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555...   CCOONNCCLLUUSSIIOONNSS  

 

De l’estudi de les condicions socio-econòmiques de la població hem de remarcar que: 

• La població de la ciutat té una mitja d’edat molt baixa. Tot i que no existeix un dèficit 
educatiu, la taxa d’activitat i d’ocupació són bastant petites. Entre les persones actives, 
el grup dels funcionaris és el dominant del sector formal de l’economia. Però, qui 
realment domina el mercat laboral i qui en l’actualitat és el motor de l’economia és el 
sector informal. Aquí apareix la primera dualitat dels habitants de Melen, les persones 
ocupades formalment i les que ho estan informalment o no tenen feina. 

Les dues franges socials creades segons l’accés a la feina es distingeixen per: dins del 
sector formal es treballa protegit per un contracte, que et dóna una remuneració digne 
(el salari mínim està per sobre de la mitja de la població) i continuada; al sector 
informal no es tenen uns ingressos fixes al mes i a més a més els sous queden molt 
lluny de ser dignes. Tot això fa les persones enquadrades al sector informal o que 
no tenen feina, tinguin un nivell de vida molt més baix que la resta de la població. 

• Existeix una relació molt important entre les condicions de vida i els teixits 
urbans. La primera gran diferenciació d’aquestes condicions de vida es dóna entre qui 
habita un teixit espontani, resultat del creixement exponencial des de l’any 1950 unit a 
la manca de planificació urbana, i qui ho fa als teixits estructurats. Qui viu als teixits 
estructurats té un accés digne als serveis urbans (aigua, electricitat, sanejament i 
vialitat), les condicions higièniques del barri són bones (espai lliure, airejament), i es 
desenvolupen activitats econòmiques. En canvi, els teixits espontanis pateixen una 
manca greu respecte als serveis urbans, la densitat és molt alta, no existeixen espais 
lliures i la gent està obligada a sortir del barri per guanyar-se la vida.  

• Melen és un barri situat a prop del centre ciutat on hi predomina el teixit espontani 
dens per sobre d’una franja de teixit mixt comercial – residencial (teixit estructurat) 
situat a tocar de la via principal. Entre aquest dos tipus de teixit no existeix 
convivència, cadascun ocupa el seu lloc. Aquesta dualitat de teixit ens mostra 
també una dualitat en les condicions de vida de Melen. 

 

De l’estudi d’accessibilitat hem extret com a conclusions importants: 

• El fet que marca la diferència d’accessibilitat entre els habitants de Melen és la 
dificultat per arribar a assolir la via principal. 

• Partint des del concepte clàssic d’accessibilitat en el que influeixen les motivacions i 
les dificultats per assolir la destinació desitjada hem arribat a la conclusió abans 
presentada mitjançant: 

o Un estudi de les motivacions i el nombre de desplaçaments efectuats. Aquest, 
ens ha permès afirmar que: (i) gairebé tots els desplaçaments efectuats pels 
habitants de Melen tenen com a origen o destinació punts de fora del 
barri, (ii) les distàncies dels desplaçaments siguin bastant similars, sent 
totes elles prou petites com per no haver de combinar modes de transport, (iii) i 
els modes de desplaçament utilitzats estan relacionats amb les 
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motivacions, qui viatja a l’escola o a la universitat va a peu i qui va a treballar 
o al mercat fa servir el taxi combinat. 

o Un estudi de la xarxa viària de la ciutat que ens ha revelat que n’existeixen dos 
nivells. Un inclou la xarxa nacional i la primària, que estan en bon estat de 
conservació i per la que circulen un gran percentatge dels desplaçaments; i 
l’altra la secundària, la qual no és apte per la circulació, llevat de la situada en 
els barris rics. Aquesta estructura de la xarxa fa que la gran majoria dels 
desplaçaments utilitzin la xarxa primària, quedant aquesta en un estat proper a 
la congestió. També provoca, respecte als desplaçaments efectuats per la gent 
de Melen, que la resistència que ofereixen sigui molt similar en la majoria 
d’ells. 

o Aquests fets, la majoria de viatges es fan cap a fora del barri, tenint una 
distància de similar ordre de magnitud, que fan servir uns modes de transport 
associat a la motivació i que ofereixen una resistència molt similar, fan que el 
factor que diferenciï l’accessibilitat dels habitants de Melen sigui la 
dificultat en arribar a la via principal, és a dir en sortir del barri. 

 

De la definició de l’índex de desenvolupament que ens ha servit per creuar-lo amb 
l’accessibilitat concloem que : 

• Els factors que millor caracteritzen el desenvolupament dels habitants de Melen són: 

o les condicions de vida de la família, representades per les característiques dels 
materials de construcció de l’habitatge (provisionals, permanents,...), 

o els problemes d’insalubritat que pateix la família, 

o l’accés als serveis urbans (aigua, sanejament i electricitat), 

o les comoditats de les que gaudeix la família, i 

o les despeses que fan. 

• El desenvolupament de les famílies Melen pren la majoria dels valors per sota de la 
mitja de l’índex. 

• Mentre que existeixen casos molt elevats de desenvolupament de les famílies no n’hi 
ha d’extremadament crítics (molt propers a l’índex nul). 

Del creuament de l’índex de desenvolupament amb l’accessibilitat recordem que: 

• Existeix una relació lògica entre el grau d’accessibilitat de les famílies amb el seu 
desenvolupament humà. És a dir, existeix una tendència a que les famílies que millor 
accés tenen a la xarxa viària principal tinguin un grau més alt de 
desenvolupament. 

• Que segons l’accessibilitat empitjora la tendència del grau de desenvolupament és 
decréixer. 

• Que els salts d’accessibilitat estiguin associats a: 

o Tenir accés a l’habitatge des de la via principal, sense la necessitat d’entrar al 
barri. 

o L’habitatge, estant dins del barri, sigui accessible amb vehicle a motor. 

o Es pugui arribar fins a l’habitatge amb elements de transport de material 
(carros pousse-pousse) o bé només caminant. 
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o Que només es pugui accedir a l’habitatge a peu, estant la via en condicions 
molt degradades. 

• Que el grau d’accessibilitat que ocasiona més impacte sobre el desenvolupament de les 
famílies sigui que s’hi pot accedir des de la via principal. Això ho podem associar a 
que els habitatges que tenen aquesta accessibilitat pertanyen a un altre tipus de teixit, 
l’estructurat. 

 

Tornem a trobar aquí la dualitat de la ciutat. Existeixen dues ciutats dins de Yaundé en 
funció del grau de desenvolupament. Aquests dos grups estan lligats amb el tipus de teixit 
urbà: la ciutat estructurada és la que té accés a la majoria dels serveis proporcionats per la 
ciutat, i per tant, millor desenvolupament; i la ciutat espontània, que té un dèficit important 
pel que fa a l’accés als serveis. És on els ciutadans tenen un pitjor grau de desenvolupament. 

Hem comprovat que el desenvolupament està lligat amb l’accessibilitat, per tant en millorar-
la podrem influir sobre el desenvolupament de les famílies. Ha de ser la recomanació 
d’aquesta tesina que l’apropament entre les “dues ciutats” sigui un fet. I que una de les 
maneres per les que es pot començar és millorar l’accessibilitat de les persones, donat que 
són intervencions barates i sostenibles pels propis habitants servits. 

La sostenibilitat de la ciutat de Yaundé depèn fortament de la capacitat d’integració de tots 
els seus habitants. Amb la dinàmica actual de creixement, els barris peri-urbans aniran 
guanyant població fins arribar a densificar-se. Si el problema de la circulació interior dels 
barris no es soluciona, el dèficit d’accessibilitat que ara es dóna als barris del centre ciutat es 
reproduirà en aquests. A més a més, els habitants d’aquests tipus de barris han de fer 
desplaçaments molt més llargs que els exclourà de la ciutat, i els deixarà com a ciutadans de 
segona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


