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Resum 
 
L’estudi que aquí es presenta s’emmarca dins el projecte de recerca Aigua i Serveis Urbans a 
l’Àfrica i Amèrica Llatina del Grup de Recerca en Cooperació per al Desenvolupament Humà 
(GRECDH-UPC), a través d’un viatge d’investigació de tres mesos a la capital de Moçambic, 
Maputo, en el període de juliol a setembre de 2007. 
 
La tesina es divideix en tres grans parts, on en la primera es situa al lector al país i a l’estat de l’art 
en la recerca aplicada, en la segona part es realitza un anàlisi del creixement de les Tecnologies 
Apropiades i les xarxes de serveis urbans associades, i en la tercera part es busquen les bones 
articulacions d’actors de cooperació al desenvolupament que han intervingut al país. 
 
En primer lloc, s’analitzen quines han estat les gradacions en les Tecnologies Apropiades 
associades als diferents serveis urbans de la ciutat de Maputo des d’una perspectiva evolutiva en 
els temps, des de l’any 1975 fins a l’actualitat, i en l’espai, de centre a perifèria. 
 
Es volen determinar quins són els factors claus que expliquin els llindars i els salts d’escala dels 
nivells de Tecnologia Apropiada en cada un dels serveis urbans, i que veurem que vindrà 
determinat per 3 factors: segons la llunyania del barri al centre, lligat al preu del sòl i al cost dels 
serveis, i de la distància a la connexió en xarxa; de l’operador que la gestiona; i de la capacitat 
econòmica de les famílies. 
 
Al mateix temps es vol determinar quin és l’ordre de prioritat en la implementació dels serveis, tant 
a escala global de la ciutat com a escala local de barris, concretant amb el cas d’estudi d’un barri 
espontani de la primera corona de la perifèria de la ciutat. Aquest ordre vindrà condicionat per una 
situació precària però suficient de l’abastament d’aigua de la ciutat o barri, i els altres serveis 
urbans seguiran un ordre de prioritat propi. 
 
Per altra banda, s’analitzen els diferents actors involucrats en la cooperació al desenvolupament al 
país i, en concret, a la ciutat de Maputo per tal d’estudiar les diverses articulacions d’actors que 
s’han donat en els projectes de cada servei urbà. D’aquesta forma volem determinar quines han 
estat bones pràctiques d’articulacions d’actors, que seran aquelles que han tingut major impacte 
en el desenvolupament del barri, que s’han replicat a escales majors i que aporten sostenibilitat 
econòmica per assegurar la seva continuïtat en el futur. Per fer-ho, en basarem en els conceptes 
anglesos de bottom-up, top-down i Scaling up. 
 
A través d’aquest últim anàlisi podem determinar la pertinença en la intervenció de cada un dels 
actors segons la seva naturalesa, ja siguin agències multilaterals, bilaterals o ONGs 
Internacionals. Veurem com les ONGs Internacionals es mantenen sempre a nivell de barri com a 
generadores i impulsores d’experiències pilot. En canvi, les grans agències de cooperació 
multilateral, i bilateral en certs casos, veurem com són necessàries per a les grans inversions 
d’infraestructures. Aquestes últimes tenen un paper important en finançar puntualment 
experiències pilot de ONGs Internacionals. Per exemplificar-ho compararem els casos de millora 
de barris de dos assentaments veïns amb condicions de vida semblants però amb entrades 
diferents d’actors que han generat desenvolupaments desiguals. 


