
CONTEXT:
Pachacamac és el districte més pobre de Lima. A més a més Manchay ha patit un 
vertiginós procés d‘ocupació urbana. En 14 anys la població ha crescut a un ritme de 
1000 famílies per any. Amb una  precipitació inferior a 50 mm a l’any, disposen d’es-
cassos recursos hídrics, geografia fortament accidentada i escasses infraestructures.

OBJECTIUS:
Tipificar els actors involucrats en el desenvolupament del districte i els espais de 
participació. Identificar les accions sobre el territori que generen canvis positius 
sobre l’entorn.

llOC:  Centro Poblado Rural Quebrada de Manchay, Distrito de Pachacamac, Lima, Perú

SOCI lOCAl: Departamento Académico de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible    
            de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, Lima, Perú (UNALM)

PARTICIPANTS: Eduard Rodríguez Máñez, PDI de l‘ETSECCPB

AJUT CCD: 1.400 euros

ACTIVITATS: 
Reunions amb les organitzacions de base, amb el govern local i les associacions 
veïnals. Recopilació d‘informació rellevant sobre els plans de desenvolupament. 
Elaboració de cartografia pròpia i específica per ajudar a la gestió del municipi.

RESUlTATS:
Elaboració d’un conveni de col·laboració entre la UNALM i el districte de 
Pachacamac. Identificació dels processos participatius. Sistematització preliminar 
de tota la informació recopilada en un GIS (en procés).

CONTINUïTAT:
La UNALM vol utilitzar el districte com un viver de tesis i el districte vol treure partit 
de la part tècnica que ofereix la Universitat.

VAlORACIÓ:
Tots plegats ens hem adonat de la complexitat del problema i de l’abast del mateix, 
de la quantitat d’actors implicats i de les organitzacions i interessos que hi ha sobre 
aquest districte. Sobretot per la presència dels Traficants de Terrenys que mante-
nen els nivells de violència i pràctiques il·legals elevats, la qual cosa impossibilita 
una normal i correcta governació. 

DESENVOlUPAMENT TERRITORIAl DE lA QUEBRADA DE MANCHAY
PERÚ:
IDH: 0,725

Superfície: 1.285.216 km²
Habitants: 30.165.000 hab.

Esperança de vida: 72,7 anys

20 anys de cooperacioó
    Suma-t’hi!
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