció de la 
xarxa secundària a 5 barris de la segona corona. Veiem clar com primer a través d’una 
intervenció nacional d’agències de cooperació multilateral i després d’una actuació local 
d’una ONG Internacional es generen els processos de Bottom-up i Top-down per acabar 
convergint en una rèplica de les experiències pilot en el que anomenem Scaling-up. 
 
 
En el servei de recollida de Residus Sòlids Urbans també es va donar un procés semblant de 
Scaling Up. Per una banda comptem amb dues experiències pilot que van sorgir en el mateix 
moment (2000) i en barris veïns, el cas de ADASBU a Urbanização amb MSF i de UGSM a 
Maxaquene A amb CARE Internacional. Ambdues intervencions van promoure la creació d’un 
servei pioner al país per la recollida secundària dels residus sòlids als barris. Es va dotar a les 
dues associacions locals d’una font d’ingressos al cobrar el servei setmanalment porta a porta i 
més endavant d’un status legal. 
 

                                                      
70 Programa Nacional per al Desenvolupament de l’Aigua II (PNDA II, 1999-2007, US$ 114,84 milions) 
71 Maputo Water Supply Rehabilitation Project (MWSRP, 2000-2007, U$ 33 milions, ADB) 
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Per altra banda, el 2002 la cooperació alemanya GTZ va iniciar un projecte d’assessorament en el 
sí de l’ens municipal de recollida de residus, la DMSC72. Una de les primeres intervencions va ser 
la creació d’una taxa municipal de recollida de residus, que es va incloure a la factura de 
l’electricitat (0,57 €/mes, que es cobra a pràcticament totes les famílies de la perifèria gràcies a la 
gran extensió d’aquest servei). Amb aquesta taxa i l’enfortiment de la DMSC, es van poder 
legalitzar les dues associacions de recollida secundària i incloure-les com a part important del 
servei de recollida municipal de la ciutat. 
 
Veiem doncs, com a través de l’èxit d’una experiència pilot a nivell de barri per part d’ONGs 
Internacionals i de l’assessorament d’una agència de cooperació bilateral a nivell municipal, es van 
promoure unes sinergies d’acceptació i legalització d’un servei secundari que van generar una 
rèplica d’aquestes associacions que es durà a terme durant el present any 2008 a 10 barris de la 
ciutat. Queda clar com aquests dos processos de Bottom-up i Top-down han portat a una 
intervenció Scaling-Up promoguda pel propi municipi.  
 
Cal destacar i concloure, que el principal factor que ha portat a aquests processos ha estat la 
creació de la taxa de residus. Sense un valor econòmic a aquest servei no s’hagués pogut 
assegurar un ingrés mensual a les associacions de barri i un interès per part de la DMSC. En el 
cas de l’abastament d’aigua, aquest es cobra mensualment a través de comptadors i, per tant, ja 
existeix l’interès de l’empresa de l’aigua i de les famílies, doncs si no paguen el servei se’ls pot 
tallar. 
 
 
Comparant les dues articulacions en els casos d’abastament d’aigua i de la recollida de residus 
sòlids urbans veiem, per una banda, que les experiències pilot en residus a Urbanização i 
Maxaquene A tenen inicialment molt poca relació amb els responsables municipals, treballant de 
forma independent, traduint-se en una acumulació de residus a les portes del barri. En canvi, quan 
parlem de connexió en xarxa al servei d’abastament d’aigua la relació està lligada a la participació 
de l’empresa d’aigua, a causa de la dependència per proveir-se de la xarxa principal.  
 
Per altra banda, també observem una diferència a nivell municipal i nacional entre els serveis, ja 
que mentre amb l’aigua es dona un fort lligam entre l’ens nacional (DNA i FIPAG) i l’empresa 
d’aigua (ADM), en residus no existeix cap ens nacional que participi en aquest servei (tot i que 
hauria de ser el ministeri de medi ambient MICOA) i tota la responsabilitat recau en el dèbil servei 
municipal de residus (DMSC). Aquest fet fa que agències de cooperació bilaterals puguin participar 
directament amb les institucions, com és el cas de la cooperació alemanya (GTZ). 
 
 
En tercer lloc, i tal com hem avançat, tenim una experiència pilot que es va iniciar el 2003 al barri 
de Urbanização que podria acabar generant un procés semblant al de l’abastament d’aigua i al 
dels residus sòlids urbans. MSF va dotar a ADASBU de dues màquines per al Buidatge de 
Latrines que inicialment donava servei només a aquest barri però que actualment ja en dona als 
barris veïns. Aquesta experiència pilot té encara les seves debilitats, doncs encara manca d’un 
recolzament a un nivell més institucional. MSF va acabar el projecte quan tot just va iniciar-se el 
servei, i WaterAID no li ha estat donant el recolzament necessari. La cooperació danesa, DANIDA, 
donarà durant aquest any 2008 6 màquines de buidatge a ADASBU perquè les reparteixi pels 
barris veïns i així poder replicar el servei i generalitzar-lo. Però la debilitat del servei no només ve 
de la maquinària, sinó d’on poder buidar els residus de les latrines. L’ens municipal responsable de 
la xarxa de clavegueram, la DNA, no permet l’abocament directe dels residus a la xarxa i això 
complica el servei a ADASBU. Algunes idees formulades al Projecto Básico de Urbanização 
associado ao Plano Urbanístico do Bairro de Maxaquene A (PEREZ CASAS, 2008), poden 
solucionar aquest problema si es realitza un bon lligam amb la DNA i ADASBU, un treball que 
podria encapçalar Enginyeria Sense Fronteres (ESF-Catalunya) amb l’ajut d’alguna agència de 
cooperació vinculada al sanejament com és DANIDA o UNICEF. S’està parlant de la introducció 
d’una taxa de sanejament per donar aquest impuls necessari al sector, però ja veurem en un futur 
proper si aquest nou impost genera els resultats esperats. 

                                                      
72 Direcção Municipal de Salubridade e Cemitérios (DMSC), Direcció Municipal de Salubritat i Cementiris. 
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III. Articulació d’actors: Eficàcia tecnològica de la intervenció 
(Urbanização) versus Eficàcia del reforçament ciutadà (Mafalala) 

 
Per tal de finalitzar amb el present estudi, seguidament es presenta un cas d’estudi per tal de 
reflexar el resultat de dues experiències de desenvolupament de barri executades per actors de 
diferent naturalesa que han donat resultats també molt divergents, tot i partir de barris veïns i amb 
les mateixes problemàtiques. 
 
Ens referim als barris de Mafalala i Urbanização, dos barris veïns de la primera corona de la ciutat 
a tocar de la cidade de cimento i afectats històricament pels mateixos problemes d’inundacions, 
insalubritat i falta de serveis bàsics. En el primer, ESSOR va iniciar un projecte urbà que aportava 
formació professional, educació i finalment petites millores en el drenatge i construcció de latrines. 
Seguidament va entrar UN-Habitat que va elaborar un projecte de drenatge secundari que es va 
executar parcialment amb el finançament del Banc Mundial. Actualment, l’agència de les nacions 
unides intenta fer de ONG i executar un projecte de desenvolupament de millora de l’abastament 
d’aigua i construcció de latrines. 
 
Per altra banda, al barri de Urbanização va entrar el 2000 MSF a causa dels brots de còlera per 
les inundacions d’aquell any, i va seguir amb un projecte de desenvolupament durant 3 anys, en el 
que van construir la xarxa de drenatge secundària, van crear una forta associació de barri que 
dona el servei de recollida de residus i el servei de buidatge de latrines. El 2003 la va rellevar 
WaterAID, qui va construir la xarxa secundària d’aigua del barri, va ajudar a l’associació de barri a 
fer els drenatges terciaris i va construir totes les latrines que faltaven al barri. 
 
Mafalala no ha millorat gaire des de l’any 2000, tot i haver tingut l’entrada de dos agències de 
cooperació multilateral i una ONG. En canvi, Urbanização ha fet un canvi substancial en el seu 
desenvolupament gràcies al treball de dues ONGs Internacionals i donacions puntuals d’agències 
de cooperació. 
 
Per tal de comparar els dos exemples, explicarem en primer lloc l’experiència de Mafalala, doncs 
la de Urbanização ja s’ha detallat en el cas d’estudi sobre les Tecnologies Apropiades. 

 



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

  PÉREZ CASAS, Marc (2008) 180 

1. El barri de Mafalala 
 
Mafalala queda a tocar de la corona urbana de la cidade de cimento, com un dels barris 
històricament marginats, espontanis i d’ocupació desordenada i massiva. Segons una estimativa 
extreta del cens de 2007, el barri compta actualment amb 22.511 habitants, una superfície de 84,4 
Ha i una densitat de 267 hab/ha. Anant 10 anys enrera, segons els cens de 1997 el barri comptava 
amb una població de 21.189 habitants i una densitat de 251 hab/ha. I si comparem amb el cens de 
1980, el barri comptava amb 11.057 habitants, i una densitat de 131 hab/ha. 
 
És un barri comunament habitat per Macuas, la població de la província de Nampula. 
Històricament era un barri dins el regnat del rei Maxaquene (abans de l’arribada dels portuguesos), 
i tota la zona se’n deia així, Maxaquene A, B, C, D, E, ... Un dia va arribar un Macua al barri i va 
començar a ballar una dansa que es diu Imfalala, de la que va derivar a l’actual nom del barri. A 
Maputo se’l coneix popularment com el barri del artistes, al haver-ne sortit molts famosos 
moçambiquesos. 
 
Fotografia 25: Vista Aèria del Barri de Mafalala 

 
Font: Google Earth. 

 
A la zona nord de barri hi ha una franja anomenada bairro de Magude, però oficialment oblidada 
pel municipi. De fet, tota la zona dels barris de Mafalala, Urbanização i Maxaquene A, era un antic 
llac, la zona das Lagoas73, el qual amb l’arribada de població i ús d’aquest com a abocador 
municipal de residus, va acabar assecant-se. L’abocador va tancar-se a finals de l’època colonial. 
Aquesta es va anar poblant a partir dels anys ‘80, tot i la prohibició del municipi, fins a trobar-nos 
actualment amb un barri sobre una muntanya de residus, amb els greus problemes que això 
comporta: acumulacions de gas (algunes petites explosions fa anys), assentaments diferencials de 
les estructures, construcció de latrines entre residus, olors, proliferació de malalties, etc. A la 
Figura 44 es mostra aquesta evolució en el temps del barri de Magude. 
 

                                                      
73 L’antic llac es fot observar a la Figura 17 de la pàgina 36 a l’any 1870. 
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Figura 44: Evolució de l’ocupació del barri de Magude. 
 

 
Font: elaboració pròpia 

 

2. L’arribada de ESSOR i creació d’AMDEC 
 
ESSOR és una ONG francesa que arriba el 1996 a Maputo i crea un grup de treball, amb el mateix 
nom, amb personal moçambiquès. Comencen a treballar al barri de Aeroporto, amb un grup de 
moradores (habitants), persones que ja treballaven una mica al barri. Engeguen un projecte urbà 
en temes de formació professional, delinqüència juvenil, educació, etc. Poc després van cap a 
Mafalala a fer el mateix, i creen un grup de barri, la comissió de moradores. Són els dos primers 
barris, doncs més endavant ja s’estendrien per tot el districte 2 i 3. 
 
El 1999, ja es comença a discutir com buscar més socis locals, i no ser ESSOR qui executa els 
projectes. Finalment els moçambiquesos que treballaven com a ESSOR es legalitzen el 2003  en 
ONG local amb el nom AMDEC (Associação Moçambicana pelo Desenvolvimento Concertado). 
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Continuen els treballs amb el suport de ESSOR, però el 2004 no se’ls accepta un projecte de la 
UE, del que depenien, i disminueix considerablement l’activitat. 2005 i 2006 són anys difícils per 
AMDEC, que passa d’uns 15 treballadors a 3 en els moments més baixos.  
 
Amb l’acceptació d’un nou projecte amb la UE el 2007, “Fortalecimento do desenvolvimento local 
participativo nos distritos municipais 3 e 5 da Cidade de Maputo”, AMDEC es recupera fins a 
comptar actualment amb 10 treballadors. En aquest nou projecte, per als districtes 3 i 5, es vol 
capitalitzar tot el treball fet fins ara, produir plans de desenvolupament pels districtes i documents 
per atraure donants. 
 
El mateix any arriba Enginyeria Sense Fronteres de Calalunya (ESF) que crea un conveni amb 
AMDEC per iniciar un projecte de millora dels serveis urbans del barri de Maxaquene A. 
 

3. Creació de DAMBO 
 
La situació de l’associacionisme a l’entrada de les ONGs a Maputo era realment pobre o 
inexistent, ja que les úniques associacions presents estaven lligades al partit, el FRELIMO. Quan 
arriba ESSOR a Maputo, ha de crear els grups de moradores, grups d’interès o OCBs, a partir de 
la gent influent i que es mou al barri, per tant, comencen amb grups barrejats de persones de la 
OMM, la METRAMO, la OJM, Secretaria do bairro, etc. 
 
En el cas de Mafalala, ESSOR, a través de la secretaria del barri, va crear un grup el 1997, la 
Comissão  de Moradores do Bairro de Mafalala, que comptava amb dues dones de la OMM, un 
chefe de quarteirão (Sr. Magaia) i el secretari de barri d’ençà. Més endavant va passar a l’actual 
nom de DAMBO, que significa “sòl” en Xangana i Ronga, els dos dialectes de la zona sud. 
 
El 1999 inicien els tràmits per a la legalització i redacció dels estatuts. Són finalment legalitzats el 
2003. Actualment l’associació són unes 10 persones, comptant amb uns 3 mestres, un tresorer, el 
president. Tenen un grup de joves que han nascut a la mà de DAMBO, que es diuen Maxaca. Fan 
activitats de sensibilització al barri, teatre, coses culturals, etc. 
 

4. Els projectes a Mafalala 
 
Des de la creació de la Comissão de Moradores (finalment DAMBO) i l’entrada de ESSOR 
(finalment AMDEC) al barri, s’han anat desenvolupament diferents projectes relacionats amb la 
millora del serveis urbans: 
 

a. Sanejament Individual - Latrines 
El barri patia greus problemes de sanejament. Durant l’època colonial, al no tenir latrines ni 
sistema de clavegueram, la població feia les seves necessitats dins unes galledes, i a les nits, els 
serveis municipals passaven a recollir-ho pel barri. Amb la independència, aquest servei 
desapareix, i la gent acaba tirant tots els excrements directament al carrer o al drenatge principal. 
 
La Comissão  de Moradores, inicia el 1998 un projecte de Sanejament i Medi Ambient al barri. És 
una idea pròpia, i demanen a ESSOR suport per a poder organitzar-ho així com saber formular per 
demanar finançament a altres institucions. El mateix any inicien relacions amb el Municipi i 
identifiquen que les latrines eren la principal necessitat al barri. Realitzen un aixecament 
d’informació casa a casa, a través de l’acompanyament familiar del programa d’ESSOR, prioritzant 
possibles famílies beneficiàries a través d’una classificació entre “carentes” (famílies amb pocs 
recursos i moltes persones a la casa) i normals. 
 
S’identifica la necessitat de 2.700 latrines i reben finançament de UNICEF, de l’Ambaixada de 
Canada i dels Països Baixos, per construir-les de 1999 a 2002. L’aportació de la família variava 
segons les possibilitats, doncs mentre algunes aportaven monetàriament, altres ho feien amb mà 
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d’obra. Durant els següents anys pràcticament no en fan més. UN-Habitat té previst construir unes 
400 latrines durant 200874, així com 100 més del Municipi a través del programa de UNICEF. 
 

b. Drenatge Pluvial 
Inicialment el projecte també es planteja la construcció del drenatge pluvial del barri, a causa del 
constant problema d’inundacions. La Comissão  de Moradores tenia pocs recursos per fer-ho, així 
que elaboren el projecte amb ESSOR i van demanar finançament a entitats bancàries. Finalment 
és la União Comercial de Bancos (UCB) qui finança el projecte d‘uns 18.000 €. Es construeixen 
petits drens de 1999 a 2000, a través del municipi, però utilitzant mà d’obra del barri.  
 
Les inundacions de 2000 remarquen la necessitat de resoldre el drenatge al barri, i AMDEC 
comença a buscar finançament per a l’elaboració del projecte. El 2001 UN-Habitat inicia 
l’elaboració del projecte. Un cop elaborat, UN-Habitat promet el diners per a la construcció, però 
s’atraça molt fins al punt que mai van arribar. Finalment el Banc Mundial aporta part del cost, un 
65% del projecte, i es construeix part d’aquest de 2005 a 2006 a través del municipi i d’una 
empresa privada. Segons DAMBO, l’experiència de UN-Habitat ha estat un veritable fracàs. 
 

c. Residus Sòlids Urbans 
Pel que fa a la recollida de Residus Sòlids Urbans, el 2005 UNICEF paga una carretons per fer el 
servei, però encara a 2007 estaven a l’espera de rebre el permís del municipi per poder donar el 
servei i beneficiar-se de la taxa de residus. 
 

d. Abastament d’Aigua 
Des de 2002 no funciona pràcticament cap font pública al barri, doncs la pressió és tant baixa que 
queden inutilitzables. La població es proveeix dels veïns que estan connectats a la xarxa d’ADM, a 
través de la revenda d’aigua. Amb el nou projecte de UN-Habitat74 es volen construir 5 noves fonts 
connectades a la xarxa a través d’un sistema mòbil de bombeig a l’espera que funcioni el centre 
de distribució de Laulane. 
 

                                                      
74 Melhoramento das condições de abastecimento de água e saneamento no bairro da Mafalala (UN-Habitat, 
2005-2007), projecte en retràs per problemes burocràtics amb la seu de Nairobi, segons el tècnic a Maputo. 
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5. Evolució dels projectes de cooperació i dels serveis urbans a Mafalala 
De forma anàloga al cas d’estudi del barri de Urbanização, a la Taula 18 observem 
cronològicament el moment d’entrada dels diferents projectes a Mafalala juntament amb els que 
arriben a la ciutat de Maputo. Per altra banda, a la Taula 19 es sintetitza l’evolució dels diferents 
serveis bàsics del barri juntament també amb l’evolució a la ciutat de Maputo. 
 
 
Podem veure com l’entrada dels serveis urbans al barri ha s’ha donat de forma més lenta i menys 
extensa, tot i tenir la intervenció de dos grans donants multilaterals, el Banc Mundial i UN-Habitat. 
 
L’entrada de ESSOR es va basava en una intervenció més social, en formació professional, 
delinqüència juvenil i educació. Tot i això, els problemes principals al barri eren el sanejament i les 
inundacions, així que la ONG francesa va incloure al programa una component de sanejament. 
Aconsegueixen part del finançament a través del programa PLM del municipi i de UNICEF. També 
es busquen finançament per construir algun petit drenatge d’aigües pluvials del barri. 
 
Després de la construcció de les Latrines i el Drenatge, el barri queda de nou exempt de projectes 
de millora dels serveis bàsics, malgrat les fortes inundacions de 2000. No obstant el projecte de 
drenatge ja executat genera un interès per part del municipi i alguns donants i el 2001 UN-Habitat 
finança l’elaboració del projecte amb la DMAS i DAMBO. Finalment és el Banc Mundial qui finança 
part del projecte que es comença a construir el 2005. 
 
El mateix any UNICEF finança el material per iniciar un servei de recollida de residus, però queda 
aturat fins a dia d’avui a falta de l’aprovació del municipi per donar el servei i rebre la taxa de 
residus municipal. 
 
Finalment, UN-Habitat intenta engegar de nou el projecte al barri amb un sistema mòbil de 
bombeig d’aigua per a les fonts amb baixa pressió, a l’espera que el Centre de Distribució de 
Laulane comenci a funcionar. 
 
 
Tenim moltes diferències comparant amb l’experiència del barri veí de Urbanização. Començant 
per una tipologia d’associació local diferent (ADASBU més tècnica per donar serveis i DAMBO 
més social), un tipus de projecte molt diferent per part de les ONGs Internacionals (MSF i 
WaterAID són molt d’infraestructures i ESSOR feia més formació i educació) o l’entrada d’agències 
Multilaterals intentant fer de ONGs (UN-Habitat i Banc Mundial), portant a un menor creixement 
econòmic i menor desenvolupament dels serveis bàsics al barri. Anem a observar aquestes 
diferències en detall en el següent capítol, així com altres avantatges que ha dut l’experiència de 
Mafalala en el global de la ciutat. 
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Taula 18: Evolució del diferents projectes de cooperació al barri de Mafalala 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 ESSOR /  
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de Bancos (UCB)
Banc 

Mundial
UNICEF / 
DAMBO UN-Habitat

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

2001
2002
2003

2004 Comiche alcalde 
de Maputo

2005

2006

2007
AIGUA FONTS
Improving Water 
and Sanitation in 

Mafalala

2008
2009
2010

LATRINES

PLM-UNICEF

DRENATGE

Programa 
Sanejament 

AGRESU. 
Fase II

MAFALALAMAPUTO

DRENATGE

Secundari

Programa 
Social 
Urbà

AIGUA

National 
Water 

Development 
Project I

AIGUA

National 
Water 

Development 
Project II

RSU

AGRESU. 
Fase I

AIGUA

Maputo Water 
Supply 

Rehabilitation 
Project

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)

19
70

'
19

90
'

19
80

'
20

00
'

RSU

Projecte 
TERSA-

AECI

AIGUA

Programa de 
Abastecimento 

de Agua aos 
Bairros 

Perifericos 
(PAABP)

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)

Renforcement 
transport en 

eau à Maputo

AIGUA

Réhabilitation 
station 

traitement 
Umbelezi

RSU

UNICEF 
dona 

material
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Taula 19: Evolució dels Serveis Urbans del Barri de Mafalala juntament amb l’evolució a la ciutat de Maputo 

 
Història Colònia Govern 

Moçambic Holanda AFD AECI AFD G.Moç + Coop. 
Xina

ESSOR / 
DAMBO

ESSOR / 
DAMBO Banc Mundial DAMBO / 

UN-Habitat UN-Habitat

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
AIGUA FONTS

Rehabilitació de Fonts 
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2009
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Els drens importants
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SECUNDÀRI

Formació de 
DAMBO per 

recollida RSU

DRENATGE 
SECUNDARI 

Construcció de 
petits drens

LATRINES

2.700 latrines

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

A nivell de Maputo

AIGUA 
PRIMÀRIA

Extension 
station 

traitement 
eaux de 

l'Umbelezi

Elaboració 
Projecte Drenatge 

Secundari

AIGUA FONTS

Programa de 
Abastecimento de 
Agua aos Bairros 

Perifericos 
(PAABP)

Mafalala

AIGUA PRECÀRIA AMB
FONTS PERÒ RESOL 

NECESSITATS

REHABILITACIÓ 
DE FONTS
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6. Eficàcia tecnològica de la intervenció (Urbanização)                     
versus Eficàcia del reforçament ciutadà (Mafalala) 

 
Com ja hem vist, les dues experiències divergeixen en molts aspectes, tot i que ostenten a una 
mateixa millora de les condicions de vida dels barris espontanis. 
 
De forma resumida, Urbanização aconsegueix un creixement molt ràpid i positiu dels serveis 
urbans i de les condicions de vida de la població a través de l’entrada de dues ONGs 
Internacionals creant una associació de barri formada per encarregar-se dels serveis de recollida 
de residus, buidatge de latrines i construcció de drens d’aigües pluvials. Una OCB centrada en 
aspectes tecnològics i dues ONGs que es centren únicament en millorar la provisió dels serveis 
bàsics. Algunes agències multilaterals i bilaterals aporten puntualment a través de les ONGs 
Internacionals (compra de materials i equipaments). 
 
Per altra banda, Mafalala no aconsegueix un creixement com al barri veí, arriba a una extensió del 
drenatge secundari de forma molt tardana, no es genera cap servei de buidatge de latrines. Pel 
que fa a la construcció de latrines, després del finançament d’unes 2.000 latrines d’UNICEF a 
través del PLM del municipi, no es van realitzar més aportacions fins l’actualitat. El servei de 
recollida de residus encara no està en funcionament, tot i tenir els materials i els persones 
capacitades, i la xarxa d’abastament d’aigua continua sent tan pobre o pitjor respecte el 2000, 
doncs la majoria de fonts públiques no funcionen o amb pressions molt baixes. Tot això sabent 
que van participar activament al barri una ONG Internacional i dos agències multilaterals (Banc 
Mundial i UN-Habitat). 
 
 
La clau d’aquesta comparativa es focalitza en l’origen de les ONGs i de les Organitzacions 
Comunitàries de Base (OCBs) creades. ESSOR és una ONG que es centra més en aspectes de 
reforçament ciutadà, a través de programes de formació i educació. En canvi, MSF, tot i ser 
principalment una ONG d’ajuda humanitària, realitza un projecte de desenvolupament del barri. A 
més WaterAID es centra exclusivament en abastament d’aigua i sanejament. El relleu de les dues 
ONGs ha estat clau per al desenvolupament del barri. 
 
ADASBU és una associació creada exclusivament per dur a terme projectes de serveis urbans, 
construcció, gestió i manteniment. En canvi, DAMBO es va crea per donar suport al Programa 
Social Urbà de ESSOR, tot i que al veure les necessitats reals del barri comença a canviar el rumb 
cap a una OCB de provisió de serveis. Malgrat el canvi de rumb, ESSOR no l’acompanya en 
aquest sentit a causa de la seva falta d’experiència. 
 
Les dues agències multilaterals que intenten entrar al barri no generen l’efecte esperat per 
diversos motius. Les agències són donants que només saben treballar a nivell institucional, 
incapaces de treballar amb la població si no és per mediació d’algun altre actor. Per exemple, 
UNICEF sí treballa a través del municipi o a través de ONGs com ESSOR o MSF en la provisió de 
latrines. El donant no “trepitja” terreny, simplement finança una actuació a nivell local que executa 
la ONG Internacional. L’altra inconvenient és la forma de treballar, doncs durant la construcció 
d’infraestructures utilitzen normalment empreses privades que arriben al barri, construeixen i se’n 
van, normalment sense utilitzar mà d’obra local. Aquests projectes aporten ben poc al propi 
desenvolupament del barri i a l’economia d’aquest. El cas de Mafalala amb el drenatge secundari 
és un clar exemple, on el Banc Mundial va donar els diners al municipi perquè aquest contractes 
una empresa privada que no va aportar més que el drenatge. Podríem afegir algun motiu més, pel 
que fa al manteniment. Aquesta concepció de projecte de barri on s’arriba, es construeix i se’n va, 
no genera cap tipus d’apropiació per part de la població i, per tant, no es pot assegurar un bon 
manteniment de la infraestructura, en aquest cas la neteja del drenatge. A Mafalala això no es va 
tenir en compte, tot i que finalment va ser DAMBO qui es va responsabilitzat d’aquesta neteja. 
 
 
Però anem a veure què ha generat de positiu l’experiència d’ESSOR a Mafalala. Com be hem 
explicat, ESSOR va arribar a Maputo l’any 1997 i va obrir oficina amb el mateix nom per dur a 
terme els projectes urbans. El personal que hi treballava era moçambiquès, a excepció del 
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coordinador que era francès. Anys més tard, aquesta oficina es va reconvertir amb el nom 
d’AMDEC, una ONG local amb experiència en projectes urbans. Durant l’experiència amb ESSOR, 
AMDEC va promoure gran quantitat d’OCB en diferents barris del Districte Municipal 3, les quals a 
través d’altres ONGs o a través d’AMDEC mateix, executaven projectes de desenvolupament de 
barris, normalment de caire social tot i que normalment aportaven també programes de 
sanejament en paral·lel. 
 
Aquesta experiència ha portat a tenir una gran gamma de OCBs creades a nivell de barris amb 
una gran varietat de projectes en procés. És el cas de ESF, que en la seva entrada a Maputo va 
optar per utilitzar AMDEC com a contrapart, amb el que aquesta va crear una OCB al barri de 
Maxaquene A per poder dur a terme el projecte de la ONG Internacional. 
 
A diferència del cas de MSF o WaterAID, van crear o potenciar la creació d’una OCB purament 
tècnica de provisió de serveis, però el seu impacte no ha anat més enllà de l’àrea de Urbanização. 
En canvi, AMDEC ja està duent a terme un projecte social urbà finançat per la Unió Europea a tot 
el districte 3 i 5 de la ciutat, “Fortalecimento do desenvolvimento local participativo nos distritos 
municipais 3 e 5 da Cidade de Maputo”. 
 
 
Les conclusions són clares, per una banda un projecte purament d’infraestructures que es centra 
en un barri, creant una OCB per a la provisió de serveis, al qual millora substancialment i dota a la 
OCB d’una autonomia financera. I per altra, un projecte més social, on es crea una ONG local que 
promou el reforçament ciutadà a través de la creació de OCBs als barris que serveixen de vincles 
per a altres ONG Internacionals. Ambdós han aportat coses positives al desenvolupament dels 
barris de la ciutat, tot i que des de dues perspectives ben diferents. 


