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Annexes 
 

I. Llistat dels Projectes Estudiats 
 
El següent llistat vol mostrar de forma resumida els 35 projectes més estudiats per a la realització 
de la present tesina. Només es citen els projectes rellevants per a l’estudi i, per tant, projectes de 
serveis urbans que es desenvolupin total o parcialment a la ciutat de Maputo. La seva informació 
es troba documentada en format digital i en paper. S’hi poden trobar des de projectes d’agències 
de cooperació, ONGs o lleis i documents importants realitzats pel govern de Moçambic. Es 
complementa el llistat amb un cronograma final amb els projectes estudiats: 
 
 
 
1975. MOZ/75/121 Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD): Projecte 
d’autoajuda al barri de Machava de Maputo, van ser organitzades unes 200 famílies per realitzar 
cooperatives de construcció amb l’assessorament d’especialistes. L’objectiu era dotar dels 
recursos tècnics nacionals per a la construcció. 
 
1977-1991, Programa de Sanejament i Drenatge de Maputo (Govern Països Baixos, 1977-
1991, 32 milions d’€): construcció del drenatge principal de la conca que afecta la primera corona 
de la ciutat de 1984 a 1986, construcció del clavegueram paral·lel al primer i elaboració del Pla de 
Drenatge i Clavegueram de la ciutat, Waste Water Master Plan. 
 
1983-1995, Programa d’Abastament d’Aigua per als Barris Perifèrics (PAABP, 1983-1995): 
iniciativa del govern per proveir a la perifèria a partir de petits sistemes independents de furs i 
dipòsits lligats a fonts. Es construeixen més de 500 fonts. El 1987 passa a formar part de la política 
del govern. Moltes ONGs i agències s’hi adhereixen i executen projectes dins el PAABP. La 
cooperació xinesa va construir uns 60 pous i alguns tancs d’aigua dins el programa, per proveir les 
fonts, amb l’ajuda de l’empresa nacional de perforacions Geomoc. 
 
1984-1992, “Extension stations traitement eaux de l’Umbeluzi” (AFD, 1984-1992, 0,5 M€), junt 
amb el Banc Africà de Desenvolupament (ADB, les sigles en anglès): Ampliació de l’estació de 
tractament, encarregant-se dels costós de substitució i l’assistència tècnica al muntatge d’equips, 
inicialment finançats amb crèdit privat francès però deteriorats a causa de les greus inundacions 
de 1984. L’ampliació va ser posada en servei el 1990. 
 
1985-1998, Programa Nacional de Sanejament a Baix Cost (PNSBC, 1985-1998): es van 
construir unes 230.000 latrines en tot el país, unes 100.000 a Maputo i districtes. 
 
1988-1996, Urban Rehabilitation Project (PRU, Banc Mundial, 1988-1996, US$ 60 milions): 
algunes inversions en infraestructures de la xarxa de clavegueram i drenatge. 
 
1989-1992, “Approvisionnement en eau potable de quartiers périphériques de Maputo” 
(1989-1992, 437.482 €): amb finançament de la Comunitat Europea i el Govern de Moçambic. 
Oxfam donava suport en el si d’ADM pel PAABP i també dins la DNA (Direcção Nacional de 
Águas), per replicar l’experiència del PAABP a altres ciutats del país. Oxfam va acabar construint 
entre 1990 i 1992, 127 fonts públiques al districte municipal 3. 
 
1989-1993, Projecte de Rehabilitació Urbana i Creació de Llocs de Treball a Moçambic 
(TERSA-AECI, 1989-1993, 3,3 milions d’€): dotació en infraestructures i formació en 
manteniment de maquinària. 
 
1992-1996, “Rehabilitation station traitement eaux de l’Umbeluzi” (AFD, 1992-1996, 10,2 M€): 
l’objectiu era rehabilitar la unitat més antiga de l’estació de tractament d’aigua d’Umbeluzi, amb 
diverses millores a la recent ampliació d’aquesta estació i, igualment, un important programa 
d’assistència tècnica a ADM (Águas de Maputo). La rehabilitació de l’estació va conèixer 
importants endarreriments (1992-1996). 
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1993-1998. Programa Nacional de Desenvolvimento Urbano e Habitacional. Componente de 
Reforço Institucional e Capacitação UNDP/UNCHS Projecto MOZ/93/020: Programa finançat 
pel govern de Moçambic amb assistència tècnica de PNUD/Habitat per al reforç institucional del 
país un cop aconseguits els acords de Pau de 1992. 
 
1993-1999. Projecto de Reestruturação dos Órgãos Locais (PROL), Banc Mundial: L’objectiu 
va ser capacitar els órgans locals en matèria de planificació, finançament i gestió dels seus serveis 
municipals. 
 
1998. Projecto de Desenvolvimento Municipal (PDM) , Banc Mundial: Per donar suport a les 
noves 33 municipalitats creades en el procés de descentralització. 
 
1998-1999, “Reforcement transport en eau a Maputo” (AFD, 1998-1999, 4,7 M€): subvenció 
amb l’objectiu principal de contribuir al reforç del sistema d’adducció i de bombeig per encaminar la 
totalitat de l’aigua tractada cap a Maputo i, preparar la transformació d’ADM en empresa privada. 
 
1998-2005, Programa Nacional per al Desenvolupament de l’Aigua I (PNDA I, 1998-2005, US$ 
36 milions, Banc Mundial): basat en fer estudis i preparar el terreny, enfocat majoritàriament en 
recursos hídrics, gestió de rius transfronterers i aigua rural, a través de les ARAs (Autoridade 
Regional da Água). No estaven programades infraestructures,  
 
1999-..., Programa d’Aigua, Sanejament i Promoció Higiènica en zona urbana i peri-urbana 
(UNICEF, WSHP, 1999-...): programa de suport al municipi de Maputo en la transició del PNSBC a 
la responsabilitat municipal pel que fa al sanejament. De 1999 a 2006 s’han construït unes 29.000 
latrines. 
 
1999-2000, Projecte de Drenatge a Mafalala (ESSOR, 1999-2000, 17.000 € de la União 
Comercial de Bancos (UCB)): petits drens terciaris per solucionar problemes puntuals. 
 
1999-2001, Programa Social Urbà (ESSOR, 1999-2001): es van construir 2.700 latrines al barri 
de Mafalala amb finançament d’UNICEF i les ambaixades dels Països Baixos i Canadà. 
 
1999-2007, Programa Nacional per al Desenvolupament de l’Aigua II (PNDA II, 1999-2007, 
US$ 114,84 milions): ADB amb US$ 19,6 milions, Govern Països Baixos amb US$ 10 milions, el 
Govern de Moçambic amb US$ 10,24 milions i el Banc Mundial amb US$ 75 milions): aquest 
segon ja tenia un caire més urbà, on acaben de donar l’impuls necessari per la separació de 
poders del sector de l’aigua dins el Quadre de Gestió Delegada (1999) i inverteixen en 
infraestructures, sobretot a través del Banc Africà de Desenvolupament. Aquest projecte també 
potenciava la creació del citat esquema de l’aigua a les altres 4 ciutats importants del país, Beira, 
Quelimane, Nampula i Pemba, així com altres solucions per a ciutats més petites com Inhambane, 
Maxixe, Xai-Xai i Chokwé. 
 
2000, Elaboració del Projecte de Drenatge a Maxaquene A (Care Internacional, 2000): es va 
encarregar l’elaboració del projecte al Centro de Estudos de Engenharia (CEE) de la Facultat 
d’Enginyeria Civil de Maputo. 
 
2000-2001, Progetto di emergenza a seguito delle inondazioni - componente di appoggio al 
settore di igiene ambientale al quartiere Munhuana (COSV i ALISEI – Nuova Fronteira, 2000-
2001, 175.595 € de la Regió Lombardia d’Itàlia): es construeix la xarxa de drenatge secundari 
del barri de Munhuana a través d’un treball comunitari. Van donar suport a MSF pels drenatges al 
barri de Urbanização. 
 
2000-2004, Projecte de Desenvolupament Urbà Kuyakana (2000-2004, CARE Internacional): 
CARE Internacional comença a treballar el 2000 als barris de Polana Caniço A i B. La component 
d’aigua es basava en la creació dels Grups de Treball sobre la Gestió de Fonts (GTGF) i en la 
elaboració, junt amb el municipi, d’un nou Model de Gestió de Fontanars, on també participaven 
WaterAID i ESSOR. 
 
2000-2007, Maputo Water Supply Rehabilitation Project (MWSRP, 2000-2007, US$ 33 milions, 
ADB): aporta una substancial i vistosa millora de la xarxa. Es tracta de fer arribar la xarxa d’aigua 
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als barris de Laulane, Mahotas i Hulene a través del nou centre de distribució de Laulane i tota la 
xarxa secundària adjacent.  
 
2001-..., Suport al Municipi de Maputo en Aigua i Sanejament (UNICEF, 100.000 € anuals, 
2001-...): a través de la DMAS (Direcção Municipal de Água e Saneamento), du a terme petits 
projectes dispersos per diversos barris de la ciutat, obrint pous, construint i rehabilitant fonts o 
petits sistemes d’abastament d’aigua. De 2001 fins a 2006 s’han obert un total de 33 furs, 
construcció de 10 petits sistemes d’abastament d’aigua, 3 noves fonts, una font rehabilitada i la 
compra de 4 dipòsits de 5.000 litres. També es construeixen i rehabiliten sistemes d’aigua en 
escoles. El projecte encara està obert. 
 
2001-2004 : Projet d'Eau, d'Hygiène et d'Assainissement pour la prévention du choléra dans 
le Bairro d'Urbanização, Maputo, Mozambique (MSF Luxemburg, 2001-2004, 40.000 €): Al 
barri d’Urbanização l’aigua no va ser una de les prioritats de l’ONG, tot i que es van fer petites 
rehabilitacions senzilles per augmentar la pressió d’aquests i alguna millora en la gestió.  
2002-2005: Vulnerability Reduction and Slum Upgrading in Flood Prone Cities – 
Mozambique, Maputo, Chókwè, Tete and Quelimane (Cities Alliance, World Bank, Govern de 
Moçambic, UN-Habitat, 2002-2005, US$ 1,110,000): Concretament al barri de Malanga a Maputo, 
es va arreglar una màquina del Gabinete de Drenagem de Maputo per a la neteja dels drens. 
 
2002-2009, Apoio a Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (AGRESU-GTZ, 2002-2009): 
Projecte d’assessorament al municipi en RSU. 
 
2004-2006, Projecte Urbà a Urbanização (WaterAID, 2004-2006): WaterAID estén la xarxa 
secundària i terciària a Urbanização i anima al FIPAG a finançar l’extensió de la xarxa a Aeroporto 
(ja que la xarxa és conjunta i calia fer la millora a ambdós barris). La idea era tenir la suficient 
cobertura de canonades per tal que els beneficiaris només tinguessin que contractar la connexió 
final amb ADM. 
 
2005-2007, Melhoramento das condições de abastecimento de água e saneamento no bairro 
da Mafalala (UN-Habitat, 2005-2007): millora del sistema d’aigua a causa de la baixa pressió de 
la xarxa. La solució adoptada ha estat un sistema mòbil de bombeig de l’aigua de la xarxa a uns 
dipòsits elevats per distribuir finalment a les fonts públiques. Es construiran 5 noves fonts i es 
rehabilitaran les 4 existents. 
 
2005-2007. Progetto pilota per lo sviluppo di un centro di riciclaggio di Rifiuti Solidi Urbani e 
di educazione ambientale (Caritas Moçambiquesa-LVIA, 2005-2007, 120.000 €): Centre de 
reciclatge de plàstic al barri d’Hulene B, al costat de la deixalleria municipal. 
 
2005-2009, Projecte Urbà al Districte 4 (WaterAID, 2005-2009): A 5 barris dels districte 
municipal 4 (Albazine, Costa do Sol, Hulene B, FPLM i Mahotas), WaterAID va començar el 2005 
un projecte per extendre la xarxa d’abastament d’aigua d’una forma semblant a Urbanização i la 
construcció i rehabilitació d’algunes fonts al districte. Es construiran les canonades secundàries a 
l’espera de fer les connexions domiciliàries per part d’ADM. 
 
2006, Projecte d’abastament a fonts (Agència Portuguesa de Cooperació, 2006): projecte als 
barris de Maxaquene B i D, finançat per l’Agència Portuguesa i executat per Aigües de Portugal. 
Es tractava de substituir l’actual abastament dels fonts existents a través de furs locals 
(possiblement contaminats) a un sistema lligat a la xarxa principal. 
 
2006-2007, Pla d’Implementació de l’Estratègia de Gestió Medi Ambiental per a l’Àrea 
Metropolitana de Maputo (EMS-GMA, 2006-2007, 3.635.973 €): Pla d’execució molt ambiciós en 
temes mediambientals en tota l’àrea metropolitana de Maputo. Té algunes activitats enfocades al 
sector de la recollida de residus sòlids urbans (RSU) a nivell de tota l’Àrea Metropolitana, com per 
exemple: el Gestão de Resíduos Sólidos de Vilas, creant un grup de recollida de RSU al districte 
de Boane, on anteriorment no existia cap tipus de recollida; PPP Recolha de Resíduos Sólidos 
Secundários (Maputo), per donar suport a la creació de consorcis publico-privats que gestionin la 
recollida secundària i transport dels RSU; i Gestão Ambiental Integrada Descentralizada, un 
projecte al barri de Fomento de Matola que inclou la neteja dels canals de drenatge i la recollida 
primària de RSU, sent una còpia de l’experiència de ADASBU a Urbanização. 
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2006-2013, Maputo Water Supply Project (MWSP, Primera Fase 2006-2010, 76,2 M€; Segona 
Fase 2010-2013, 57,8 M€): finançat per la UE (25 M€ Primera Fase), el Banc Europeu d’Inversions 
 
2007-2008, Projecte Pilot de Millora de Serveis Urbans al barri de Maxaquene A, Maputo 
(ESF, 2007-2008, 180.000 €): Durant el 2007 s’elabora el projecte constructiu de tot el barri de 
Maxaquene A a través d’un estudiant de l’ETSECCPB de la UPC i durant el 2008 s’està construint 
una part d’aquest drenatge a través de la ONG Enginyeria Sense Fronteres de Catalunya (ESF 
Catalunya). 
 
2007-2015, ProMaputo (2007-2015, US$ 30 milions, 29% sector RSU): Suport en les polítiques 
de RSU del municipi i del programa AGRESU. Es replicaran les experiències de recollida 
secundaria a 11 barris de la ciutat. 
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II. Relació de les entrevistes 
 
En aquest annex es mostren 25 entrevistes realitzades durant l’estada a la ciutat de Maputo en el 
període juliol-setembre de 2007. Aquesta informació presa directament a terreny, més tota la 
informació documental recollida adquirida de les mateixes entrevistes han servit de base per a la 
realització del present estudi, i per aquest motiu s’ha considerat oportú incloure-les al final del 
mateix. 
 
Cal dir que aquestes entrevistes poden tenir informacions incongruents respecte l’estudi, doncs les 
informacions a vegades divergien segons l’origen d’informació. L’apropiació i l’autoria dels 
projectes és una pràctica comuna en totes les organitzacions de cooperació i en certs moments 
s’arribava en situacions en que no coincidien dates, autors, pressupostos o activitats. A través del 
llarg estudi s’ha pogut acabar traient l’entrellat d’aquestes divergències. 
 
També cal esmentar que degut al gran període comprès en aquest estudi, 35 anys des de 1975 
fins el 2010, la divergència d’informacions era encara major, doncs els entrevistats responien 
segons la seva memòria i normalment amb falta de documentació que ho pogués verificar. No 
obstant, la informació presa a terreny és suficientment bona per garantir unes conclusions fiables i 
uns valors molt aproximats a la realitat. 
 
Del total de 25 entrevistes realitzades, 4 han estat a agències de cooperació multilateral, 7 a 
agències de cooperació bilateral, 6 a ONGs Internacionals, 3 a ONGs locals, 2 a Organitzacions 
de Base Comunitària i 3 a Institucions governamentals. 
 
Les entrevistes realitzades han estat les següents: 

 
1. Reunió amb Pedro Pimentel, WaterAID ..................................................................................vi 
2. Reunió amb Ana Lúcia i Dinis, CARE Internacional.................................................................x 
3. Reunió amb Cristina, LVIA .....................................................................................................xii 
4. Reunió amb Marculino, Urban WaterAID ..............................................................................xiv 
5. Reunió amb Análio, DAS-UNICEF .........................................................................................xv 
6. Reunió amb Titus, UN-Habitat...............................................................................................xvi 
7. Reunió amb Caroline Blanc, Agence Française de Développement (AFD)........................ xviii 
8. Reunió amb Cristophe Nothomb, MSF i FIPAG ....................................................................xix 
9. Reunió amb Keisse, Cooperació Països Baixos ................................................................. xxiii 
10. Reunió amb Luis Hebrero, UE........................................................................................... xxvi 
11. Reunió amb Rosa Mabane, EMS-GMA........................................................................... xxviii 
12. Reunió amb Franciso i Antonio, ADASBU........................................................................ xxxii 
13. Reunió amb Andrea Pascarelli, Cooperazione Italiana................................................... xxxvi 
14. Reunió amb Eng. Armindo, ADM..................................................................................... xxxvi 
15. Reunió amb Enrique del Castillo, Caritas Moçambiquesa .............................................xxxviii 
16. Visita de camp a Mumemo amb Enrique del Castillo, Caritas Moçambiquesa....................xli 
17. Reunió amb Miguel González, AECI ...................................................................................xlv 
18. Reunió amb Gereon Hunger, AGRESU-GTZ..................................................................... xlvi 
19. Reunió amb Manuel Alvarinho, President del CRA.......................................................... xlviii 
20. Reunió amb Sr. Magaia, DAMBO............................................................................................l 
21. Reunió amb Gilda, AMDEC ................................................................................................... lii 
22. Reunió amb Domingos Chiconela, UNICEF......................................................................... liv 
23. Reunió amb Marculino, Urban WaterAID. Segon cop. ..........................................................lv 
24. Reunió amb Rui Costa, ACCD ............................................................................................ lvii 
25. Reunió amb Nhampossa, Director DMAS .......................................................................... lviii 
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1. Reunió amb Pedro Pimentel, WaterAID 

 
Després d’una infructuosa cerca de l’oficina, acabo trucant a Pedro i em ve a buscar a un lloc més 
conegut. Comencem la reunió a les 9:00 per acabar a les 11:30. Em comenta que l’oficina central 
és on som, que treballen 8 persones, i que el projecte Urban al DMAS hi ha 4 persones. Tenen 
projectes a Niassa (el més gran i important) i també a Zambezia. 
 
UNICEF 
M’explica ràpidament el seu pas per UNICEF del 1998 al 2003, quan va entrar a WaterAID. El 
projecte que feia amb ells era WSHP, per a les ciutats de Maputo, Beira, Nampula i Quelimane, 
iniciat el 1998 i encara executant-se (2007). Tractem 3 temàtiques, Aigua, Sanejament i Promoció 
d’Higiene. Estan bastant dispersos per Maputo, moltes coses puntuals i res concentrat (paraules 
de Pedro), a Mafalala, Urbanização, Maxaquene, Chamanculo, Luis Cabral, Mahotas, 25 Junho, 
etc... sobretot fent Sanejament (construcció Latrines) i promoció d’higiene. A les escoles també 
treballen en Aigua, Sanejament i Promoció Higiene. D’aigua directament als barris han fet poc, 
però sí alguns furs a Catembe, Magoanine i Albazine. Els dos de Magoanine i Albazine són 
propietat ara d’ADM. El de Catembe va ser entregat a la comunitat, l’Administració del Districte de 
Catembe. També a Catembe es van fer rehabilitacions de fonts lligades a la xarxa. A Catembe no 
arriba la xarxa, només hi ha furs i cisternes que tenen una xarxa de distribució pròpia pel barri. 
 
PNSBC + transició amb UNICEF 
El PNSBC va acabar el 1997-1998, per passar a ser responsabilitat de cada municipi. Durant 
aquest procés de transició, en el qual encara hi estan (2007) UNICEF ha agafat el relleu a Maputo 
i altres municipis. Per a tal transició, es van crear els Gabinets de Sanejament de Baix Cost, 
dependents de la DNA. La responsabilitat sobre el municipi hauria de dur-la la DIMAS (Direcció 
Municipal d’Aigua i Sanejament) però des del 2006-2007 ha desaparegut per entrar a formar part 
dins la DMEP (Direcció Municipal d’Estradas i Pontes), amb un departament dins d’aquest que 
seria la DMAS (Departament Municipal d’Aigua i Sanejament). El Pedro té reserves de que això 
pugui funcionar, i qüestiona la decisió del govern. El plaços o indicadors clars durant la transició no 
es van fer i tot ha quedat enlaire. 
 
MSF a Urbanização 
A causa de les cheias (inundacions) de 2000 a Maputo, es donen grans brots de Colera sobretot a 
Urbanização, Mafalala i Maxaquene. MSF entra allà per donar suport, però ja el 2003 en surt ja 
que el drenatge ja no era cosa seva. Passa el relleu a WaterAID. Malgrat tot, MSF va fer 1.000 
metres de valas de drenatge revestits secundaris al barri, amb drens per al nivell freàtic, tot i que 
no va quedar cobert al 100%. Una ONG Italiana (COSV, 2000-2001. COSV. Projecte 
d'Emergència a les inundacions - component de suport al sector d'higiene ambiental al barri de 
Munhuana) havien fet un projecte de drenatge a Munhuana, amb força component de treball 
comunitari. Ells van donar suport a MSF a Urbanização. 
 
Entrada WaterAID a Urbanização (projecte 2004-2006) 
El 2004 entra realment WaterAID al barri, amb 5 temàtiques principals, 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 
 
Aigua a Urbanização 
A Urbanização es va substituir tota la xarxa secundaria i terciària d’aigua, doncs hi havia moltes 
fugues i pel cumprimento das ligações, el que vol dir que per norma d’ADM, les connexions a la 

 GRUP DE RECERCA EN COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ (GRECDH) 
VIATGE D’AVALUACIÓ DE TESINA A MAPUTO, MOÇ. Juny – Sept 2007 

 
Visita: Reunió amb Pedro Pimentel - WaterAID. 
Lloc: Seu WaterAID, Rua F, nº 12, Barri COOP. 
Membres GRECDH: Marc Pérez 
Data: 04 de juliol de 2007 
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xarxa no poden superar els 25 metres. A més, moltes connexions il·legals. El barri en aigua era 
com un espagueti. Actualment no funciona del tot bé, doncs falta pressió, i estan a l’espera de 
l’aigua de Laulane. 
 
La idea original era fer un projecte pilot a un quarteirão del barri de Urbanização, però ADM els va 
dir que per fer ells en un sol, ells han de rehabilitar tot el barri, per tant, havien de fer tot. A més, el 
sistema d’aigua d Urbanização és mixt amb Aeroporto. ADM ja tenia fet un projecte feia 3 anys 
(2001) amb el pressupost d’ençà, així que el van haver d’actualitzar. Va pujar molt més de lo 
esperat pel fet que ADM té preus estipulats segons si les vies són pavimentades o no, i al haver 
canviat tot tant en 3 anys, hi havia noves vies pavimentades. Van arribar a l’acord amb que, més o 
menys, WaterAID pagava Urbanização i FIPAG Aeroporto.  
 
El pressupost era d’uns 5 bilions de MT dels antics (5 milions dels nous) que són aproximadament 
150.000 €. WaterAID va aportar uns 55.000 lliures, que són aproximadament 82.500 €. El projecte 
va ser executat entre 2004-2006. 
 
ADASBU és també el comitè de l’aigua a Urbanização per a les fonts, però de 14 existents, cap 
funciona actualment. Les raons són: per falta de pressió i per falta de clients (la major part). Al tenir 
la xarxa al barri, la majoria de famílies van demanar la connexió domiciliar a ADM, per tant, el 
nombre de clients a les fonts va disminuir fins que la gestió era insostenible econòmicament. 
 
El sistema de fonts a Urbanização es feia per prepagament, però només va funcionar alguns 
mesos, ja que la pressió la font era força irregular. Als altres barris, es feia amb cartãos. 
 
Sanejament (Latrines) a Urbanização 
El 2005 es va fer un estudi de situació en latrines a Urbanização, on de 3000 famílies, 447 no 
tenien latrines millorades. L’objectiu era fer aquestes 447 restants. WaterAID paga els materials de 
les latrines i la família aporta en el transport del material, la construcció del forat i en fer la 
superestructura. 
 
El buidatge de latrines al barri no es feia ja que era molt car per la població pagar al municipi i, a 
més, els cotxes no passaven pels carrerons del barri. WaterAID fa una màquina especial per 
buidatge de latrines adaptada al barri. 
 
DANIDA va donar suport a ADASBU en la compra d’un tractor i un VACUTUG (per xuclar el residu 
de latrines), també per replicar als altres 5 barris. ADASBU té problemes amb el buidatge de 
latrines, doncs té la màquina i dos dipòsits de 10.000 i 5.000 litres per emmagatzemant transitori 
del residu per finalment dur-lo a la planta de tractament del riu Infulene. El municipi hauria de 
recollir el lixo líquid d’aquests dipòsits, però no ho fa, per falta de maquinària, entre d’altres. Així 
que ADASBU mateix ha de fer el transport a la planta. El que es vol fer ara és fer uns tancs mòbils 
als altres 5 barris per millorar el transport. DANIDA ha estat finançant el treball de ADASBU, però 
també ha estat treballant a Matola, Boane i Marracuene en suport al municipi. 
 
Drenatge Pluvial a Urbanização 
La comunitat va fer el treball de les valas terciàries a meitat de preu d’una constructora i, a més, 
ells sols ja ho fan. Qui ho fa son gent que ADASBU ja saps que ho saben fer, amb ajuda de 
WaterAID. 
 
 
WaterAID al DM4 (projecte 2005-2009) 
A partir del Memorandum que va fer WaterAID amb el Municipi i del projecte de Urbanização, el 
municipi volia que WaterAID repliquessin l’experiència a altres 5 barris (Maxaquene, Polana 
Caniço, Costa do Sol, Albazine i...) però per WaterAID era molt dispers, així que van fer una 
contraproposta concentrant-se al Districte Municipal 4, DM4, primer a 5 barris (Albazine, Costa do 
Sol, Hulene B, FPLM i Mahotas) i en un futur (després de 2009) a altres 4 del DM4. La idea era 
treballar als barris més crítics i arribar el 100% de cobertura d’aigua, Sanejament i Practiques 
Higièniques Correctes. 
 
Al 2005 comencen als 5 barris. Primerament creant capacitacions al municipi per poder planificar i 
gestionar millor. Creen parceira amb ESTAMOS, ONG Nacional que estava treballant amb ells a 
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Niassa però que va venir a Maputo per treballar amb WaterAID, els quals farien Sanejament i 
Promoció d’Higiene a Costa do Sol, Albazine i Hulene B. 
 
El projecte inicia el 2005 per finalitzar el 2009. El coordinador general del projecte dels 5 barris era 
el Municipi. Aquest any 2007 estan a l’espera de firmar el contracte amb EU pel Water Facilities 
(ell deia IBU, però no sé que és això) per als projectes dels 5 barris. Ja que fins ara els fons venien 
de WaterAID. El projecte als 5 barris és fins al 2009. 
 
El 2006, veient l’extensió del projecte, creen una nova parceira 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. 
 
També fan treballs a les escoles en Aigua, Sanejament i Promoció d’Higiene, així com millorar el 
sistema sanitari de les escoles. És important el treball a les escoles, doncs són l’intercanvi que 
tenen per fer arribar el missatge del Sanejament a la població del barri. 
 
Aigua al DM4 
El primer any, 2006, es fan 18 fonts a Costa do Sol i 2 fonts a FPLM connectats a la xarxa pública 
(que encara no està en funcionament a l’espera del centre de Laulane). A Laulane també es fa 
rehabilitació de fonts existents. El 2007 s’està treballant a Mahotas i Hulene B. I el 2008 a 
Albazine, ja que allà la connexió és amb petits sistemes privats i no a la xarxa pública. A tot el 
DM4, abans de l’actuació no hi havia connexió pública, només furs privats i alguns de l’ADM, 
alguns privats tenien una xarxa feta pròpia, però molt irregular, i segons Pedro, impossible 
d’utilitzar o comprar per ADM. 
 
Existència del Quadro de Gestão Delgada, creat pel govern. Selecció d’algunes ciutats per tal de 
traspassar la gestió de l’aigua a Operadors Privats. Moment que es crea també la FIPAG i el CRA 
(1998), ADM (1999). 
 
Em parla del projecte del Centre de Distribució de Laulane finançat pel Banc Africà de 
Desenvolupament (AfDB), “2000-2007. Maputo Water Supply Rehabilitation Project”. Em 
comenta que s’ha anat atraçant molt i que ara es te previst que el centre comenci a funcionar 
l’Agost de 2007. En principi, es tenen previst 50 fonts i 15.000 connexions (ligações) que ha de fer 
la FIPAG (pagar el govern). 
 
A través d’un Memorandum de Entendimento amb la FIPAG, arriben a un acord en que WaterAID 
faria fonts i els tubs de la xarxa secundària i terciària. La connexions a casa no les fa WaterAID, 
sinó que les famílies que ho vulguin, ho demanen a ADM qui els connecta. 
 
Em fa la reflexió de la falta d’aigua a Maputo, doncs comenta que actualment tota l’aigua ve del riu 
Umbuluzi, a través dels centre de distribució de Matola, Chamanculo, Alto Mae i Maxaquene, però 
que fins al 2012 no hi ha projecte clar per dur més aigua a Maputo, i que hi haurà més restricció 
horària en els pròxims anys, doncs cada vegada més connexions a la xarxa pública amb la 
mateixa aigua per tots. 
 
Fan també un Memorandum de Entendimento amb el CRA, qui regula la xarxa, per a la gestió de 
la Fonts. Maputo va crear fa 3 anys un Model de Gestió de Fonts, el qual han estat provant en 3 
barris. 3 components principals: 
“pegar” els projectes pilot, veure els seus punts forts i dèbils i replicar l’experiència. 
establir canals de comunicació senzills i efectius entre la població i el CRA. El CRA és l’àrbitre 
entre el FIPAG, ADM i població. Es va fer una consultora, però a l’espera d’implementar-ho quan 
tinguin aigua aquest agost 2007. 
 
Regulació de la revenda il·legal d’aigua els quintals. Donar suport al CRA en un model 
d’enquadrament per legalitzar el negoci. En particular, legalitzar els punts de venta il·legals on no 
existeixi font pública. Aquesta revenda no està gens regularitzada i es donen preus molt variables, 
a més de ser il·legal per llei. 
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Em comenta Pedro que actualment al FIPAG hi ha una discussió sobre els operadors privats 
existents. A causa de la falta d’aigua, poden ser una solució fins a arribar a 2012, doncs aquests 
donen 100% de cobertura a 24 hores on tenen els seus furos. Volen intentar arribar a una 
coordinació pacífica amb els operadors privats i ADM. 
 
Qui és propietari de l’aigua és l’ARA (Administració Reguladora de l’Aigua), i qualsevol fur que es 
vulgui fer ha de tenir permís d’ells, tant privat com ADM. Els comites de l’aigua són gestors de les 
xarxes de l’ADM, qui cobren i fan manteniment. 
 
Pedro em fa la reflexió sobre la diferent situació del barris. Costa do Sol, Mahotas i Albazine, són 
barris poc densos, que tenen molt d’espai per créixer, i per tant, s’ha de capacitar i formar bé als 
OCB perquè quan vingui nova gent a viure, es connectin a la xarxa, sinó el 100% de cobertura que 
estan assolint ara, en un any o dos ja baixaria a 80% o menys. Per altra banda, Urbanização, 
FPLM o Hulene són barris que ja no poden créixer més. 
 
Sobre la construcció de les infraestructures de canonades i fonts, WaterAID és qui finança, i és a 
través del FIPAG que fan el contracte amb ADM per construir. Els preus d’ADM si hi vas 
directament són més alts que si el FIPAG fa el contracte amb ADM. Aquests preus especials estan 
estipulats al Quadro de Gestão Delegada. Qui va produir el projecte va ser ADM, el qual van 
aprovar posteriorment WaterAID i el FIPAG. El document el te l’àrea d’Urban Projects de WaterAID 
que esta a les oficines de DMAS. 
 
Sanejament (Latrines) al DM4 
Els primers anys es feien fer les latrines millorades a empreses privades, però no funcionava molt 
bé, doncs les feien i marxaven i no quedava cap manteniment, i si algú volia arreglar coses o 
reclamar, no sabien on, doncs les empreses no eren del barri. Així que els següents anys van 
canviar d’estratègia i ara és l’OCB qui fa la construcció. A Costa do Sol, Albazine i Hulene B ja s 
fan les seves latrines, i la gent pot anar reclamar o demanar directament a l’OCB. A més, es van 
fer baixar els preus a la meitat. Es va fer un entendimento també amb el Projecte Latrinas 
Melhoradas (PLM) amb les Unitats de producció de la DNA. 
 
Preus unitaris de Latrines (2006): 
Ecològica amb materials per superestructura locals (caniço) 4,5 milions MT antics (130 €) 
Ecològica amb materials per superestr. convencionals (blocs) 6 milions MT antics (170 €) 
Millorada construïda per empresa privada, 1,5 milions de MT antics (43 €) 
Millorada construïda per la comunitat, 800.000 MT antics (23 €) 
 
El lixo de les latrines es podria utilitzar com a compost, però prop de Urbanização no hi ha 
Machamba (agricultura) per utilitzar-ho. Però es vol intentar implementar als altres 5 barris. 
L’avantatge de la ecològiques és que ocupen menys espai, són útils en nivells freàtics alts i es 
poden enganxar al cos de la casa. 
 
Lixo a Urbanização 
La recollida de lixo a Urbanização es fa per contracte amb el municipi, del qual reben un pagament 
mensual, cobrat de la tarifa de l’Electricitat. La recollida dins al barri amb carretons es diposita a 
l’exterior del barri on hi ha alguns cubs grans de residus que el municipi ha de recollir. Es vol 
replicar als altres 5 barris, però hi ha problemes amb el municipi, doncs els camions no arriben 
allà, i la gent els enterra, doncs encara hi ha lloc. 
 
Altres 
WaterAID no fa pagar econòmicament a les famílies. Em comenta que UNICEF, ESSOR o CARE 
han tingut alguna experiència en fer pagar quelcom simbòlic. 
 
Em confirma el treball de CARE a Polana Caniço i Maxaquene i de ESSOR a Mafalala i 
Chamanculo. 
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2. Reunió amb Ana Lúcia i Dinis, CARE Internacional 

 
 
Quedem a les 14:00 a la seva oficina. Després que les secretàries es sorprenguessin que el meu 
cabell, rastes, que les toquessin, que veiessin que eren naturals, que estaven netes i cuidades, 
arriba Ana Lúcia per dur-me a un despatx mentre m’oferia un cafetó Ricoffi. 
 
Historia breu de CARE 
CARE va ser originalment creada pels EUA, els quals encara són qui porten el carro endavant. 
CARE Moçambic depèn directament de CARE EUA. Cada CARE pot dependre o no d’un CARE 
d’un país del Nord. Ana Lúcia fa 12 anys que està amb CARE Moçambic i tot i ser guatemalenca 
dius que ja no pot parlar 100% espanyol. 
 
Arriben el 1986, per treballs en emergència a Inhambane en aliments, fins al 1992. Un cop el país 
acorda la Pau, 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. Els dos últims ja han acabat. També projectes d’estalvi i 
crèdit amb dones de les comunitats amb reinversió dels crèdits. Ha arribat una espècie Institució 
Financera (IMF) ja molt consolidada. El principi no treballaven amb cap ONG local, però els últims 
anys ja sí hi treballen. 
 
Les seves línies principals són Aigua, Seguretat Alimentària, SIDA/HIV, Governabilitat i Gènere. 
Les ultimes tres tractades de forma transversal en tots els projectes. 
 
La governabilitat m’explica que l’entenen com dues branques. Per una banda la creació i 
capacitació de les IPCC (Institucions Participatives de Consulta Comunitària), i d’altra banda, 
donant suport, capacitació en planificació districtal a les administracions locals. La idea de crear el 
lligam entre població i institucions. Abans feien treball a ambdues bandes, però els últims anys ja 
només a les institucions, ja que les locals ja funcionen soles. 
 
CARE a Maputo 
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). 
 
Altres experiències que van donar suport, va ser el “Paulino lixo” (així li diuen). Amb paraules 
seves, i sense voler aparentment tirar-se floretes, em diu que, el Paulino lixo no diria que ha estat 
obra seva (de CARE), doncs moltes organitzacions li han donat suport al ser una persona amb 
molta iniciativa i que fa les coses bé, però que se’l senten força seu. El Paulino els va fer un 
projecte de lixo i ells li van aprovar. 
 
Projecte de Desenvolupament Urbà Kuyakana (2000-2004) 
Inicialment el projecte era de Facilitació, i no pas d’implementació, però que a causa de les cheias 
de 2000, van canviar una mica de rumb i implementaven més obres. Les 5 branques principals del 
projectes eren: 
• Aigua 
• Sanejament 
• Lixo 
• Suport Institucional 

GRUP DE RECERCA EN COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ (GRECDH) 
VIATGE D’AVALUACIÓ DE TESINA A MAPUTO, MOÇ. Juny – Sept 2007 

 
 

 
 

Visita: Reunió amb Ana Lúcia i Dinis de CARE Internacional. 
Lloc: Seu CARE, al costat de la Torre Vermelha i prop d’Hotel Cardoso. 
Membres GRECDH: Marc Pérez 
Data: 04 de juliol de 2007 
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• Erosió, a causa de les cheias de 2000 
 
El projecte es dur a terme a Maxaquene A, Polana Caniço A i B. CARE fa d’interlocutor entre els 
Donants i el Municipi. Per fer les obres es contractava a una empresa privada, però amb condició 
que els joves del barri hi treballessin. 
 
A partir d’un concurs a les dues escoles de Polana Caniço A i B, es va crear i construir a partir del 
disseny dels joves, el centre OPTAR, on es reclutaven joves claus de la comunitat perque fessin 
els treballs comunitaris. A més, també s’hi fa alfabetització d’adults (de 14 a 60 anys). 
 
Hi havia una coordinació al DM3 entre el Consell Municipal de Maputo, ESSOR, MSF i CARE per 
no solapar-se en feines al barri, i es reunien setmanalment. 
 
Component Suport Institucional 
Identificació de les mancances i debilitats institucionals i capacitació per a la millora d’aquestes. 
 
Component Sanejament (Maxaquene A) 
Em parla del projecte de Drenatge Alternatiu que van fer la Facultat d’Enginyeria Civil de la UEM 
amb el Nelson. Li pregunto perquè no es va dur a terme el projecte, i diu que CARE no l’havia pas 
de finançar, sinó que ells van fer que formulessin el projecte, i el van entregar al Municipi perquè 
aquest busques finançament. Però això mai s’ha donat. No sé com va anar, però em sembla que 
s’han tret de sobre aquell projecte amb aquesta excusa. Pedro de WaterAID em va comentar que 
CARE es va quedar sense finançament i ha estat inactiu alguns anys. No sé que va passar en el sí 
de CARE, però no m’ho volien pas explicar, normal. 
 
Latrines 
UNICEF i CARE van fer unes 120 latrines a Maxaquene A, la part més superior i menys colmatada 
d’aigua. En total de Maxaquene A, Polana A i B, un total d’unes 200 latrines, incloent Maxaquene 
A. Identificaven primer les famílies vulnerables i després, feien que es sentissin seva la latrina, 
fent-los construir els forat i aportant alguna cosa de mas d’obra. 
 
Component de lixo 
Van crear OCB per la recollida de lixo al barri, identificant joves del barri. Paulino va escriure el 
projecte i el van aprovar i finançar. Van capacitar a Paulino “com a persona” (així m’ho va dir) i van 
comprar materials. Després, però, em diu que UNICEF va ser qui va finançar el material, els 
carretons, guants, etc. I que CARE era l’interlocutor. El projecte amb Paulino va començar el 2000, 
i l’any 2004-2005 es va finançar, CARE, la legalització de la OCB de Paulino, la UGCM. Paulino té 
contracte amb el municipi, a qui el paga mensualment per la recollida. 
 
Component Aigua 
No feien infraestructures, només participació comunitària a través dels Grups de Gestió de Fonts 
(GGF), a partir del nou Model de Gestió de Fonts de la Municipalitat, capacitant en la gestió de 
fonts. 
 
A cada Font hi havia 3 representants, de la zona que abarcava la font. Es creava una assemblea 
de barri amb tots aquests representants, on es decidien 5 representats per formar el Comitè 
d’Aigua del barri, que eren legitimats per l’administració local. El Comitè era qui parlava amb ADM 
per fugues o problemes tècnics i amb el CRA per conflictes amb els preus. El comitè és el 
mediador entre la població i l’ADM. A més el comitè decidia també qui eren els operadors de fonts. 
Sempre parlo de fonts de l’ADM. La seu dels comitès d’aigua estan a les secretaries de barri, tot i 
que intentaven que siguin independents en personal els de la secretaria i del comitè d’aigua. 
 
Manteniment i Neteja 
M’explica breument que a Polana Caniço A i B es feien jornades de neteja, tant de les valas de 
drenatge (no sé quines) i de lixo, amb els joves del centre OPTAR. A més, manteniment dels 
gavions de protecció de l’erosió. 
 
Projectes a partir de 2007 
Tenen pensat donar suport a un projecte pilot de Regulació de les ventes il·legals, que també hi és 
ficat WaterAID amb el FIPAG. Volen demostrar que pot funcionar aquesta regularització. 
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Per altra banda estan liderant el WSUP, el Water and Sanitation for Urban Poor, en la qual recordo 
que hi ha posats RWE Thames Water, Halcrow (empreses privades), Cranfield University, 
WaterAID, CARE entre d’altres. 
 
CARE és qui ha fet l’estudi inicial, per veure com està la situació, veure les parceiras possibles, 
veure on millor actuar, etc. Per als pròxims 5 anys. No volen ser els que tirin endavant el projecte, 
doncs diuen que ha de ser alguna cosa de tots, i que existirà la figura d’un coordinador general del 
projecte. Com a parceiras clares que ja tenen molt definides, és que Thames Water and Halcrow 
aniran lligats a ADM, la Cranfield University farà els estudis tècnics del projecte, i WaterAID i 
CARE ho implementaran a terreny amb la població. Li comento de ESSOR, doncs Pedro de 
WaterAID em deia que també hi eren ficats, i Ana em diu que en principi hi serien, però que encara 
no esta molt clar. No em dona massa explicacions, sembla que no en vulgui treure l’aigua clara. 
 
Pedro no estava massa convençut del WSUP i crec que no li agrada. Ell diu que WaterAID ja te el 
seu projecte, i que aportaran a WSUP amb tota la informació que calgui sobre la seva experiència i 
bones pràctiques, però que no si volen involucrar molt.  
 
La meva opinió, per les impressions que m’han donat, és que al estar WaterAID des de UK posat 
en aquest WSUP, al Pedro aquesta decisió li ve de dalt i no li agrada, doncs entre d’altres coses hi 
entren empreses privades a treballar directament amb empreses privades. 
 
Ana em comenta que les Bilaterals ja no fan massa paper aquí, que no financen massa coses. No 
sé si perquè estan sortint de Moçambic, que no crec, o perquè diria que estan creant un grup 
potent anomenat G-15 per donar diners a manta directament al govern. D’això en tinc informació 
als meus documents, hi són tots els grans, UE, Banc Mundial i moltes bilaterals, entre elles 
Espanya. Em comenta que la Water Initiatives ja ha acabat també, i que, per tant, ara qui juga un 
paper aquí són els finançadors privats, Coca-Cola i Gates Foundation. 
 
 

3. Reunió amb Cristina, LVIA 

 
Ens reunim a les 8:30, en uns bancs de la gran seu de Caritas, escoltant els ocellets i respirant un 
aire fresc sota l’ombra dels arbres del jardinet. Després de fer una mica de txàtxara sobre això i 
allò, li explico la meva tesina, el projecte i el que vull saber de LVIA. Tot i que molta informació, o 
la idea general, ja la tenim de la visita d’en Ferran i els viatges d’identificació del passat any, 
m’explica de nou el projecte. 
 
Projecte Recicla 
Arriben el 2005 de la ma de Caritas Italiana (qui finança) i Cartias Moçambicana (qui treballa a 
terreny). Tenen un bon contacte amb la municipalitat, el Vereador de Saúde i Salubridades João 
Schwolback. La idea és replicar les experiències de LVIA a Burkina Faso, Senegal, Mauritania i 
Kenia, a Maputo. Cap a finals de 2005 comença la construcció del centre i la selecció de 
treballadors. 
 
Actualment són 16 treballadors, que cobren un sou d’uns 2.000 Mtn mensuals. Cobren segons el 
que produeixen, i com diu Cristina, els va costar molt entendre que com més produeixin més 
guanyaran, i que dur un negoci no és fàcil. Van fer molta formació de gestió, de selecció de 
plàstics (la pròpia Cristina feia aquesta part), d’administració del centre, etc... El projecte 

GRUP DE RECERCA EN COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ (GRECDH) 
VIATGE D’AVALUACIÓ DE TESINA A MAPUTO, MOÇ. Juny – Sept 2007 

 
 

 
 

Visita: Reunió Cristina - LVIA. 
Lloc: Seu LVIA, on també està Caritas, Rua da Resistencia. 
Membres GRECDH: Marc Pérez 
Data: 06 de juliol de 2007 
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suposadament va acabat el desembre de 2006, i ara estan com en una segona fase on la seva 
involucració és menor, perquè puguin arribar a ser autònoms. 
 
Fins l’actualitat han recollit unes 100 Tn de plàstic dur, comprat a la gent del barri de Hulene B que 
els hi compren a 1,5 Mtn/Kg. Sempre plàstic dur, les bosses de plàstic no les compren. Les 
separen, les tallen, les renten i les trituren. Han tingut un total de 6 empreses que els compren 
plàstic, però no donen a l’abast, sempre els hi demanen més però no tenen prou producció. Són 
empreses que fan valdes, vazias, tubs d’electricitat, etc. 
 
Ella em comenta que el projecte no és només ambiental, que no és el seu objectiu principal, sinó 
la part social. El fet de poder donar feina a la gent de la recicla i també a la població del barri. 
Tenen una gran component social. Els propis treballadors, abans no volien estudiar, però ara ja 
s’inscriuen sols a les escoles. Lvia també els ha fet cursos d’alfabetització. 
 
La Lixeira 
És la única a Maputo actualment, es va fer cap al 1972-73, en època colonial. No està gens 
planificada, simplement era un forat on l’han anat omplint. GTZ va pagar una bàscula per la lixeira, 
però en un any va deixar de funcionar. Actualment hi ha un projecte per fer una nova lixeira a 
Matola, doncs l’actual la volen tancar en 3 anys. Un projecte finançat pel Banc Mundial. Al 2008 
volen començar a excavar la zona.  
 
Una ONG Moçambicana va estar fent una gran batalla per poder tancar la lixeira, doncs hi ha 
molts problemes socials, de contaminació, etc. La gent propera al barri recull de tot per revendre-
ho, ferro, fusta, ampolles de vidre, llaunes, menjar pels porcs, i a vegades per a ells. 
 
Projecte Meninos da lixeira 
Tenen un projecte amb els nens de la lixeira, per treure’ls d’allà, doncs han hagut varis accidents i 
no és lloc per a ells. 
 
Expansió de la recicla 
Al fer-se petita ja la recicla, i no tenir suficient entrada de plàstic a Hulene B, tenen intenció de 
créixer de dues formes possibles: una és fer botigues de compra de plàstic a certs barris, i dur-ho 
a la recicla de Hulene B, el problema és el cost del transport; l’altra opció és obrir una nova recicla, 
estan pensant amb Maxaquene A. 
 
Tenen varis finançadors, Caritas Italiana, algunes regions d’Itàlia i la GTZ amb el programa 
AGRESU. Em comenta que el Banc Mundial paga la compra de contenidors per a lixo, a través del 
consell Municipal de Maputo i del programa AGRESU. Diu que quan ella va arribar, quasi no hi 
havia contenidors a Maputo, i que poc a poc se’n troben a les sortides dels barris. 
 
Projecte Mercat Xiquelene (Bairro Ferroviário) 
Estan iniciant un projecte de recollida de lixo al mercat per fer-ne compost, lixo orgànic, i vendre’l a 
floristes i camponeses de les zones de l’Infulene i de Costa do Sol. Ja tenen els diners, només els 
falta que el Municipi els destini un terreny per construir la recicla. 
 
Al igual que la recicla de Hulene B, el terreny és cedit per la municipalitat de Maputo, i la 
construcció també queda en propietat del municipi. Cristina em diu que si quedes com a propietat 
d’algú de la recicla, podrien vendre’s les instal·lacions pels diners i comprar gallines. 
 
Hulene B 
Em comenta la situació ràpida de Hulene B. Barri totalment desorganitzat, cap urbanització, cases 
gens permanent, tot són barraques. No hi ha cap connexió domiciliar, només pous (furs) i sap que 
falta aigua. 
 
Altres Contactes 

GVC, ONG Italiana, en cooperació social, treballant a Hulene B fent cursos de llengües, 
alfabetització, gerència d’un bar, projecte de meninos conflictius amb la ONU... 
COSV, Ong Italiana, contacta amb Hector. A Maputo diu que estan amb no sé què d’un centre 
de fotografia, i tenen algo a Zambezia. 
MOVIMONDO, Ong Italiana que sí treballa en aigua, però creu que només als districtes. 
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4. Reunió amb Marculino, Urban WaterAID 

 
Quedem a les 11h a l’oficina que té la secció de Urban de WaterAID, que queda a les mateixes 
instal·lacions que la DMAS, en un lloc una mica remot per anar-hi a peu i sortir-ne a peu. Al entrar 
em presenta l’Erik, un anglès, gestor del projecte, un típic blanc, molta pinta anglès, però simpàtic i 
fent broma amb les 5 hores que ha tardat a Londres per passar tots els controls de seguretat 
abans de pujar a l’avió. És una bogeria, afirma. 
 
Al final, la reunió no ha estat tant fructífera com hauria esperat, però n’he tret algun contacte que 
pot anar força bé. Com sempre, primer he explicat el que vinc a fer i una mica del projecte ja 
concretat d’ESF. El meu objectiu era aconseguir documents, el projecte d’abastament d’aigua de 
Urbanização, avaluacions d’aquest, baselines i altres coses. El projecte no el tenen, doncs el va 
fer ADM i la copia no saben o la tenen, que ho demani a ADM. D’avaluacions de Urbanização 
exclusivament, sembla que no n’han fet, però em buscaran algunes coses que em poden servir. 
Sembla que una vegada, van venir 15 estudiants de la MIT a fer algun treball a tots els barris on 
treballa WaterAID, intentaran passar-m’ho. Sobre baselines, ells no van fer cap estudis prèvi, 
doncs venien d’enganxar el treball de MSF, per tant, possiblement MSF tingui coses que 
m’interessin, sobretot Christophe, que treballa a la FIPAG. 
 
Sobre fer el projecte d’abastament d’aigua a Maxaquene A, diu que parli amb ADM, doncs creu 
que tenen els projectes fets de molts barris, i possiblement també del nostre. Si no l’han fet, per 
falta de diners. Que parli amb Eng. Armindo de la ADM, l’oficina que tenen a la Baixa (prop dels 
Caminhos de Ferro). Marculino havia treballat abans de venir a WaterAID a la ADM,i ho coneix. 
 
Li pregunto per projectes que sàpiga que s’han fet als dos barris que m’interessen. Sobre 
Urbanização, diu que als anys ’90, Aigües de Maputo (que era l’antic nom de Aigües de Moçambic, 
o qui estaven abans) havien fet un projecte on van construir fonts, i van crear el comitè d’aigua. 
Més endavant, amb l’entrada de MSF al barri (2000), MSF va pressionar la creació d’ADASBU, a 
partir del comitè de l’aigua existent. També van treballar al barri junt amb MSF, els de UN-Habitat, 
GTZ i UNICEF. UNICEF m’imagino que en tema latrines, tal i com em va explicar Pedro. GTZ en el 
tema residus, donant suport en la compra de material, i UN-Habitat no ho sé, ja ho esbrinaré. 
 
De Mafalala, sap que el municipi havia fet un projecte de construcció de latrines elevades, li dic si 
són les ecològiques, però diu que no utilitzaven el mateix nom. Que les feien elevades pel nivell 
freàtic. ADM tenia un projecte d’abastament d’aigua al barri, però no tenia prou pressió. UN-
Habitat va iniciar un projecte a partir del de ADM, però mai va començar. El Banc Mundial va fer 
les valas de drenatge entre 2005-2006. 
 
Em diu que per temes de sanejament, parli amb Tomas, tècnic municipal. 
 
Al sortir, em presenta a Análio (de qui em va parlar Pedro també) que treballa pel municipi, però 
donant suport a UN-Habitat. Quedem per fer una reunió dimecres a les 14:00 amb ell mateix i 
Titus, el d’UN-Habitat. 
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5. Reunió amb Análio, DAS-UNICEF 

 
Després de la reunió amb Titus, em passo al despatx del costat per parlar amb Análio. És un payo 
una mica estrany, sembla un pèl tartamut i costa a vegades entendre el que li dic jo (que ho 
entenc, je je). Al mateix despatx hi ha dues persones més, un senyor gros i que fa una mica de 
por, qui s’encarrega del sanejament i drenatge a la part de ciment de la ciutat, i després el col·lega 
d’Análio, Sergio Cuapa, que són els encarregats del Drenatge i Sanejament a la zona peri-urbana. 
 
Primer em comenta lo del DMAS, que ha passat a ser DAS, tot i que la seva feina és la mateixa. 
Em repeteix el que m’ha dit Titus, que UNICEF paga al CMCM (Conselho Municipal da Cidade de 
Maputo) per projectes de WSHP (Water, Sanitation and Hygienic Promotion). El CMCM, són, 
realment, el DAS, és a dir, Análio i companyia. 
 
Les branques més importants del seu treball són: 
Aigua: fer fonts i furs amb bombes manuals. 
Sanejament: Latrines millorades 
Drenatge terciari (doncs el primari ja no depèn del CMCM, sinó de la DNA (Direcção Nacional 
d’Aigua) 
Educació Sanitària: Sergio Cuapa m’explica que aquí al DAS coordinen els esforços de les 
organitzacions per no sol·lapar-se. Treballen en escoles en educació sanitària, utilitzant medis com 
palestres (discursos??), teatre comunitari, radio i material educatiu per difondre el missatge. 
També treballen en mercats. UNICEF paga el material de difusió. 
 
Projecto 3 - WSHP 
Segons Análio, el projecte d’UNICEF es diu “Projecto 3 - WSHP”, doncs té tres components 
principals: 
Capacitació Institucional 
Educació a “raparigas” (nenes), sobretot a les escoles. També en rehabilitació de Sanitaris de les 
escoles. 
Atenció a la Infància. Fer visites porta a porta per dur el missatge Sanitari, quan s’han de rentar les 
mans, etc. 
 
PNSBC i Actuals Responsabilitats 
Em comenten sobre el ja conegut Programa Nacional de Sanejament de Baix Cost. Em diuen que 
va finalitzar l’any 1997-98, abans de la creació de les autarquies (les autonomies municipals). El 
PNSBC tenia suport d’UNICEF i varis donants com DANIDA, PNUD i molts altres. A Maputo tenien 
una escola-taller de construcció de lajas, la part superior de les latrines, a Maxaquene C. Es 
reclutaven persones dels barris que haguessin treballat en construcció de blocs o amb habilitats i 
se’ls formava a l’escola-taller. Actualment, quan volen fer un projecte de latrines avisen a aquesta 
gent formada perquè les construeixin. Avui en dia, l’escola-taller és com una associació, i em 
passa el contacte de Carlos Macali, 82 77 25 70 (crec que falta un número). Per exemple, fa poc 
van fer 400 latrines a Mafalala, Chamanculo C i FPLM amb ajuda d’aquesta gent formada. 
 
Quan es van crear les autarquies, la responsabilitat de Sanejament va passar als municipis, 
UNICEF continua donant suport a moltes ciutats, i concretament Maputo al DAS. La idea és que 
cada cop siguin més autònoms, i poc a poc, els fons que dona UNICEF són menors. 
 
El DAS dissenya els plans de sanejament que vol executar cada any i els presenta a UNICEF. 
Aquest aprova o retalla el plans i dona els diners. 

GRUP DE RECERCA EN COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ (GRECDH) 
VIATGE D’AVALUACIÓ DE TESINA A MAPUTO, MOÇ. Juny – Sept 2007 

 
 

 
 

Visita: Reunió Análio – DAS - UNICEF 
Lloc: Oficines del Departament d’Aigua i Sanejament (DAS) 
Membres GRECDH: Marc Pérez 
Data: 11 de juliol de 2007 



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

 PÉREZ CASAS, Marc (2008) xvi 

 
Altres projectes 
Em comenta que tenen un projecte iniciat aquest any 2007 amb els Japonesos, per fer 11 furos al 
Districte Municipal 5, a Zimpeto, Magoanine A, B i C i Bagamoyo. 
 
 

6. Reunió amb Titus, UN-Habitat 

 
El contacte em venia del Marculino de WaterAID i de l’Análio, que venia de Pedro de WaterAID i 
també de Marculino. En fi, he anat a parar al coordinador del projecte de Mafalala de UN-Habitat, 
un dels que més m’interessa. Comencem la reunió a les 14:00h al DAS, que ja no és DMAS. Titus 
és de la Zambezia, va venir a estudiar biologia a la Pedagogica de Maputo (una altra universitat 
que hi havia abans a Maputo apart de la Mondlane), va ser professor de química i biologia, va 
començar a treballar en algunes ONG con Handicap International, després ESSOR (3 anys) a 
Mafalala i finalment el 2005 entra a UN-Habitat pel projecte de Mafalala. 
 
2005-2007. Improving Water and Sanitation in Mafalala Neighbourhood. Melhoramento das 
condições de abastecimento de água e saneamento no bairro da Mafalala 
Iniciat Setembre de 2005 i s’hauria d’haver acabat el setembre de 2006, però s’espera acabar el 
setembre de 2007. Les causes: la burocràcia de UN-Habitat a Nairobi. 5 components principals: 
Aigua, Sanejament, Lixo, Organització Comunitària i Drenatge. 
 
Abans que res, dir que ESSOR va crear DAMBO, una ONG local que només treballa a Mafalala, 
són petits. Són la parceira de UN-Habitat en aquest projecte. 
 
Aigua 
Es té previst construir un sistema d’abastament d’aigua per abarcar a 5 fonts noves que 
construiran. El problema és la falta de pressió, doncs encara no està en funcionament la central de 
distribució de Laulane. La seva idea és fer un sistema d’un dipòsit elevat per augmentar la pressió. 
Aquest sistema és mòbil, i quan vulguin canviar-lo de lloc, no tindran problemes. 
 
A la vegada, creen Comitès d’Aigua. L’any 1997-1998 ADM va construir les fonts de Mafalala, crec 
que 4, dels quals ara només en funciona un (un amb bona pressió). Titus em comenta que la 
gestió d’aquest era un desastre, que anaven amb comptadors i van deixar de funcionar o els va 
tancar l’ADM. UN-Habitat va parlar amb ADM per reobrir la font actual ja que UN-Habitat ha 
promogut la creació del Comitè d’Aigua per gestionar correctament les fonts (la font de moment). 
El comitè són 3 persones de gestió, president, tresorer i adjunt del president. A més, tenen 
l’operador, qui està al dia a dia, qui rep i paga a ADM. 
 
Que encara no hagin fet cap construcció, diu Titus que és per culpa de la burocràcia de UN-
Habitat, que fins i tot per comprar paper d’impressora han de demanar permís a Nairobi. Ara diu 
que està ja desbloquejat i esperen acabar el setembre. El projecte aquest el va dissenyar ADM, i 
també l’ha de construir, FIPAG en serà el propietari i UN-Habitat paga. 
 
Sanejament 
Que és Latrines, Sanitaris públics al mercat, rehabilitació de 2 sanitaris a les dues escoles 
(Unidade 22 i Unidade 23) i educació sanitària. Han fet un estudi sobre la situació de latrines al 
barri. En un mapa m’ensenya les separacions que n’han fet, fent zona seca, zona on hi ha aigua 
quan plou i zona amb nivell freàtic a 20 cm.  

GRUP DE RECERCA EN COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ (GRECDH) 
VIATGE D’AVALUACIÓ DE TESINA A MAPUTO, MOÇ. Juny – Sept 2007 

 
 

 
 

Visita: Reunió Titus – UN-Habitat 
Lloc: Oficines del Departament d’Aigua i Sanejament (DAS) 
Membres GRECDH: Marc Pérez 
Data: 11 de juliol de 2007 



 
Annexes  Relació d’entrevistes 

ETSECCPB-UPC xvii 

 
La DMAS els recomanava que a les zones més humides, que fessin latrines ecològiques o latrines 
de doble fossa (amb parets impermeables). Aquestes últimes són molt cares, i després de l’estudi 
van veure que només un 4% de la població s’ho podria arribar a pagar. Per tant, han optat per fer 
latrines a la zona seca, latrines millorades. En total en faran 400. De les necessitats de l’estudi, 
deia que a la zona seca en falten 476, a la mig seca 67 i a la humida 414. 
 
Lixo 
Han creat dins DAMBO un grupet per crear una empresa de recollida de lixo. El sistema és clavat 
a ADASBU a Urbanização, recullen a casa i ho duen als contenidors a les sortides del barri, on el 
municipi ho, suposadament, recull. El municipi els paga a través de les factures de llum. 
 
UN-Habitat va iniciar aquest projecte, ha pagat pel material necessari com carretons, guants, 
uniformes, etc. Així com capacitat, sobretot, als que recullen i en la gestió de l’empresa. També 
han fet un estudi de mercat per veure quina és la millor opció, si fer una recollida de plàstic, vidre, 
etc. fer recollida de matèria orgànica per la machamba o recollida de restes de menjar per als 
porcs. Estan en discussió amb DAMBO. 
 
Organització Comunitària 
Enfortiment Institucional de DAMBO. Aquesta ONG local té varies activitats, així com el grup de 
teatre Maxaca, educació a pre-escolar, alfabetització, Formació professional o microcrèdits. UN-
Habitat dona suport en la gestió dels diners, comptes i organització de plànols. 
 
Drenatge 
Els anys ’80, diria que el 1985, els Holandesos van fer les valas principals de la ciutat, de fet 
només de la Conca A, zona de Maxaquene, Urbanização, Mafalala, etc. L’any 2006, el banc 
mundial va construir les valas de drenatge secundari de Mafalala. De fet, el projecte de drenatge el 
va fer UN-Habitat conjuntament amb el DMAS i DAMBO. En paraules de Titus, el Banc Mundial va 
robar el projecte i el van construir, ells sols, sense ajuda de DAMBO ni utilitzant ma d’obra del 
barri. L’empresa ho va construir i va marxar. DAMBO després es va fer càrrec de la neteja de les 
valas. 
 
Ara UN-Habitat vol fer petites valas o canalitzacions a certes cases per acabar de millorar el 
sistema de drenatge. Estan a l’espera de diners, però diu que ho faran. 
 
Sobre les construccions, diu que al estar UN-Habitat al DAS, doncs Titus també esta donant suport 
al DAS, fan servir les empreses que sempre han treballat amb el DAS per a projectes petits, però 
que per obres grans ja contractes i fan concursos públics. 
 
Politiqueig 
L’any 2004 va entrar Comiche com a Alcalde de Maputo. És el pare de Comiche fill, que és el cap 
de UN-Habitat de Maputo. El entrar aquest, va canviar la política del Municipi. Al entrar el 2004, 
van crear el PDM, Projecto de Desenvolvimento Municipal, promogut pel Banc Mundial, i que a 
partir de l’any 2007 s’ha canviat el nom per ProMaputo. Segons les meves informacions, el PDM 
va començar el 1998, per a molts municipis, a la vegada que s’iniciaven les autarquias (les 
autonomies municipals). Potser a Maputo no va ser efectiu fins a l’entrada de Comiche. Es tracta 
d’un pla estratègic pel que fa a infraestructures a la ciutat. Tot ha de passar per aquest pla, per 
tant, el projecte de UN-Habitat també hi entra, i també el projecte de AfDB del centre de distribució 
de Laulane. Una part d’aquest últim projecte, al ser més nacional, ja no entra al PDM, sinó ho 
porta el FIPAG. 
 
Li pregunto què és el WAC II i el WAC, que són el Water for African Cities. Diu que és un fons dins 
de UN-Habitat. Mathias sap més sobre això. 
 
Futur 
Estan iniciant un projecte a Chamanculo C, per fer fonts i crear comitès. Treballaran amb 
l’associació local ASSCODECHA. 
 
A Matola també volen iniciar un projecte d’abastament d’aigua, amb comitès d’aigua i fonts. El 
FIPAG està fent el projecte. 
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Em comenta que UN-Habitat no té l’objectiu d’implementar, de construir, sinó de donar 
capacitació, formació, crear debat, etc. 
 
Sobre el PNUD, diu que UN-Habitat ha agafat les oficines antigues del PNUD, i crec que també la 
seva gestió. Per tant, PNUD ja quasi no existeix a Maputo, tot ho porta Habitat. 
 
De fet, UN-Habitat ha entrat a Maputo amb el projecte de Mafalala i també amb el que van fer a 
Malanga. No tenen massa cosa més feta. 
 
UNICEF 
Li pregunto per UNICEF. Em diu que al 2000, per les cheias, UN-Habitat va reunir i crear un grup 
municipal amb totes les organitzacions que treballen en Aigua i Sanejament per concentrar 
esforços. UNICEF pagava el municipi pels projectes, i el municipi (el Conselho Municipal de 
Maputo, CMM) pagava a les organitzacions pels projectes. Diu que actualment continua en 
funcionament, i que a Mafalala van comprar material per la neteja de les valas de drenatge i van 
fer latrines. 
 
M’ha donat molt bones vibracions en Titus, un payo molt obert, simpàtic i amable. M’ha passat un 
relatori de Nairobi, amb un resum com el que m’ha explicat del projecte, m’ha donat un mapa de 
Mafalala i el seu contacte. 
 
 

7. Reunió amb Caroline Blanc, Agence Française de Développement (AFD) 

 
Quedem a les 14:30, a les oficines de AFD. Una casa molt xula de l’Av 24 de julho. Espero un 
minutet a l’entrada de la casa, dotada de sofàs i revistes franceses, i entra Carolina obrint unes 
portes de seguretat. Una noia d’una 35 anys, roseta, amb un portuguès pèssim, preguntant si parlo 
francès. Li dic que el mínim, que millor portuguès al estar aquests dies en immersió lingüística. 
Acabem parlant en una barreja de francès i portuguès!! Juro que no sabia què parlava. A vegades 
ella em deia paraules en francès perquè no les sabia en portuguès. En fi, fa un anyet que està a 
Maputo. Em dona la seva targeta de contacte. 
 
Primer li faig el rotllo de sempre, sobre la meva tesina. La noia m’havia preparat ja tota la 
informació de l’AFD. Un resum dels seus projectes i les seves estratègies, i també l’anuari de 
l’AFD al món. 
 
De fet, que m’interessi, només tenen un projecte d’aigua a Maputo. L’any 2000-2007 va tenir lloc el 
Maputo Water Supply Augmentation Project, el projecte dels centres de distribució de Laulane, que 
paga el Banc Africà de Desenvolupament i el Banc Mundial. Com a segona fase a aquest projecte, 
hi ha varis finançadors, entre els quals hi ha l’AFD amb 7 milions d’€ sobre 76,2 M€ de total. Els 
altres finançadors són BEI, UE, Holandesos i el govern de Moç. El projecte es diu 2005-2010. 
Melhoramento de abastecimento de água potável em Maputo. US$ 7.954.545 
 
La part de l’AFD és dotar d’aigua a zones peri-urbanes en petits sistemes d’aigua (30 sistemes),  
millora de la gestió de fontanaris i reducció de pèrdues tècniques i comercials. Tinc els resums 
dels projectes en paper que ja passaré a digital. Em comenta que el responsable d’aquest projecte 
marxa d’aquí a poc, i que serà impossible quedar amb ell. Al setembre ve el substitut, però arribarà 
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sense saber massa. Així que apart del que em dona no em pot ajudar massa. Diu que podria 
visitar els altres implicats al projecte i demanar informació a aquests. 
 
Em parla d’una noia francesa, estudiant, que va venir aquest any a fer un estudi sobre l’aigua a 
Maputo. El Ferran ja me’n va parlar, i estic a l’espera de saber alguna cosa. Ella ja no té el 
contacte de la francesa. Diu que la noia va venir sense conèixer ningú, amb cap suport de la seva 
universitat, i sense parlar ni acabar parlant portuguès. 
 
Em parla després, amb l’ajuda dels resums que m’ha preparat, dels altres projectes d’AFD a 
Moçambic. De parcs naturals, de microcrèdtis, de salut, etc. Sobre salut em parla dels SWAP, 
Sector Wide Approach, que és un fons d’uns 15 donants potents, que ajunten diners que donar-ho 
directament al ministeri de salut. L’AFD aporta cada any uns 7 o 8 M€. 
 
Al no poder-me donar més informació, o més aviat, l’AFD no fer massa cosa a Maputo, només 
aquest suport al projecte d’aigua, acabem la reunió. 
 
 

8. Reunió amb Christophe Nothomb, MSF i FIPAG 

 
Em passa a buscar a les 18:30 per la oficina de ESF a Maputo per dur-me a un restaurant vora el 
mar. És un belga que porta 7 anys a Maputo, i li agrada gaudir dels petits plaers de la vida que es 
puguin fer a Maputo. Un d’ells, anar a prendre una cerveseta a la platja després de passar-se el 
dia treballant al FIPAG. Demanem dues Laurentines Clara sota un cel estrellat, les onades a 5 
metres dels peus i, al fons, l’skyline il·luminat del Manhatan de Maputo. 
 
Primerament li explico la meva vida, la tesina, li parlo del GRECDH i una mica de ESF. Li comento 
les hipòtesis i idees que vull treure’n de la tesina, així com el quadre anys-actors que li ensenyo. Li 
sembla molt bona idea, tot i que es sorprèn dient-me que hi ha molts projectes des del 1975 (data 
en que comença la recerca dels projectes, la independència del país, i l’entrada dels organismes 
multilaterals). Primerament vull que m’expliqui com van entrar MSF a Urbanização i, després, que 
m’expliqui coses d’aigua a Maputo. 
 
MSF a Maputo 
MSF ja portava anys treballant a Moçambic, sobretot als ’90, en els últims anys del PNSBC (el 
programa nacional de sanejament). Llavors, Christophe treballava a la seu de MSF a Bèlgica en 
Aigua i Sanejament. Ell és Eng. Electrònic amb un màster en aigua i sanejament. El Febrer de 
2000 arriba a Maputo, per l’emergència de les cheias, en dues zones, Chokwe i Maputo, per 
suposadament uns 6 mesos de treball. Em comenta que MSF ja havia estat en varies cheias altres 
anys, pel Colera, i que va plantejar de no haver de portar sempre els grans equips d’emergència, 
sinó fer quelcom més de desenvolupament. Va plantejar un projecte de 3 anys, que per MSF és de 
moooolt llarg termini, i li van acceptar. Acabaria sent de 3,5 anys. El 2001 comença el projecte, fins 
el juliol de 2003. Van seguir un acompanyament a ADASBU fins juny de 2004. 
 
MSF en aquella altura eren 4 persones a Maputo, un tècnic, dos promotores d’higiene, un logista i 
ell com a coordinador de projecte. 
 
Creació de l’OCB, ADASBU 
En aquella època, era indispensable tenir el permís del municipi per fer qualsevol cosa a Maputo. 
Em comenta que quan feien algun encontro amb gent del barri, els preguntaven si tenien ja permís 
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del secretari de barri, i fins i tot anaven a preguntar al secretari si era cert. Hi havia molta por 
encara que fossin espies de fora del FRELIMO. Es van sorprendre de la impossibilitat de crear una 
OCB escollida pel barri, de gent del barri, que no fos lligada a la FRELIMO. D’associacions només 
hi havia les del partit, l’OMM (Organização de la mulher Moçambicana), l’OJM (Organização da 
Juventude Moçambicana), la METRAMO (l’Associació de Metges Tradicionals), l’Organização dos 
Professores, etc. I tenien molt de poder al barri. Per tant, es van plantejar de fer una OCB amb 
aquestes associacions del FRELIMO. 
 
Van reunir representants de les associacions de la FRELIMO i els chefs del barri, per crear una 
associació amb un representant de cadascuna. Em comenta que no va ser gens fàcil, gent que 
volia cobrar, gent amb una mentalitat de padrão, etc. els quals van acabar sortint de l’associació al 
veure que no hi havia diners o que no funcionava amb aquella actitud. 
 
La sort de MSF va ser que va entrar Paulino com a President d’ADASBU, un professor i 
antigament de la FRELIMO però que ara ja no hi forma part, amb bones capacitats, que tenia una 
empresa apart i, per tant, no necessitava de diners per ser president.  
 
Un cop van tenir l’associació, van començar a crear subgrups dins, de Sanejament, Drenatge, 
Promoció Higiènica, Lixo, etc... després iniciar una capacitació subgrup a subgrup i finalment 
formar-los tècnicament. Tot el treball de creació, negociació, etc... va tardar de 6 a 8 mesos. 
 
Christophe diu que ADASBU el consideren com el seu pare, que té molta confiança amb Paulino. 
 
Component d’Aigua 
No van fer pràcticament res, com a mínim d’implementació. Només algunes petites rehabilitacions 
de fons, per tenir una mica més de pressió amb el que comportava un parell més d’hores al dia 
d’aigua. 
 
El que sí van fer més positiu, i que el seu treball actualment és resultat d’aquelles accions, és que 
van reunió entre ESSOR, CARE i MSF a les entitats encarregades de l’aigua a Maputo, ADM, 
FIPAG i CRA, per discutir sobre la gestió de les fonts. 
 
En aquells moments, 2000, a Urbanização, de 15 fonts, 8 funcionaven, però només 4 correctament 
(per nivell de pressió). Les fonts existents, tal i com a tots els barris, els va fer Aigües de Maputo 
els anys ’90. 
 
Historia de l’aigua a Maputo 
En l’època colonial, existia la SMAE, Serveis Municipals d’Aigua i Electricitat. Al entrar el 
FRELIMO, van crear Aigües de Maputo, empresa estatal (al igual que EDM, Electricitat de 
Moçambic, a l’actualitat). Aquests ens, eren tot, reguladors, propietaris i operadors (poder Judicial, 
Legislatiu i Executiu). Durant els ’90, quan el Banc Mundial ja duia forces anys al país, i al ser un 
sistema mundial, es van dividir els poders. Aquells fets es van anomenar Quadre de Gestió 
Delegada (1998), el que volia dir una reorganització dels serveis públics de la ciutat. L’Estat és qui 
ha de determinar les estratègies, però no la prestació de serveis. 
 
El CRA, FIPAG i ADM són molt nous, es creen al Desembre de 1999. Inicialment, qui es queda 
amb el contracte d’ADM és un consorci d’una empresa francesa i una portuguesa, però surten el 
2001 perquè el contracte era a mínims i el govern no va voler variar el contracte. Durant dos anys 
es tenen negociacions amb Aigües de Portugal i inversors de Moçambic, però sense tenir cap 
knowhow sobre la gestió privada de l’aigua. El 2004 finalment es crea el contracte. En fi, que 
porten tot just 4 anys de funcionar ADM amb el nou contracte. Christophe diu que ara estan fent 
una nova revisió del contracte. 
 
Component Drenatge 
Per Christophe és una de les millors opcions per iniciar un projecte, és el més vist i que resol els 
problemes més directament de la població. Però com a projecte sostenible econòmicament, diu 
que millor el lixo. 
 
Es volia resoldre el problema de les aigües pluvials al barri. Van contractar una consultora per fer 
el projecte, el qual els va pujar a 400.000$ només d’obres, més uns 400.000$ més per reallotjar 



 
Annexes  Relació d’entrevistes 

ETSECCPB-UPC xxi 

les famílies afectades. No ho podien fer. A més, els càlculs eren fet per molt anys de retorn, amb 
cunetes enormes dins el barri. MSF només tenia uns 70.000$ per obres d’infraestructures. Per 
tant, amb l’equip de MSF i algun consultor extern, van crear el projecte de 1.500 metres de valas 
amb un preu per metre lineal d’uns aprox 40$/ml, respecte els 120$/ml del consultor, amb el que 
van arribar a un preu de 60$/ml finalment. 
 
Van construir les valas ells mateixos, MSF amb ADASBU i el barri, contractant la població. Es van 
obrir les ofertes de feina per treballar i es va prioritzar a les persones de les cases afectades per la 
vala. Per dues raons, que acceptarien millor l’obra i les possibles afectacions i que respectarien 
millor les valas, al sentir-se-les més pròpies. El treballadors no cobraven realment un salari, sinó 
un incentiu, que era el sou mínim al país. A més, la majoria era gent sense formació, només algun 
pedrer. Es van crear grups focals per discutir els traçats de les valas, i la gent arribava a acceptar 
que els moguessin el mur, a canvi que el construïssin de nou.  
 
El projecte es va fer per fases, iniciant-se per Oct-Nov de 2002 i acabant al juliol de 2003. Les 
valas es van fer amb els drens per les aigües subterrànies, que era una idea del consultor. 
Christophe em comenta que quan passa per la sortida dels drens, sempre es fixa si surt aigua o 
no, diu que sí, però menys, suposa per causa que les malles geotextils estan saturades. 
 
Diu que quan van fer les valas secundaries al barri, la gent que no els passava la vala per casa o a 
prop, es queixava. Van fer algunes experiències amb valas terciàries, les quals eren fetes amb 
blocs i revestides amb ciment, d’un ample petit (20-30 cm). Van tenir èxit, es va formar ADASBU 
en fer propostes de finançament i ells mateixos les fan i es busquen el propi finançament per 
construir. Sobretot al inici molta ajuda de la cooperació belga (Christophe només els va donar el 
contacte i va certificar que ADASBU era gent de confiança). 
 
Relacions MSF-Municipi 
Em comenta que els va ser molt fàcil entrar a Maputo i a treballar amb el municipi. Van fer el 
Memorandum d’Entendimento típic, on ADASBU era la contrapart que implementava i MSF els 
finançadors i suport tècnic. A més, l’Assistent Tècnic del Municipi era el Pedro Pimentel, el que ara 
és a WaterAID. També em recorda que les autarquies, el municipis, van ser creats al 1999, que en 
aquella altura duien només un any d’existència, i tot lo nou era benvingut. Tenien bona relació amb 
la Vereadora, el Director del DMAS tenia molt bones idees, habilitats i havia treballat anteriorment 
en ONG quan estava a la DNA, etc. 
 
Component de Buidatge de Latrines 
Van tenir negociacions amb UN-Habitat, en aquell moment només des de Nairobi. UN-Habitat té 
dos tipus de màquines de buidatge, la MAPET i la VACUTUG. El MAPET (Manual Pit Latrine 
Emptying Technology) el tenien provat a Tanzània als anys ’90 (tenim el projecte a la Base de 
Dades de Best Practices al GRECDH). El VACUTUG havia tingut també varies experiències a 
Àfrica i havia molt interès de UN-Habitat de portar-la a Moçambic. Les negociacions van començar 
el Nov 2000, la màquina va arribar el Nov 2003, quan ja havia acabat el projecte. 
 
Al veure la burocràcia tant lenta, Christophe va dissenyar una màquina de buidatge de latrines. Va 
fer els plànols i la va envair a fer a Maputo. Mai li feien com volia, la va tornar 3 cops, fins que li 
van dir que ja no farien més modificacions. Van tardar 1,5 anys, és a dir, que la van poder utilitzar 
durant un any dins el projecte MSF, actualment encara la fan servir. Van arribar als jutjats amb 
l’empresa. A la màquina li diuen la MAQUINETA, i és un petit tractor xinès amb un dipòsit de 1.500 
litres al darrera amb una motobomba típica. Amb la diferència que no és hermètica, la bomba, sinó 
semi-oberta per poder passar els sòlids d’uns 5 cm de diàmetre i fins i tot trencar els més grans. 
 
El buidatge, inicialment es feia a l’esgoto principal, el tub gran de les aigües residuals que circula 
paral·lel al de drenatge pluvial, amb permís del municipi, però com l’esgoto era de la GDM 
(Gabinete de Drenagem de Maputo) i en conseqüència de la DNA (Direcção Nacional de Águas) 
que és de l’estat, no els van deixar abocar-ho allà. Sinó que van, i tenen que, anar fins a la planta 
de tractament de residuals de l’altra cantó del riu Infulene (límit nord-oest de Maputo). Aquest 
trajecte amb el tractor tarda una hora, moltíssim, sabent que un buidatge de latrina són 1.500 per 
cada una, i que al dia poden fer 2 o 3 (si van per feina) buidats. La VACUTUG només pot 
emmagatzemar 500 litres. 
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El perquè no Component Latrines 
Em diu que la gent no estava disposada a comprar les lajas (la placa superior de latrines) al ser 
molt cares. MSF tenia un projecte d’un taller de Latrines al barri de Zimpeto (Maputo), però diu que 
el resultat va ser negatiu. La producció no era sostenible econòmicament, ningú comprava. Existia 
el subsidi de l’estat dins el PNSBC, però ja arribant al 1999, fi del programa, els subsidis anaven a 
menys. MSF o UNICEF subsidiava. 
 
Diu, però, que van construir algunes latrines, unes 200 màxim, i algunes de UNICEF. El que volien 
és fer algun projecte que fos sostenible econòmicament per ADASBU, i Latrines no ho era pas. 
 
Reconeix que la idea de MSF era fer un projecte per sostenibilitat econòmica i no pas un projecte 
de cobertura total com dur a terme WaterAID. Diu que potser això va ser un error seu, ja que el 
barri ja no pot créixer més i que seria millor voler arribar a cobertura total. 
 
Component Lixo 
La millor per Christophe. Recollida primària i portada al contenidor de la via principal. Al principi 
(2001-2004) la població pagava 2 Mtn (2.000 antics) al mes per la recollida del barri. MSF va fer 
construir contenidors grans per posar-los a les vies principals. Al 2002, el govern afegeix la taxa de 
lixo de 20 Mtn per tothom, però pels barris perifèrics era injust al no arribar el servei. Per tant, fins 
al 2004 no es va firmar el contracte en que el municipi pagava a través de la taxa de lixo a 
ADASBU. Des d’aquest any, la taxa és proporcional al consum d’aigua.  
 
Qui en sap molt del tema és Orlando, que havia treballat a l’inici per CARE i després per AGRESU. 
Ara no sé on para. 
 
Reflexions sobre la millora de l’habitatge a causa d’una acció en SSUU 
Li comento si van fer algun baseline per avaluar l’impacte del projecte sobre condicions de vida o 
habitatge. Em comenta que no, o no massa extens. Li comento la idea del P-U-E-U-E amb 
paraules ràpides, i em diu dues coses interessants. Primer, que amb un projecte de drenatge sí 
pot aportar un impacte molt positiu sobre les cases i les condicions, sobretot en aquests barris on 
tenien tants problemes d’aigua (actualment quasi no es queixen a Urbanização de les cheias); i 
per altra banda, que un projecte per crear una micro-empresa o un sistema de buidatge de latrines 
és molt positiu, ja que la famílies senten que poden conservar la latrina per molt anys i no l’han 
d’anar movent. Quan veuen que existeix aquest servei, es senten més segurs de voler construir 
una latrina per anys i de conservar-les. A diferència de Camerun, em diu, on es poden fer latrines 
de 5 metres de fondària, aquí només arriben a 2 metres per l’aigua i el terreny. 
 
Projecte Abastament Aigua a Maxaquene A 
Diu que normalment, si algú vol fer un projecte d’aigua, ho fa a través del FIPAG. El FIPAG fa fer 
el projecte a ADM, qui contractarà a algú per construir. La Ong o agència només finança. Diu que 
puc parlar amb ADM per veure si jo faig el projecte constructiu i després anant al FIPAG i donant 
el diners perquè donin l’ordre de fer el projecte (el qual ja estaria fet per mi) i que el construïssin. 
Diu que no em dirien pas que no a l’ADM, doncs menys feina per ells. Ah!! Diu que en aigua 
normalment no es pot contractar mà d’obra del barri. Que potser parlant amb el FIPAG i deixant-ho 
com a condicionant del contracte es podria pensar, però que és difícil i que no ho fan normalment. 
 
Li pregunto per un GIS de la xarxa d’aigua a Maputo. Diu que existeix, no pas de l’evolució de la 
xarxa, doncs per això hauria de preguntar a la gent. Existeix, però que no és públic en 
digital...tenim un petit moment d’estira i arronsa, dient que en principi no podria donar-m’ho, li dic 
en broma que és un treball educatiu, etc... no sé, a veure si me l’envia. Sinó potser en paper. 
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9. Reunió amb Keisse, Cooperació Països Baixos 

 
Quedem a les 11 del matí al seu despatx. L’ambaixada, un edifici impressionant, modern, típic 
holandès, realment com un bolet fora de lloc dins una ciutat d’edificis vells i atrotinats. Després de 
passar unes quantes portes de seguretat i un petit cubícol rodó que et fa un scanneig, em rep 
Keisse, també típic holandès amb cara divertida i barba de setmanes, marroneta i ben cuidada. 
 
Vida de Keisse 
Keisse va estar treballant per un altre organisme del 1979 al 1984, en temes agrícoles i de sòl, la 
seva especialitat. Després va estar treballant uns 6 anys a Bolívia. Cap als ’90 va començar a 
treballar amb la cooperació holandesa. El 1994 va fer algun viatge expeditiu a Moçambic. I el 2004 
torna cap a Maputo per quedar-s’hi, treballant per la cooperació holandesa dins l’Ambaixada. Parla 
un bon espanyol, és divertit i té una visió molt bona de Moçambic i bons records de la gent en 
l’època de la guerra. 
 
Història de la cooperació holandesa 
Comencem a parlar una mica en general de la cooperació holandesa. És interessant quan em 
comenta que cap als anys ’80, Maputo estava pràcticament aïllada de l’exterior, que quasi no se 
n’enteraven de la guerra. A vegades algun petit ensurt o avisos de joguines bomba. Per tant, la 
cooperació, bàsicament d’emergència, es centrava a la capital, doncs no podien sortir. Em 
comenta bromejant que al ser ell tècnic en sòl, es moria per sortir a camp i que no podia! 
 
Recorda que a finals del 1983 van començar a fer les rases de les valas principals, i que suposa 
que del 1984 al 1985 o 1986 van acabar-les. Diu que tota la documentació d’aquella època està 
ben perdura, gens documentada i impossible de recuperar. Amb els documents que m’ha passat, 
he vist que: 
 
“Following a series of floods affecting large areas of Maputo in 1977, the Netherlands responded to 
a request by the director of the DNA to assist in the preparation of a master plan to upgrade the 
city’s drainage network. This request marked the beginning of the Maputo Drainage and Sanitation 
Programme, which stretched over a period of fifteen years. (NLG 64 milions, 32 M€)” 
 
A partir dels acords de pau del 1992, van començar a sortir cap a zones rurals totes les agències, i 
que el govern va estar repartint províncies per agències. Recorda que Holanda es va quedar amb 
Nampula, Suècia amb la Zambezia o Irlanda amb Niassa. 
 
Canvi en la política de cooperació d’ells i d’altres 
Cap al 1998 comença a canviar la política de cooperació holandesa, i també d’altres agències. Em 
diu que la cooperació de fer projectes o programes cadascú per separat és molt antiquat, ara el 
que es porta és el budget support. És a dir, donar directament diners al govern i no intentar fer 
projectes agència per agència. Diu que el govern no té prou capacitat per absorbir tants projectes, 
i que és millor donar-los els diners i que ells ho executin i ho facin tot, acompanyats, és clar, d’un 
suport a les institucions i d’un seguiment. 
 
M’acaba fent una llista dels més modernitzats en cooperació i els antiquats. Diguem-ne que la línia 
a Europa la posa de Bèlgica i Holanda cap a dalt, els moderns. Cap avall, antiquats. Els campions 
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 esta encara fent molts projectes i 
programes a Maputo (EMS-GMA i EPS, d’Environment). Irlanda, tot i haver entrat tard en aquest 
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món de la cooperació, també és dels més avançats. Canadà, Suïssa i Bèlgica també els inclou 
com a avançats. Els alemanys els té en un més o menys, doncs GTZ segueix amb projectes pilot 
com l’AGRESU de lixo a Maputo però, en canvi, KFW, el banc alemany, sí fa budget support. La 
resta, estem atraçats, França, Itàlia, Espanya, Portugal, etc. (suposo que inclouríem l’ACCD) 
 
Com deia, cap al 1998, Holanda comença a virar la política, fent escabetxina dels projectes i 
programes que tenia iniciats, fins al 2002, quan pràcticament tot era budget support. L’any 2004 
quan arriba Keisse i algun altre, no venen amb la mateixa idea i deixen pas a alguns petits 
projectes. De fet, es tenia un petit suport al projecte PNDA (Programa Nacional de 
Desenvolupament en Aigua) del Banc Mundial. 
 
Com moltes agències, funcionen per períodes de 4 anys, per tant, ara estan amb el pressupost 
destinat del 2005-2008. Keisse té uns 9 M€ anuals per gastar, dels quals un 35% va directament a 
budget support, però a causa de noves entrades de diners holandesos en d’altres projectes 
(ORET), se’ls ha disparat a 16 M€ el 2007, 19 M€ el 2008 i 14 M€ el 2009. Com a total de la 
cooperació holandesa, que comptabilitza altres fons que no passen per ells, són uns 13, 33, 31 i 
25 M€ del 2007 al 2010 cronològicament. 
 
Actualment tenen aquests projectes grans, bàsicament fora de Maputo: 
 
2006-2011. UNICEF Rural Water Supply 
Financen part d’un projecte de UNICEF a nivell d’Àfrica, a les províncies de Manica, Sofala i Tete. 
Ells aporten uns 27 M$ (20 M€) i executa UNICEF en 18 districtes de les tres províncies. 
 
2006-2010. FIPAG investment phase 
Subsidien part d’un projecte a Manica. Ells estan aportant uns 25 M€ 
 
2007-2013. Maputo Water Supply Project 
Diu que li ha caigut el marro del projecte, doncs en principi el portava un institut holandès, però no 
sé per quins temes ja no poden i Keisse és qui participa a les reunions dels donants sobre el 
projecte. Diu que tot el que vulgui saber del projecte que parli amb el Luis Hebrero de la UE. Ell no 
té ni el projecte!! 
 
Me’n dona quatre números. Holanda aporta en 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, el Banc Europeu d’Inversió (que depèn de la UE). 
 
Important: El BEI, com molts diners provinents del Banc Mundial, són préstecs!! Que el govern ha 
de tornar. M’explicava que, com al projecte del FIPAG a Manica i molts altres, el govern demana la 
meitat dels diners com a préstec i l’altre meitat li arriben directament d’agències per poder 
subsidiar el projecte. 
 
Històries dels projectes d’aigua a Maputo 
El Banc Mundial va estar molt posat en el tema de l’aigua a tot Moçambic i també a Maputo. El 
1998 van iniciar el primer Programa Nacional de Desenvolupament de l’Aigua (PNDA I), que es 
basava en zona rural. Un any més tard, al 1999, aproven el segon, PNDA II, ja més enfocat a zona 
urbana. 
 
El projecte del Banc Africà de Desenvolupament, AfDB, de 2000 a 2007, per a la rehabilitació de 
les canonades principals de la ciutat i la construcció del centre de distribució de Laulane, també és 
finançat en part pel Banc Mundial dins el PNDA II. A l’antic cap del Banc Mundial a Maputo, 
Baxter, no li agradava molt el projecte, doncs amb l’entrada dels nous Objectius dels Mil·leni, es 
necessitaven resultats, augmentar el nombre de connexions, i amb el projecte aquest no 
s’augmentava ni una sola connexió. 
 
Potser per aquest motiu, el Banc Mundial ha deixat el tema de l’aigua a Maputo i a quasi tot 
Moçambic, només dur un projecte d’aigua de 25 M€ al nord. 
 
La seva versió del trio FIPAG-CRA-ADM i el paper de la DNA 
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Abans, quatre cèntims: FIPAG és el propietari de l’infraestructura, el CRA el regulador i ADM 
l’operador. Les queixes de la població es fan al CRA, que ho comunica al Ministeri, i aquest 
comença a baixar la queixa al FIPAG fins a l’ADM. La DNA és qui defineix les polítiques i 
estratègies en aigua. 
 
El FIPAG funciona molt bé. Em diu que es van concentrar els millors tècnics en el tema al FIPAG, 
pagant-los bons sous i ben acompanyats pel Banc Mundial. Em diu que és una de les experiències 
en països del Sud que millor funciona. 
 
El CRA el porta Manuel J. Carrilho Alvarinho, segons Keisse un gurú en el tema de l’aigua. 
 
L’ADM, l’ovella negra. No funciona molt bé. De fet, al crear-se el 1999, tenien unes inversions 
d’uns francesos que es van tirar enrera al cap de poc temps, van tardar 2 anys més en crear un 
nou grup d’inversionistes i finalment van tenir un grupet, filial d’Aigües de Portugal, que tampoc ha 
funcionat gaire bé. Em comenta que ara ha entrat un nou grup gestor, i que sembla que pot 
començar a funcionar millor. 
 
La DNA fatal. El seu cap és Julião Alferes. La seva idea és acumular el poder a la DNA, doncs, ara 
per ara, pràcticament ningú depèn d’ells. El 2005-2006 es va crear un grup d’experts (viejos 
expertos) en planificació i desenvolupament de polítiques, CEDESA, finançat pel WSP del Banc 
Mundial i també pels Holandesos, com a thinktank (tanc d’idees) de la DNA. A Alferes això no li 
agradava, el grup amb Alferes eren enemics, i ho va matar. Keisse em comenta que actualment no 
hi ha temps per pensar, que només poden resoldre problemes. 
 
ARA (Administració Regional de l’Aigua), ARA-Sul, ARA-Centre, ARA-Zambezia, ARA-Norte i 
ARA-Centro-Norte són els responsables dels recursos hídrics a nivell regional. L’ARA-Sul és el 
més antic, i correspon al Sud del país, zona de Maputo. El del Centre funciona de fa 5 o 6 anys, i 
el de Zambezia el va crear la comissió europea. El pressupost de l’ARA-Sul abans depenia del 
DNA, però actualment tenen pressupost independent. Ells, igual que altres institucions, responen 
sobre el Ministeri d’Obres Públiques, i no pas sobre la DNA. (per saber més, mirar Irrigation in 
Africa in figures – AQUASTAT Survey 2005) 
 
SWAP. Sector Wide Approach Programme 
És una forma d’acumular gran quantitat de pressupost destinat a un sector en concret. Fina a 
l’actualitat, existeix el SWAP destinat a Salut i a Educació. S’està preparant el SWAP per a aigua 
en zona rural, on poden estar implicats sobretot el AfDB (African Development Bank) i varis 
donants. Els holandesos s’ho estan pensant. La DNA seria qui decideix directament què fer amb 
els diners. (més informació, als documents meus, DIFD. Sector Wide Approaches to Education - A 
Strategic Analysys - Education Research) 
 
Altres projectes 
USAID mai han treballat en aigua a Moçambic, només un projecte que tenen a Chimoio amb 
pressupost de 1 M$ de la Coca-Cola. 
 
L’AfDB té un projecte a Nampula i Niassa, però han tingut molts problemes, gastant-se molts 
diners. Aquest 2007 acaba el projecte. 
 
L’AfDB també té un projecte a 4 ciutats mitjanes del Sud, Xai Xai, Chokwe, Inhambane i Mich... de 
90 M€, per rehabilitar i estendre les xarxes d’aigua urbana. Qui construeix, com en la majoria de 
projectes a Moçambic que van per concurs, són els Xinos. 
 
De forma paral·lela, els Holandesos participen en aquest projecte del AfDB amb el PPP (Privat 
Public Partnership) a través d’una empresa d’aigües holandesa, VITENS, aportant la seva part de 
RSC. Holanda aporta 1,3 M€, VITENS una mica més de 1,3 M€ i FIPAG l’altre part, per arribar a 
uns 3 M€ en tres anys (2005-2008). Es tracta de fer Management Support i crear una nova 
empresa d’aigua per a les ciutats. Actualment estan preparant la segona fase per 4 o 5 anys més. 
M’explica que els experts de VITENS arriben de 3 a 6 setmanes cada 3 o 4 mesos, i que van per 
feina, molt pràctics, adaptables als Moçambicans i que el projecte esta avançant molt 
positivament. 
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S’està duent a terme, aprovat el 2007, un projecte del MCC (Millenium Challenge Corporation), 
inicialment pensat per 500 M€, ara s’aprova per 180 M€ (la part d’aigua) on 60 M€ van al FIPAG 
per a Pemba, Nampula i Quelimane i 60 més a la DNA. Bàsicament és el Banc Mundial. En tinc 
més informació al meu recull de projectes. 
 
 

10. Reunió amb Luis Hebrero, UE 

 
Dimecres fem una visita al barri de Maxaquene A per explicar-li el que farem amb ESF i per 
conèixer la problemàtica del barri. Es passa tot el dia a l’oficina i pràcticament no fa visites a camp 
i menys a barris. Si fan visites amb la UE, és per ensenyar que tot va bé, que els diners s’han 
gastat bé i que no han tingut problemes. A Maputo, només havia pogut fer una visita guiada a 
Urbanização l’any passat. 
 
Quedem divendres per una reunió més de feina a les oficines de la UE. Un divendres a les 13:00h, 
quan tothom ja ha marxat i podem parlar tranquil·lament. Luis és un jove expert com el Sergio 
Oliete, i Maputo és la seva primera experiència amb el programa. Anteriorment havia estat 
executant projectes finançats per la UE quan estava amb Acción Contra el Hambre. 
 
Funcionament de l’ajuda directa a l’estat, Budget Support 
 
Iniciem la conversa comentant-li les idees que em va deixar anar Keisse de la cooperació 
holandesa. Aprofita per explicar-me la seva visió del tema. 
 
Quan un donant vol donar diners directament a un sector en concret o al pressupost nacional, pot 
ser de tres formes diferents però, a més, hi ha tres requisits: El govern, o la Direcció corresponent, 
ha d’elaborar un Pla Sectorial, on marca les estratègies i el que vol fer durant un cert període. Ja 
existeixen els de salut o educació, i actualment també el d’Aigua Rural, en elaboració s’estan 
preparant el de Recursos Hídrics i el d’Aigua Urbana; També ha d’existir un Diàleg. Per exemple, 
en el sector de l’aigua, cada 6 mesos es donen un seguit de reunions (joint review) on es discuteix 
sobre el sector, on hi participen els donants i el govern. Allà es revisen els indicadors del PARPA 
referits al sector ; el tercer requisit no el recorda. 
 
Llavors, els donants poden donar sense haver-hi aquests requisits (com ha fet la cooperació 
holandesa), havent-ne alguns, o amb tots complerts. A més, la cooperació bilateral d’aquests 
donants al sector en concret es dona en tres formes: 
 

• Com a projectes. On els donants realitzen projectes dins les línies a seguir pel Pla 
Sectorial 

• Amb Poolfunds (cestas de fondos). Al cert pla sectorial, existeixen diferents components 
(subprojectes a fer) i el donant pot dir en quin concretament vol aportar diners. 

• Amb Enfoque Sectorial. Donen diners directament a tot el sector, directe, sense concretar 
components ni projectes. 

 
Els donants, dins les joint review, fan anualment una revisió de com va el pla junt amb les 
estratègies del PARPA, amb ajut de dos documents, el MTEF (Mid Term ...) i PES (Pla Estratègic 
Sectorial), que s’elaboren anualment. 
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Funcionament del sector de l’aigua 
És una quadre força complicat d’explicar. Del Ministeri d’Obres Públiques i Habitação (MOPH) 
pengen forces Direccions, una d’elles la DNA (Direcção Nacional de Água). Així com també el 
FIPAG (propietari de les infraestructures). 
 
La DNA és qui defineix les estratègies de país respecte l’aigua. El problema és que pràcticament 
ningú depèn d’ells. La DNA ha existit sempre, però l’any 1998 al crear-se el FIPAG i el CRA, tots 
els millors tècnics de la DNA van passar aquestes dues institucions.  
 
ARA-Sul (Administració Regional de l’Aigua), té la responsabilitat per conca hidrogràfica dels 
recursos hídrics. La idea és que n’hi hagi 5. La del Sud es va crear el 1998, la de Zambézia es va 
crear, per la UE, el 2002, i es té previst que la del Centre estigui creada cap al 2008. Només ARA-
Sul té, actualment, independència econòmica respecte la DNA. Abans en dependia, igual que la 
Zambézia i la Centre actualment. Igual que el FIPAG, ser independent econòmicament és un gran 
avantatge, doncs tenen unes partides directament per a ells. Igualment, per tema polítiques, 
depenen de la DNA. 
 
El FIPAG, segons Luis, ha estat un dels experiments de major èxit. La clau, el personal que ho 
porta. D’altres experiències que coneix a Costa Rica o d’altres llocs, diu que són un fracàs. El 
FIPAG, depèn del MOPH i d’un Consell d’Administració que hi estan representants també la DNA i 
el Municipi. Els peixos grossos del FIPAG són el Nelson Beete (chairman) i Miguel Alves (director 
executiu). 
 
El CRA és un ens totalment independent de tots. I així ha de ser per ser un bon regulador. Però 
l’elecció del personal els ve d’un Conselho de Agua, on estan representats els Ministeris. El CRA 
esta entre el govern i els beneficiaris, i sobretot el que fa és regular i fixar el preu de l’aigua.  
 
Tipus de gestions de l’aigua 
M’explica 3 tipus de gestions de l’aigua que es donen a Moçambic. 
 
Un Leasing. Quan es dona la concessió a una empresa privada però només de la part d’operació. 
Seria el cas de Maputo amb ADM, que te una concessió de 15 anys, fins al 2015. Actualment hi ha 
un 70% inversió portuguesa i 30% moçambicana. 
 
Concessió total. El cas de Beira, Pemba, Quelimane o Nampula, on es dona concessió tant a 
infraestructura com a operació del servei. Tenen concessió fins al 2007. Em comenta Luis, que 
molt probablement es va fer així perquè el FIPAG en aquells moments no era massa potent a 
aquestes ciutats. Ara a veure què passa a aquestes ciutats. Segons Luis, també existeix un 
problema de capital tècnic. Anualment surten poc més de 20 tècnics en aigua, igual que a 
Arquitectura o d’advocats. 
 
Assistència Tècnica, el cas de 10 ciutats de Moçambic, les quals són empreses municipals que 
reben assistència tècnica d’una empresa de fora. En aquest cas és VITENS, una empresa d’aigua 
Holandesa (Keisse ja me’n va parlar). 
 
Funcionament de la concessió a Maputo 
El CRA fixa un preu. ADM ha de pagar un lloguer de l’infraestructura que és un preu fix i ADM ha 
de jugar amb els seus beneficis variables per treure benefici. El problema és que no en treu, el 
sistema és deficitari, només arriba a pagar el lloguer de FIPAG. Però hi ha uns incentius per a 
ADM, FIPAG pot pagar a ADM si redueix hores de talls de servei, si augmenta les connexions, etc. 
Però és un peix que es mossega la cua, doncs ADM reclama a FIPAG que creï més xarxa i que 
arregli pèrdues, per tal de reduir talls i augmentar abonats. A més, el CRA té el preu fixat, i no pot 
augmentar el preu per tal que ADM tingui beneficis i perdi la població. 
 
Actualment hi ha un 60% de pèrdues d’aigua a Maputo. Que es separen en pèrdues comercials 
(de factures no enviades, o no pagades, etc.) i pèrdues tècniques (fugues, connexions il·legals, 
etc.). Les comercials depenen de l’operador, però tenen el problema que els edificis 
governamentals no paguen, i ADM reclama a FIPAG que ho reclami per millorar les pèrdues 
comercials. Les tècniques depenen tant de l’operador com FIPAG. 
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La Unió Europea, a través del WaterFacilities, està finançant varis projectes a Moçambic. Més 
endavant afegiré tots, però per al moment poso el que interessa: 
 
2007-2010. Maputo Water Supply Project, MWSP 
Total cost: €76,2 M (€ 95 M incloent la segona fase), contribució de la UE de 25 M€, del BEI 26,9 
M€, del govern de Moçambic 11,1 M€, de l’AFD 6,6 M€ i del FMO (Fons Holanda) 6,6 M€. Duració 
19/07/2006 a 18/07/2010. Implementat pel FIPAG. 
 
El proposat MWSP forma part de la primera fase del Programa d’Inversions del FIPAG a Maputo. 
Té 8 components diferents que esperen millorar l’abastament d’aigua a Maputo i els districtes 
veïns de Boane i Matola, l’anomenada Àrea Metropolitana de Maputo (MMA), augmentant l’accés 
a l’aigua del 38% al 72%. 
 
Una de les components interessants és la d’estendre la xarxa d’aigua a 20 barris, tant de Maputo 
com de Matola i Boane. Altres parts dels projecte tenen construir centres de distribució nous, com 
el de Machava que abastirà nova població a través de la xarxa, però que fins al 2011 o 2013 
potser no els arriba. La població que està més enllà d’aquests barris, no al 2013 els arribarà. Per 
tant, tenen una component per rehabilitar pous existents, crear-ne de nous i, sobretot, millorar la 
gestió dels fontanars i furs privats existents, per formalitzar-los. La idea és que se’ls doti de 
legalitat, que cobrin els preus de l’ADM, que segueixin ells fent la gestió, doncs són del barri i 
coneixen la gent i es poden assegurar millor de cobrar les taxes. Així hi haurà un major control del 
sector i de la qualitat de l’aigua. 
 
Tota la informació sobre el projecte, del document en digital que m’ha passat el Luis. 
 
Opinió de la sortida del Banc Mundial de Maputo 
Creu que no ha estat res estrany. Simplement com que el BEI (el Banc Europeu d’Inversions) tenia 
intenció d’invertit a Maputo, el Banc Mundial ha anat a altres ciutats del país. Recordar que el Banc 
Mundial és qui va crear el FIPAG, el CRA i tot el sistema actual de gestió de l’aigua. I dins del 
Programa Nacional de Desenvolupament de l’Aigua PNDA II, amb el Banc Africà de 
Desenvolupament ADB, han invertit força en rehabilitació d’infraestructures. 
 
Tot i això, em comenta que tenen un petit projecte per subvencionar connexions a la xarxa als 
barris de Laulane (un OBA). Creu que amb tants crèdits últimament, s’estan quedant sense diners 
(el Banc Mundial). Segons ell, els dos grans són el Banc Mundial a Washington i el BEI a 
Brussel·les i que es truquen sovint per decidir on vas tu, on vaig jo. 
 
 

11. Reunió amb Rosa Mabane, EMS-GMA 

 
Després de vàries trucades infructuoses a l’ambaixada danesa, parlant amb dona Farida (oficial 
dels programes de coop de l’ambaixada), m’acaba passant el contacte de la persona a terreny que 
implementa el projecte de Medi Ambient a Matola, i que sap força del projecte en general. Quedem 
a Matola, on treballa, per parlar del EMS-GMA.  
 
Rosa és Arquitecte, moçambiquesa, i va començar a estudiar a la FAPF el curs abans que el Luis 
Lage. Es coneixen. Ha treballat al municipi de Maputo i també al de Matola, i se’ls coneix força bé. 
És una dona tranquil·la, simpàtica i oberta a explicar coses. 
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Com diu Rosa, DANIDA realment no existeix a Maputo, no hi ha oficines ni res. A Maputo només 
hi ha l’ambaixada de Dinamarca que porta els programes de cooperació. El més gran actualment 
és l’EPS, Environment Programme Support, que té vàries components com costa, EMS-GMA, 5 
ciutats, recursos naturals, etc. Els convenis són directament el Ministeri de Negocis Estrangers de 
Moçambic amb el govern de Dinamarca. 
 
Apoio à Estratégia de Gestão Ambiental para a Área do Grande Maputo (EMS-GMA, 
Environment Management Support, Great Maputo Area) 
 
Els primers acords bilaterals entre Danida i el MICOA (Ministeri de Medi Ambient) es van iniciar a 
finals de 2002, principis de 2003. D’ençà, es van tenir dos anys per formular el projecte i planificar 
les activitats, fins que al 2006 van acabar creant el Plano de Implementação, pel període 2006-
2007. El pressupost, 27.088.000 DKK. El document resum me l’ha passat Rosa, on s’especifica 
cada una de les components, les quals vam estar revisant una per una. Al principi el municipi no 
estava massa convençut del projecte, doncs es van passar més de 2 anys per preparar-lo i veien 
que no feien res. 
 
Rosa m’explica la mentalitat de resoldre problemes actuals dels municipis i no tenir capacitat de 
planificar. Sintetitzant diu, abans a Maputo hi havia infraestructures fetes i mantingudes. Durant la 
guerra deixen de mantenir-se i no se’n fan de noves. Ara, s’han de mantenir i, a més, estendre... 
normal que hagin de resoldre a pedaços els problemes quotidians i no puguin pensar en el futur. 
 
Sector 1. Gestão Urbana Metropolitana 
Subsector 1.1. Desenvolvimento Institucional Metropolitano (Xilunguine) 

• Desenvolver Modelo para Gestão Metropolitana 
• Criar Associação Metropolitana de Xilunguine 
• Criar e Apoiar Associação de XMA 
• Definir TORs para Grupo de Urbanização e Meio-Ambiente 
• Establecer  Parceiras Público Privadas (PPP) para desenvolvimento 

 
En aquesta component va estar involucrat el Paul Jenkins!!! La idea era crear l’òrgan de l’Àrea 
Metropolitana de Maputo. No va acabar en res. El problema, segons Rosa, era polític. Ningú volia 
perdre poder respecte un ens metropolità superior a ells. Es van fer 4 alternatives de com es 
podria dur a terme la parceria, segons quins òrgans en serien responsables, si només els dos 
municipis (Maputo i Matola) o si també entraria el Govern Provincial, etc. 
 
La idea era començar a crear aquesta institució que tingues dues responsabilitats principals, per 
començar, la d’Urbanització i la de Medi Ambient. El Ministeri de Medi Ambient (MICOA) tampoc 
n’estaven massa d’acord en perdre responsabilitats. Tot i que els municipis tenien  ganes de crear-
ho, les diferències polítiques de poder eren majors. 
 
L’òrgan es volia dir Xilunguine, que el va inventar el Paul Jenkins, el que vol dir, en Xangana, 
“coisas boas”, “onde está a luz”. De fet, Xilungu vol dir “branco”, i la gent quan anava al centre de 
Maputo, ho dèia així. La idea és que la gent quan volgués anar a la seu de l’Àrea Metropolitana 
digues que van “onde está a luz, o coisas boas”. 
 
Subsector 1.2. Sistema de Informações Geográficas Metropolitanas 

• Obter e Rectificar imagens de Satélite (Xilunguine) 
• Digitalizar Área Metropolitana de Xilunguine (Xilunguine) 
• Establecer Centros de Informações Metropolitanas (Maputo/Matola) 
• Construir e Manter Base de Dados GeoReferenciados (Maputo/Matola) 
• Criar accesso à Intranet e à Internet (Maputo/Matola) 

 
Amb l’entrevista posterior a Rodolfo ja en parlaré més detalladament del GIS. La idea inicial era 
crear el GIS del Cadastre a tota l’Àrea Metropolitana, però han sorgit problemes al crear l’Àrea i 
també amb Maputo. A més, la densitat i la complexitat de Maputo és major. 
 
Maputo sembla que té tècnics interessats en crear el GIS, i dins del ProMaputo, projecte gran del 
Banc Mundial, es vol finançar un Cadastre. Però aquests diners no arriben i, a més, sembla que la 
idea del Banc Mundial és fer un Cadastre força complex. El GIS de Matola no és tant complex. 
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Sembla que l’AECI de Matola té coneixement d’aquest GIS. 
 
L’objectiu és poder cobrar millor l’impost anual predial de l’IPRA, així com permisos de construcció. 
S’està construint unes oficines únicament del GIS de Matola prop de les oficines de planejament. 
 
Subsector 1.3 Planeamento e Controlo do Uso da Terra (Xilunguine) 

• Operacionalizar Lei de Planeamento Físico 
• Establecer Agência de Urbanização de Xilunguine 
• Apoiar Programas de Regularisação dos Direitos da Terra (Matola/Boane) 
• Contrato das PPP para Concessão de... 
• Actualizar Plano de Estructura Metropolitana 

 
Sembla que no s’acabarà fent, doncs està pensat per 2008-2010, però sembla també que DANIDA 
no té moltes intencions de continuar finançant el projecte. 
 
Subsector 1.4 Gestão de Activos Municipais (Maputo/Matola) 

• Processament da Base de Dados e Cadastro 
• Reforma das Taxas Municipais e de Serviços 
• Licenciamento e Inspecção 
• Impostos Sobre Propiedade 
• Serviços ao Cliente/Gestão de Reclamações 

 
Aquesta part entrarà dins el punt 1.2 del GIS. És un suport a com cobrar les taxes de lixo, 
municipals i d’altres. 
 
Sector 2. Gestão dos Serviços Urbanos 
Subsector 2.1 Gestão de Resíduos 

• Gestão de Resíduos Sólidos de Vilas (Boane) 
Actualment a Boane no té recollida de lixo. El projecte ha pagat la compra d’un tractor (amb 
sistema volcador), contenidors grocs i chovas (els carretons manuals) per poder fer la 
recollida. Els residus s’cabaran aterrant.  
 
• PPP Recolha de Resíduos Sólidos Secundários (Maputo) 
La idea de les PPP, on una part és privada i l’altre pública. La idea dels municipis i de Danida 
va en aquest sentit. Els municipis no tenen finançament suficient per gestionar els serveis, i 
han de passar algunes operacions a privats. El municipi compra contenidors, i l’operador 
compra camions amb la idea que en un futur passen a ser del municipi (Leasing). 
 
Segons Rosa, sembla que AGRESU i el Banc Mundial estaven interessats en entrar en 
aquesta component. El problema diu, que el Banc Mundial té unes condicions molt estrictes i 
que a vegades no agraden als municipis. 
 
Em comenta que el PPP és bastant general per a tots els municipis, i de fet, Maputo té un 
Gabinet específicament de PPP. 
 
• Combustível para Cozinha Doméstica (Maputo/Matola) 
La idea és crear blocs premsats de paper amb cendres per combustíble de cuines 
domèstiques. Aquests blocs contaminen menys i creen menys fum. No ha acabat de funcionar 
molt bé, no ha tingut massa entrada. A Maputo es va donar suport a ADASBU, que sí ha estat 
funcionant, i a Matola es va iniciar i hi ha gent formada, però encara res sòlid. 
 
La idea és donar autoemprego sobretot per als joves. Ells recullen paper pel barri, en principi 
sense haver de pagar per ell, i ho venen al mercat. 
 
Respecte el plàstic, em comenta que a Matola hi ha vàries empreses que compren plàstic net i 
brut a la gent, sobretot a les lixeiras. El problema que el net, el netegen a les valas, gastant 
molta aigua, poc eficient, etc. 
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M’explica la història d’un home del barri (Tovela) que viu del lixo, compra i ven residus, 
sobretot vidre, plàstic, etc. El seu somni és comprar una màquina de triturar vidre al Brasil. Viu 
prop del mercat i de la lixeira, i varis treballadors. De fet, on viu el senyor, és on es volia fer lo 
dels blocs combustíbles, però l’home no va acabar entenent la idea o no lo va agradar. 
 
• Serviços de Vazamento de Latrinas (Maputo/Matola) 
DANIDA ha pagat les màquines a ADASBU (com ja sabia de WaterAID). Actualment se n’han 
fet 6 més per repartir a ADASBU, dos a Matola i alguna a Nampula 
 
• Transporte, Tratamento e Deposição de Resíduos das Latrinas 

 
Subsector 2.2 Protecção Ambiental 

• Gestão Ambiental Integrada Descentralizada (Fomento) 
Vol ser una rèplica d’ABASBU. Una associació per fer neteja de les valas de drenatge i del lixo 
del barri. Fins ara, les valas eren naturals i s’han revestit part d’aquestes amb el projecte. S’ha 
construit un escritori al barri per l’associació, però encara no han entrat ja que no tenen 
conveni firmat amb el Municipi per poder cobrar de la taxa de lixo. L’equipament de neteja la 
finançat DANIDA. Fa uns 2 o 3 anys que va començar aquesta part del projecte. 
 
L’associació es diu “Amigos e Residentes do Bairro de Fomento”, ja existia abans, però sense 
legalitzar. DANIDA també els ha ajudat a poder legalitzar-se per poder treballar pel municipi. 
 
Fins ara, havia una recollida amb tractors pel municipi poc eficient. Passaven cada 15 dies, 
porta a porta, i la gent feia uns sacs grans amb el lixo. El lixo de Matola és ben diferent de 
Maputo, al haver gran quantitat de matèria orgànica. 
 
Es vol implementar una PPP del lixo, on la recollida primària sigui el barri, pagat pel municipi. 
Porten el lixo a uns contenidors a les afores del barri que són del municipi, i una empresa 
privada recull aquests contenidor per abocar-ho a les lixeiras. És més eficient pel municipi. 
 
• Mitigação Comunitària da Erosão (Marracuene) 
Projecte per netejar i fer més valas de drenatge, a causa de l’erosió que reben. Es construeix 
però també es fa educació al barri respecte la problemàtica de l’erosió i el medi ambient. 
 
• Quiosques de água (Boane) e Casas de Banho Públicas 
Els quioscs de Boane són petites botigues que tenen un dipòsit d’aigua connectat a la xarxa 
de l’ADM a 1 km de distància. No ha funcionat molt bé, sobretot perquè no hi ha electricitat a 
les botiguetes, i no es va pensar en això. 
 
• PPP Projecto de Matola Water Front (Matola) 
Existeix la idea de fer un Water Front a Matola, amb inversions privades. Els beneficis del 
municipi és tenir més infraestructura, urbanitzada, entrada d’impostos, etc. Per l’inversionista, 
promocionar el Water Front, lloguer a hotels i locals, etc. Esta força parat, costa trobar un 
inversionista d’un projecte tant gran. 
 
• Monitoria e Controlo da Poluiçao Ambiental (Xilunguine) 
Donar suport a la EDAR 

 
Lixeiras 
Matola té dos punts on aboquen el lixo, una prop la EN4 (carretera que va a SudAfrica) i l’altre a 
Infulene. Maputo actualment també aboca lixo a Matola, doncs la lixeira de Hulene B està 
desbordat i a vegades els camions no poden ni passar de la porta. 
 
S’està projectant un nou abocador a Matola pels dos municipis, finançat per BADEA i altres, amb 
unes 200 Ha de terreny. Se’n diu lixeira a un forat sense tractament (tipus Hulene B o Matola 
EN4), però un aterro, ja té un tractament amb drens de líquids, basses, i capes de sorra. 
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12. Reunió amb Franciso i Antonio, ADASBU 

 
Tot i haver quedat directament amb Paulino, el president d’ADASBU, al arribar no hi era, així que 
m’han atès dues persones de l’associació: Francisco, el tresorer, i Antonio, el coordinador del 
sector de drenatge. Perdut inicialment pel barri buscant l’oficina, un nen m’acaba portant fins a 
l’escriptori. Al principi semblava que a la gent que preguntava no coneixia massa ADASBU, pel 
nom, però al dir els que fan la recolha de lixo, ja sí m’entenien. 
 
Tot i repetir-se amb molts aspectes que ja coneixia, duia un munt de preguntes preparades per a 
cada sector on treballen, detalls que no tenia clars per poder completar el qüestionari d’indicadors 
del GRECDH. 
 
Formació d’ADASBU 
Al arribar MSF Bèlgica al barri, van directament a la secretaria d’aquest per poder ajuntar totes les 
associacions involucrades: OMM, OJM, Escoles, Esglesia, Metramo, etc. S’acaba forma una 
associació amb tots els càrrecs necessaris. Rient, em comenten com en aquella època no sabien 
què era una associació, ni res de sanejament i latrines. Van haver de rebre molta formació en 
aquest sentit. Inicialment, els 5 punts principals i, prioritats del barri, eren l’Aigua, el Drenatge, el 
Lixo, el Sanejament i la Promoció Higiènica. 
 
Lixo 
Va ser el primer, al ser el més prioritari. El barri estava minat de residus, i els brots de còlera i 
malària eren comuns, així que van fer una recollida general del barri, dels carrers i abocadors. 
MSF va aportar 12 camions i 3 maquines per recollir un total de 1.000 m3 de lixo!! 
 
El següent pas va ser iniciar un projecte de recollida domiciliar, amb una prova pilot de 6 
quarteirões amb el que comptàvem amb una txova (el carretó per carregar la brossa), fent servir 
els contenidors del CMM que tenien a les entrades del barri. Aquest servei es va anar ampliant fins 
aconseguir tot el barri. Actualment tenen 6 txovas, que va pagar MSF en aquella època, al igual 
que els 4 contenidors grans que tenen a les entrades del barri. Aquest servei s’havia de subsidiar 
d’alguna forma, així que es van estar cobrant 2 Mtn/mes (o 0,5 Mtn a la setmana), amb el que 
passaven unes 8 vegades al mes per cada casa. Malgrat aquest cobrament, ADASBU no podia 
arribar a finançar-se i va demanar ajuda a MSF. 
 
A cap de poc, uns dos mesos, el Consell Municipal da Cidade de Maputo (CMCM), va començar a 
parlar amb ells del servei. El 2001 fan un seminari amb el CMM, però demanen molts documents 
legals de l’associació. Quan MSF marxa del barri el 2003, encara no tenien res firmat amb el 
CMCM, i van quedar 6 mesos força a la deriva, fins que finalment el 2004 van signar contracte 
amb el Municipi pel servei de recollida. 
 
El pagament va en funció de la quantitat de cases al barri que paguen la taxa de lixo, que abans 
era de 20 Mtn mensuals i actualment ja depèn del consum d’electricitat. Al barri hi ha 2.380 cases, 
de les quals algunes no tenen energia i no paguen el lixo, però sí tenen recollida. El municipi els 
paga aproximadament el 80% de la taxa de lixo que cobren de la població. Així que fent un càlcul 
ràpid, reben del municipi per la recollida de lixo uns 38.000 Mtn/mes (1088 €/mes). Segons 
comenten, els arriba just per pagar els treballadors i fer el manteniment del material que tenen. 
 
Em comenta el problema que tenien al principi amb la brossa. La gent està acostumada a tirar 
qualsevol cosa com a lixo, i de sorra i pedres n’hi ha molta. Es trobaven que els contenidors grans 
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s’omplien molt ràpid i pesaven moltíssim, fins al punt que el camió no podia carregar el contenidor. 
Calculaven que un 80% del pes del lixo era de sorra i pedres. Així que el que fan és fer una criba 
de la sorra i pedres, una separació primària (no sé si ho fan a les mateixes cases o al contenidor 
gran, jo diria que a les mateixes cases). En aquest sentit, van haver de fer una forta sensibilització 
a la població a través dels seus animadors socials i activistes. 
 
La recollida del municipi va força malament. Em comenta que l’any passat van estar 3 mesos 
sense treballar perquè els camions del CMM estaven malmesos. 
 
Sanejament (Latrines) 
Cap al 2000, més del 90% de les latrines eren tradicionals, el que vol dir que eren forats d’uns 10 o 
15 cm, amb un pneumàtic, cub o tambor, a la part superior. El nivell freàtic era altíssim, als 30 cm 
ja trobaven aigua. L’aigua de pluja els venia d’Aeroporto, Mavalane i Maxaquene A (no entenc com 
arribaven de Maxaquene A si existeixen les valas de drenatge principals des dels ’80...). Al ploure, 
els nivell freàtics pujaven i expulsaven la merda de la latrina cap a fora, quedant-se en superfície 
per força temps (fins que canviava de color). 
 
El PNSBC quasi no feia latrines al barri, doncs era impossible fer latrines en condicions a causa 
del nivell freàtic elevat. Un dels primers sistemes per a les latrines, diu que van ser una anells que 
enterraven per suportar el pes de la laja superior, d’uns 30 cm o 50 cm. 
 
El 2001, MSF va començar a construir latrines, 432 latrines amb aquest sistema d’anells. Reconeix 
que van tenir molt errors al principi, sobretot a l’hora de seleccionar els beneficiaris. Van fer un 
aixecament de la situació del barri, però la gent no tenia les latrines com a primera prioritat, i van 
anar repartint latrines aquí i allà sense una sensibilització prèvia. Em comenta que no tenien cap 
tipus d’experiència al principi, i van haver errors. 
 
Entre UNICEF, el CMM i MSF, es van acabar construint durant aquells anys unes 2.000 latrines 
millorades (comptant les anteriors de MSF). 
 
El 2004, WaterAID, a través d’un nou aixecament d’informació, va construir les 447 latrines que 
faltaven per arribar al 100% de cobertura del barri. 
 
També introdueixen algunes latrines ecològiques, un total de 10, repartides per tot Urbanização. 
Aquestes latrines, rentables al tenir molta vida útil, eren molt cares, uns 200$, que la població no 
podia pagar. Van fer les superestructures de materials locals (caniço), però igualment pujava a 
150$. 
 
Buidatge de Latrines 
Les latrines tradicionals de 30 cm s’havien de buidar cada 3 o 4 mesos, fent-ho de forma manual, 
enterrant el residu en un forat de la mateixa parcel·la. 
 
Van iniciar el servei de buidatge de latrines, aconseguint la Maquineta el 2002, finançada per MSF. 
Inicialment van estar buidant el residu al tub de residuals que passa paral·lel a la vala principal, 
però el DMAS no ho volia ja que podien taponar el sistema. Per tant, es plantejava portar fins la 
planta de tractament el residu, però necessitaven molts permisos i va ser difícil convèncer als de la 
planta, ja que tenien por que portessin moltes sorres i pedra amb el residu. Finalment, a través de 
gestions de MSF, van aconseguir tenir els permisos. 
 
El 2003 els va arribar la VACUTUG des de UN-Habitat de Kenya, que és cessió, però legalment 
encara no és ni d’ells. 
 
Aviat els arribaran 6 maquines més, donació de DANIDA, amb capacitats de 500 litres o més. 
L’objectiu és deixar una màquina a cada barri, amb un operador que faci el servei. Actualment 
estan fent buidatge a Aeroporto, Mavalane, Maxaquene i Mafalala. 
 
El cobrament del servei és de 200 Mtn amb la VACUTUG (0,5 m3) a Urbanização i 350 a altres 
barris. Amb la Maquineta (1,5 m3) cobren 400 Mtn a Urbanização i 750 als altres. Preus fixats el 
2006. Cada latrina poden ser de 250 litres a 600 litres. 
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El buidatge dels tancs del residu de latrina que tenen a ADASBU (15 m3) els hauria de fer el CMM 
capa 2 setmanes, per dur-ho a la planta de tractament, però ho van deixar de fer, doncs havien de 
pagar a 4 treballadors més i no tenien diners. Així que utilitzen la mateixa Maquineta per fer el 
trajecte, amb els problemes que comporta amb el tràfic i accidents que tenen a vegades, ratllant 
cotxes o xocant. 
 
A dia d’avui, la Maquineta està malmesa, alguna peça que no funciona. Dues 2 mesos sense 
funcionar. La VACUTUG també té problemes. 
 
Una latrina amb una família normal pot durar uns 7 o 8 anys. Amb una família nombrosa ja uns 6 
anys. Si les buides augmentes la vida útil 5 o 6 anys. 
 
Buidatge de Latrines a Maxaquene A 
El problema principal del barri diuen que són els carrerons estrets que té, on moltes vegades les 
màquines de buidatge no poden passar, i fan un viatge fins al barri inútil. Les maquines tenen un 
ample de 85 cm. La manguera té uns 30 metres, i pot passar per varies cases per arribar a les 
més centrals dels quarteirões, però moltes vegades hi ha conflictes amb els veïns per deixar 
passar les mangueres. 
 
Drenatge 
La situació durant les inundacions era pèssima, la gent no tenia ni sabates, doncs pel barri anava 
la gent amb botes, amb les sabates a les mans i, a vegades, dormint sobre les taules. 
 
Estudiants de la UEM (Universitat Eduardo Mondlane), van fer l’aixecament i el projecte, per 
acabar construint uns 1.000 m de valas secundàries. El CMM, amb el DMAS, van fer 
l’acompanyament tècnic de les obres, amb el Eng. Pedro Pimentel (actualment WaterAID) i un 
enginyer propi a l’obra. També tenien una persona amb experiència en drenatge del barri de 
Munhuana (fet per una ONG Italiana, COSV). La ma d’obra va ser la mateixa població. Aquest no 
tenien sou, però sí incentius. Al principi se’ls pagava l’alimentació, però més endavant es va pagar 
en diners. El projecte va acabar costant la meitat del pressupost gràcies a l’ús de la ma d’obra del 
barri, passant de 120.000 US$ a 60.000 US$. 
 
Les valas secundaries amb el tub subterrani de drenatge va ser la primera experiència a nivell 
nacional, idea de Christophe. Gràcies al tub, ara poden cavar fins a 1,80 m o 2 m. El tub, als seus 
inicis, treia uns 5.000 l/s!! Actualment ha baixat força. 
 
Més endavant, es van anar construint les valas terciàries, aconseguint finançament dues vegades 
de la CTB (Cooperació Tècnica Belga) i de WaterAID. Ara ja tenen experiència i gent capaç de 
construir. 
 
La neteja de les valas de Drenatge 
Quan MSF va acabar de construir les valas, les va entregar a la comunitat, encarregant-se la 
mateixa població de donar un manteniment i neteja, suposadament els dissabtes, la mateixa 
població havia de netejar. Però no es feia, o poc. Van fer reunions a ADASBU amb la població, 
varis intents (2004), però finalment van acordar que la gent pagues 15 Mtn al mes pel servei, i que 
pagarien a dos operaris amb el material necessari per fer la neteja amb condicions (pales, botes i 
txovas), pagades per la mateixa ADASBU. Durant tres mesos van estar cobrant casa a casa, 
doncs la gent no arribava a ADASBU per pagar, però cada mes la gent pagava menys i menys. 
Realment estan amb un problema en aquest sentit, potser algun dia el municipi pot pagar per 
aquest servei, però actualment ho tenen difícil. 
 
Aigua 
Durant els ’90, es van fer les fonts del barri, uns 15, per Aigües de Maputo, però a causa de la 
sobrecàrrega que rep el centre de distribució de Chamanculo (a l’espera del de Laulane) la pressió 
a les fonts és molt baixa. Durant el projecte de MSF es van fer petites modificacions a 6 fonts per 
augmentar la pressió, però al poc temps ja no van funcionar més. Tot i estat prohibit punxar a les 
canonades que porten aigua a les fonts, la gent ho feia, i les fonts quedaven encara amb menys 
pressió. 
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WaterAID va fer un projecte amb ADM per dur l’aigua de la xarxa a les cases. ADM va fer el 
projecte i el va executar amb una empresa privada. El problema va ser que la gent no estava 
acostumada a tenir torneira a casa i gastava molta aigua, fins que van arribar les primeres factures 
d’aigua. 
 
El projecte va construir les canonades secundaries, i per norma de ADM, es pot connectar al tub si 
la casa queda a menys de 25 metres. Els beneficiaris que vulguin aigua connectada, han de fer 
contracte amb ADM, que costa 2450 Mtn (inclou tota l’obra dels tubs, comptador, braçaleres, etc.). 
 
Malgrat el projecte, hi ha gent que no pot pagar aquest valor per tenir connexió a casa, i s’està 
mirant com tornar a obrir les fonts per la gent de menys recursos. El problema és que hi ha deutes 
grans de les fonts de fa anys, i es vol que ADM els posi a 0 i comencin a comptar de nou. 
 
S’ha de vigilar amb qui opera la font, ja que la gent aprofita per netejar les galledes al mateix font, i 
igualment és aigua que han de pagar. L’operador recull els diners i paga la factura a ADM, si té 
diners que sobre se’ls queda. Si falten, falten. No tenen gens resolta la gestió de fonts. El 2004 un 
tècnic portuguès va posar una màquina de prepagament, i funcionava bé, resolia molts problemes. 
La gent posava 5 Mtn i treien l’aigua, per cada Mtn tenien uns 60 litres d’aigua. Però no va durar 
massa, el tècnic va marxar i no va deixar ningú amb experiència amb la màquina, a més, la falta 
de pressió feia inútil el comptador. 
 
Relacions amb el Municipi i Secretaria 
Tenen encontros sovint amb la secretaria, donant comptes del que han fet. Amb el CMM també, 
mensualment, doncs hi tenen molta relació pel que fa al lixo i el buidatge de latrines. Em comenten 
que les relacions amb ambdós són molt bones. 
 
Estat legal de l’habitatge 
Parlem una mica general del barri. Diuen que menys del 15% de les cases tenen legalitat amb 
papers. Antigament, qui regularitzava el terreny era el propietari del terreny amb el regulo que 
tenien a l’època colonial. Actualment el paper de regulo el fa el secretari de barri. Terreny ja no n’hi 
ha, però cada vegada fan les parcel·les més petites, llogant habitacions i trossos de terreny a 
nouvinguts. Es dona tant propietat de cases com lloguer. 
 
El problema dels nouvinguts és que no estan sensibilitzades en el que fa a lixo, buidatge de 
latrines o drenatge, i han d’anar fent sensibilitzacions molt sovint per poder habituar-los al barri i 
per els pagaments necessaris. 
 
Tenen 5 animadors socials i 5 activistes. Els primers són els més formats, els segons els 
aprenents. 
 
Habitatge 
Els comento una mica la idea de la millora de l’habitatge en base a la millora de les condicions del 
barri. Però em comenten que potser aquesta no és el motiu, sinó el voler tenir una casa igual que 
el veí, si ell la té de blocs, jo també la vull. 
 
Per ells, tenir una casa de caniço és més cara a la llarga, ja que requereix un manteniment anual, 
es podreix, entra aigua, etc. Una casa de blocs, només l’estructura i les parets, et pot costar uns 
6.000 o 7.000 Mtn, afegint els costos de les reixes de seguretat i les finestres, per una casa d’una 
sala i habitació. El paquet de caniço, aprox 15 cm de diàmetre, costa entre 30 i 40 Mtn, més 
comprar estaques a 50 Mtn cada una (per una casa quadrada necessites 4 o 6 estaques). 
 
Em parlen de Mafalala, i diuen que és un barri on no ha pas millorat la qualitat de l’habitatge, que 
encara són de caniço i de fusta. 
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13. Reunió amb Andrea Pascarelli, Cooperazione Italiana 

 
És una reunió ben curta. La cooperació italiana no ha fet res a Maputo fins ara en temes d’aigua o 
de serveis urbans. Només fins ara, que ja han firmat un acord amb la DNA, per fer un projecte 
força gran. 
 
Projecte Coop-Italiana amb 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. La 
Cooperazine 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. 
 
Història de la Cooperazione Italiana 
No em sap donar massa informació, però que van ser dels primers al país, sobretot perquè van ser 
qui més va donar suport als acords de Pau que es van fer a Roma el 1992. M’explica que abans 
dels acords, no només es quedaven a la capital treballant, sinó que estaven donant suport a les 
dues parts, tant RENAMO com FRELIMO, per tal de ser neutrals. 
 
Em dona uns fulletons que expliquen breument les estratègies de l’agència, el pressupost i les 
àrees d’acció. 
 

14. Reunió amb Eng. Armindo, ADM 

 
Després d’una caminada considerable per trobar l’oficina, em trobo que és el taller on fan les 
reparacions dels tubs, manteniment, etc. però també hi ha l’oficina de projectes d’ADM, on 
Armindo n’és el cap. Un tio un pèl apagat, sense sang, aturat... però bé, fa imprimir uns plànols del 
barri amb la xarxa existent a un dels seus colegues propers i finalment acabo parlant més amb un 
tal Nelson Chauque, més animat, amb més ganes d’explicar coses. 
 
Projecte Maxaquene A 
Els explico que estic fent el meu PFC i que tenia pensat fer el projecte d’aigües a Maxaquene A, 
de tal forma que tingues els mateixos criteris que ells i així, en un futur proper, que algú l’executi. 
Aquesta era la part que més dubtes tenien, que qui ho pagaria. Els he explicat el que fem com 
ESF al barri però que la part d’aigua no estava contemplat per aquest proper any. S’haurien de 
buscar finançadors o que el barri ho faci. 
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Una de les altres preocupacions que tenen, és la dificultat que veuen a Maxaquene A de fer 
passar tubs pel barri, doncs comparant amb tots els altres barris veïns, Maxaquene A és el que té 
els carrers més complicats, més estrets, tallats en certs punts, i ADM no hi pot passar. 
 
A causa d’això, tenen problemes amb els clients, doncs es connecten a la xarxa passant tubs de 
500 m o més, quan per norma de ADM, connecten als clients quan estan aproximadament a 
menys de 25 m del tub principal. En alguns punts, han fet petites ramificacions lo més endins que 
han pogut del barri, per tal de reduir les longituds dels tubs als clients. 
 
Altres barris 
Parlem del projecte de Urbanização que ells van fer i executar i que WaterAID va pagar. 
Finalment, insistint bastant, em deixen la única copia en paper que tenen per dur-me-la a 
fotocopies, amb mapes i pressupost inclosos. Informació valuosa. A aquest barri, va ser més fàcil, 
els carrers no són tant estrets.  
 
En un dels plànols del projecte, surt informació d’un aixecament d’informació sobre les connexions 
que tenen. Segons diuen, no tenen georeferenciades les cases connectades, només en paper, 
però sí al 2003 amb el projecte van fer aixecament per saber les legals i il·legals, i al mapa surt. 
Serà bo comparar amb l’enquesta que farem. 
 
M’ensenyen l’expansió de la xarxa que han fet per Maxaquene B, C i D, amb ajuda de diversos 
donants en diferents moments. A Maxaquene D actualment estan fent millores, o ja acabades, 
construït pels xinesos dins el projecte del Banc Africà de Desenvolupament del centre de 
distribució de Laulane. 
 
També m’ensenyen el projecte FIPAG 5 cities network, fet per la consultora DHV-SEED. Crec que 
és el projecte finançat per la UE, el MWSP (Maputo Water Supply Project), alguna de les seves 
components d’expansió de xarxa. Mirem si tenen algo previst a Maxaquene A, i sembla que faran, 
o tenen previst el 2007, el tub del carrer secundari del barri, el carrer on nosaltres farem la vala de 
drenatge. 
 
Procés de construcció 
Els preus que surten al projecte de Urbanização són els que ADM cobra a FIPAG. És a dir, si 
FIPAG contracta a ADM per fer el projecte, els preus són inferiors als de mercat. Això també m’ho 
va dir el Christophe de MSF-FIPAG. Em dona els preus actualitzats que fan servir avui en dia.  
 

Tub (mm) Preu (MTn/m) 
110 (=75) 333,54 
150 583,69 
200 479,46 
250 604,54 
300 813,06 
400 1229,92 
500 1855,31 

 
(el preu inclou tot, excavació, posada del tub, el cost del tub, les vàlvules, els homes a treballar i el 
cost dels enginyers. Per tant, és ben fàcil, tants metres lineals pel cost, i això és el que cobrarà 
ADM) 
 
Per fer les connexions dels tubs principals a les cases, utilitzen tubs de ¾’’ o 2’’, depenent la 
demanda esperada. I que sempre fan servir tubs classe 9 o superiors (la qualitat del tub, amb 
certificacions ISO). 
 
Per tant, igual que em va dir Christophe, la idea seria donar el projecte a ADM, anar a parlar amb 
els del FIPAG, donar els diners al FIPAG perquè contractin a ADM per construir el projecte. 
 
Els pregunto sí es podria fer un projecte al barri, construït pel mateix barri i que després es 
connectes a la seva xarxa. Em diuen que aquest projecte hauria de passar sempre per aprovació 
d’ADM, que compleixi requisits, però em deixa a entendre que sí que es pot fer, parlant-ne i 
negociant. És a dir, que es podria fer un projecte on la població participi i treballi.  
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El Christophe no va ser tant optimista en aquest sentit, va dir que no és gens normal, però que al 
donar els diners al FIPAG, es podria posar al contracte una clàusula on la gent del barri fossin qui 
treballessin en l’execució. 
 
 
Al final també aconsegueixo que em passin a la memòria el plànol de Maxaquene A i barris 
propers, amb els tubs existents, els cases i les rues. No és informació d’or, però està bé. Observo 
que fan servir ArcGIS 3.2, i que tenen prevista una actualització de la versió a la 9.2.  

15. Reunió amb Enrique del Castillo, Caritas Moçambiquesa 

 
Ostres quin home, l’Enrique... des del ’74 a Moçambic, 33 anys, té coses i coses a explicar. M’ha 
anat perfecte per donar-me una idea de com estava el país i la ciutat des de la independència, 
durant la guerra i després dels processos de pau. Enrique va ser director d’escoles a Nampula, 
Gaza i Maputo durant 10 anys. Després es va passar a Caritas Moçambiquesa. Intentaré explicar 
cronològicament, tot el que ha explicat en quasi 3 hores de reunió. 
 
Història de Moçambic – Infraestructures, serveis, habitação i situació política 
Abans de la Independència, Maputo comptava amb la SMAE (Serveis Municipals d’Aigua i 
Electricitat), l’empresa municipal que prestava els serveis a la ciutat, cidade de cimento. Ja en 
aquella època es començava a pensar en el pont per creuar la badia cap a Catembe i en buscar 
una nova font d’abastament d’aigua, provinent del Limbombo. 
 
Un cop s’aconsegueix la Independència, 24 de juny de 1975, la ciutat es buida, tots els 
portuguesos marxen del país, el partit en cap, FRELIMO, nacionalitza tots els serveis i propietats, 
el sòl, els habitatges, les empreses, els comerços, etc. La ciutat no era molt gran per aquella 
època, i amb l’èxode dels blancs, la població dels encara poc densos barris peri-urbans, entra a la 
cidade de cimento per ocupar els habitatges, ja propietat de l’estat. 
 
Tot passa a formar part de l’estat, i aquest es converteix en únic prestador de serveis. La SMAE 
passa a dir-se Águas de Maputo, utilitzant la mateixa infraestructura i metodologia que l’anterior. 
En una ciutat força petita com era Maputo en aquella època, la prestació de serveis urbans era 
acceptable, estava tot preparat pels portuguesos. Aquests, fins i tot, en els últims anys de govern, 
van fer algunes inversions d’extensió de serveis i regularització de barris peri-urbnas propers al 
centre, com és el cas de Munhuana, per tal de suavitzar les crispacions socials del moment i tenir 
la població més controlada. 
 
El 1977, FRELIMO es declara obertament marxista i ortodox, seguint les idees de la URSS del 
moment. Cap al 1978, es comencen a donar els primers atacs i moviments de resistència, i ja cap 
inicis dels ’80, la guerra ja és el pa de cada dia. L’èxode de la població cap a la ciutat es comença 
a donar en aquesta època, sumant els processos naturals d’emigració, sumats als moviments 
provocats per la situació. Es calcula que en aquells anys, hi havia aproximadament un 35% de la 
població refugiada, tant a països veïns com Malawi (1 milió) com refugiats interns, normalment cap 
a les ciutats, en un país que tenia uns 15 milions d’habitants. 
 
A causa del desordre global que es tenia al país, l’any 1980, Samora llança una operació per 
organitzar el país, l’Ofensiva Política Organisacional, amb el que Samora anava per tots els 
ministeris de l’estat, organitzant, controlant i delegant càrrecs. 
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La població tenia unes cartolines on deia si la persona en qüestió estava actualment treballant o 
no. Si no era així, se l’enviava cap a les zones rurals a treballar, a les empreses estatals. Homes a 
partir de 20 anys i dones a partir de 25 anys. Se la va anomenar, Operação Producção (1983). En 
pròpies paraules d’Enrique del Castillo, aquests treballadors eren purs paràsits, se’ls posava en 
una empresa a produir i se’ls alimentava. Les empreses estatals van acabar defallint, eren 
insostenibles. Anys més tard, es reconeixia el fracàs de l’operació. 
 
El govern ho controlava tot, fins i tot els ajuntament tenien nom de Consells Executors. El 60% del 
pressupost nacional anava directament a la guerra, i poc quedava per invertir en infraestructures a 
la ciutat. 
 
El 1986 mor Samora Machel, el president del FRELIMO i del país des de la Independència. Es va 
donar en un moment de canvi de cicle, quan el sistema marxista ortodox estava en decaiguda i 
començava a parlar-se de liberalització. Segons Enrique del Castillo, no se sap si el canvi es va 
donar a causa de la seva mort o la mort va ser causa del canvi (forces rumors corren en que el 
defalliment del líder popular era també voluntat de certes esferes del partit del FRELIMO. 
Actualment encara no resolt). Cap a finals de 1986, inicis de 1987, Moçambic entra a formar part 
de les institucions Multilaterals, Banc Mundial i FMI. 
 
Pel que fa a les agències de cooperació i donants, la llibertat i la facilitat de dur a terme projectes 
de desenvolupament era molt reduït. Tal i com va passar a Caritas Moçambiquesa, la única ONG 
en aquella altura, els projectes que tenien en zones rurals un cop aconseguida la independència, 
es van haver de tancar a causa dels conflictes. Durant la guerra, no es duien projecte de 
desenvolupament, ja que en qualsevol emboscada destruïen qualsevol cosa al seu pas, oficines 
de l’estat, arxius, infraestructures, etc. l’únic que podien fer eren accions puntuals d’emergència, 
deixar menjar o medicaments i tornar a la capital. 
 
S’ha de destacar a nivell d’agències el Govern Holandès, que va construir el sistema de drenatge 
d’una de les conques de la ciutat. L’AECI, que va donar molt de suport en la recollida de lixo a la 
ciutat de Maputo i Beira al anys ‘80. I la Cooperazione Italiana, que sobretot va ajudar a arribar als 
acords de Pau de 1992. 
 
Durant els últims anys dels ’80 es van acumular molts factors que van portar un profund canvi al 
país: la mort de Samora; les noves polítiques dins la mateixa cúpula del FRELIMO de 
liberalització; l’entrada al Banc Mundial i FMI; la falta de mantenir dels serveis bàsics; la càrrega 
que comportava el parc immobiliari nacional; els efectes nefastos de la guerra, etc.  
 
El 1990 es crea la Constitució de Moçambic, pràcticament una còpia de qualsevol Constitució 
europea, amb la única diferència que el sòl seguia sent nacional. El govern, sense Samora, 
comença a privatitzar certs serveis, com les escoles o l’habitatge. Anteriorment estava prohibit 
ensenyar de forma particular a casa d’un, ni fer classes d’anglès ni res. L’habitatge era de l’estat, i 
els que hi vivien pagaven un lloguer al govern, que anava en funció del nombre de persones que 
vivien a la casa i del que guanyaven tots sumats. Amb la privatització es permet la compra de 
l’habitatge per part dels llogaters actuals, podent pagar-ho al comptat o amb crèdits de 25 anys de 
l’estat. 
 
La guerra seguia, fins que al 1992 es dona l’acord de Pau entre RENAMO i FRELIMO, un acord 
que va parar completament la guerra. Només algun esporàdic atac es va donar, com la masacre 
de Montepuez. 
 
Ja amb l’entrada del Banc Mundial i el FMI, les agències i ONGs comencen a entrar al país, però 
és a partir dels acords de Pau que entren en massa i comencen a divulgar-se per tot el territori. 
 
El 1997 es crea la llei de les autarquias (autonomies), es descentralitza el país a través dels 
municipis. Es crea la província de Maputo, amb capital a Matola. Aquesta decisió fa delimitar la 
ciutat de Maputo, condemnant-la a uns límits en els quals pràcticament ja ha arribat, i fent que les 
indústries marxin de la ciutat i es situïn a Matola. Abans d’aquesta decisió, Matola era la ciutat 
dormitori de Maputo, i amb el canvi, es crea un caos de fluxos de treballadors de Maputo cap a 
Matola i de Matola cap a Maputo, uns per la zona industrial, els altres en el sector serveis. 
 



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

 PÉREZ CASAS, Marc (2008) xl 

El creixement de Maputo 
Després de la Independència, pel que fa a la situació dels barris era que la zona del districte 2, 
Chamanculo Xipamanine, Munhana, etc. ja eren assentaments força consolidats i densos, però 
Urbanização, Maxaquene o Polana Caniço encara estaven vagament ocupats. En aquella època 
es construeix l’Av. FPLM, com a circumval·lació de la ciutat. 
 
Durant els ’80, amb l’èxode de la població a les ciutats, es comencen a crear barris i barris de 
forma espontània, a vegades, fins i tot, la població d’una mateixa zona del país s’ajuntava en un 
mateix barri. La gent quan arribava, buscava els familiars o amics, i aquests els buscaven casa 
prop de la seva. 
 
Un cas força clar del gran creixement és la lixeira. Abans de la independència, la lixeira estava a 
Mafalala, antic barri de Mugamo (o algo així), on encara es pot observar. Abans de la 
Independència es crea la d’Hulene, molt per fora de la ciutat. Actualment ja es considera dins la 
ciutat, i s’està pensant en traslladar una nova lixeira a Matola. 
 
Amb el cementiri va passar alguna cosa semblant. En època colonial havia el de dins la ciutat, a 
l’Av. Karl Marx amb Eduardo Mondlane. Després va passar al barri de Luís Cabral, prop de 
l’Infulene. Finalment es va enviar a la part superior de Hulene B, tocant a Mahotas, però que 
actualment torna a estar dins la ciutat. Els 2 o 3 anys anteriors al 2000, van ser de grans sequeres, 
el sòl es va assecar força i els nivells freàtics van baixar. Amb les pluges, pugen de cop els nivells, 
i allà on estaven construint el nou cementiri (1999) els comencen a pujar nivells, havent de 
cancel·lar la construcció (2001). 
 
Chamanculo C i Mumemo 
El barri de Chamanculo C té uns nivells freàtics molt alts, que sumat a la falta d’espai, impedeix la 
construcció de latrines en condicions. Durant l’època de la SMAE, es passava periòdicament al 
barri per recollir en bosses de plàstic els excrements. La costum en aquests últims anys de la 
població del barri, és fer les seves necessitats sobre un paper de diari i tirar-ho a les valas de 
drenatge principals, provocant grans epidèmies de còlera i altres. 
 
Amb les pluges del 2000, la situació es posa crítica, i s’inicia el projecte de reubicació de la 
població de Chamanculo C cap al nou barri de Mumemo a Marracuene. Caritas Moçambiquesa hi 
participa. Es creen 5 pous d’aigua amb la seva xarxa per abastir les cases, es crea un pla 
urbanístic del barri, un centre de salut, un mercat, un jardí infantil, parcel·les ordenades i latrines a 
totes les cases. 
 
Les solucions a les latrines 
Enrique i el seu equip, van estar pensant diferents idees per a la disposició de les latrines i el tipus. 
Finalment, i de forma d’emergència, es van ajuntar les quatre latrines de quatre cases que es 
toquessin unes a altres, per tal d’aprofitar l’espai. Es van fer amb una fossa pròpia per cada casa. 
Altres, que es van fer més endavant a la zona més central de Mumemo, es tractava que la 
superestructura quedi fixa, sense moure’s, mentre que la fossa quedava no sota la 
superestructura, sinó a un costat, connectat per un petit tub inclinat. D’aquesta forma, al omplir una 
fossa, es podia obrir una altre a l’altre costat de la superestructura i moure el tub. Podent, després, 
buidar la primera fossa. Discutim una mica el tema, veient altres possibles solucions que 
haguessin adoptat. 
 
Actualment estan discutint com resoldre el problema del buidatge de latrines, i sobretot, de la 
recollida de lixo. Inicialment, el barri es preveia per 200 famílies, però amb les bones condicions 
que es donen, al tenir tants serveis, ha crescut fins arribar a 700 famílies, que arriben a 1000 
famílies si es compten les que espontàniament s’han assentat al voltant del barri. 
 
L’evolució de l’habitatge 
Parlem de les millores que s’han donat als barris, sobretot de l’habitatge, i apunta que el factor 
principal que a portat a la gent a construir amb blocs és el preu. S’han adonat que és més car tenir 
una casa de caniço que de blocs. Amb una de caniço han de comprar la canya, cada cop més 
cara i escassa, la qual ja arriba des de Manica, més el teulat de capim, més els troncs i estaques, 
etc. el caniço té una vida de 2 anys, i el capim menys, al que s’ha de donar manteniment. En 



 
Annexes  Relació d’entrevistes 

ETSECCPB-UPC xli 

 

canvi, es pot estalviar una mica per comprar un sac de ciment, per uns quants blocs, fins que tens 
prou blocs per iniciar la construcció, per fases, per habitacions.  
 
No existeixen pràcticament els crèdits, i tot es paga al comptat, i per una família comprar una cuina 
de gas és difícil, poder tenir els diners en ma. Fins i tot per poder comprar la bombona de gas (458 
Mtn = 13 €). Així que prefereixen anar comprant carbó i troncs dia a dia, amb els 10 o 20 Mtn que 
s’han guanyat aquell dia. 
 
Enrique em comenta que la mentalitat està canviant. Ara ja han après que si destinar un temps a 
fer-te trenes al cabell, després no els cal perdre tant de temps al matí per pentinar-te. Comencen a 
saber què és estalviar. 
 
Antigament, no es donava gens d’importància a tenir jardí, es considerava que amb jardí vivies 
encara a la zona rural, com els indígenes. Ara ja no es pensa així, ja existeixen jardiners, es venen 
plantes, la gent cuida els jardins, etc. 
 
També s’està donant cada cop més importància a l’habitatge. Fa anys, quan els moçambiquesos 
anaven a treballar a Sud-àfrica a les mines, al tornar portaven cotxes atrotinats, equips de música 
o teles, i era al que més es donava importància. Ara ja ha canviat. 
 
Quedem per fer una visita a l’endemà al barri de Mumemo. 
 

16. Visita de camp a Mumemo amb Enrique del Castillo, Caritas 
Moçambiquesa 

 
De camí cap a Mumemo, passem a través d’un munt de barris que encara no coneixíem: Polana 
Caniço B, Ferroviário, Hulene, Laulane, 3 de Fevereiro, Magoanine, Malhazine, etc. així com el 
mercat de Xiquelene. Ens acompanya també la tresorera de Caritas Moçambiquesa, que encara 
no havia visitat Mumemo. 
 
Mumemo 
Ràpidament, les inundacions del 2000 afecten molts barris peri-urbans de Maputo, Chamanculo C 
un dels més afectats. Els nivells freàtics havien pujat tant, que ni els 30 camions cisterna de 10 
m3, ni les bombes per succionat l’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. Les Monges es comencen a moure, i criden a Caritas Moçambiquesa. 
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Es crea un projecte d’un milió de dòlars, finançat a mitges per Caritas Espanya i Caritas Italiana. 
Es buscar amb els municipi de Marracuene una zona on crear un nou barri, una aldeia. Finalment 
es troba el terreny, prop de la carretera principal camí a Marracuene, i es comença a dissenyar 
com construir de zero un barri. Per experiència prèvia en zones rurals, saben que per funcionar 
han de construir tots els equipament bàsics, així com donar alguna activitat econòmica. 
 

 
El resultat ha estat un barri ordenar d’unes 700 famílies actualment, on cada una té una parcel·la 
de 30x15m i 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 ha acabat 
vivint, fent-se la seva pròpia casa, i construint, paral·lel al projecte de Caritas, dos internats, homes 
i dones, i algun altre equipament.  
 
 

 
 
És com una illa paradís pels habitants, passar a Chamanculo C a Mumemo, on tenen aigua, casa, 
activitat econòmica, latrines, centre salut, escolta, etc... és un luxe. El repte per Caritas era que la 
gent s’hi acabes quedant i no marxes de nou. Això no ha passat, i de fet les famílies es van 
ampliant les cases, noves habitacions agregades, millora del seu terreny, etc. Es veu un canvi, una 
millora dia a dia. A les fotos s’observen construccions annexades, cases que ja tenen preparats els 
blocs, en mig construcció o alguns murs de parcel·la de blocs Realment es respirava un ambient 
tranquil, calmat i de força pau entre els habitants. 
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Mirem atentament la idea de les latrines (veure informe Enrique i fotos), així com la problemàtica 
que comencen a tenir amb el lixo. La gent va fent forats i enterrar el lixo (foto). Estan parlant amb 
LVIA per veure quina solució adoptar, potser fer alguna rèplica del proper projecte de compost que 
estan iniciant al mercat de Xiquelene (barri Ferroviário). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Com millorar barris densament poblats 
Parlem amb l’Enrique de la problemàtica dels barris i del que va acabar passant a Chamanculo C. 
Durant l’inici del projecte, es va parlar amb el municipi i el Banc Mundial per aprofitar la sortida de 
famílies al barri per fer-hi millores. El Banc Mundial volia donar diners a Caritas perquè executes 
obres de drenatge, obertura de carrers i destrucció de cases abandonades. Caritas no tenia 
capacitat per dur a terme el projecte. Finalment es va acordar que els diners anirien al municipi i 
aquest executaria obres al barri. Això no s’ha acabat donant, només alguns carrers s’han obert 
nous, ampliats i petites obres de drenatge. 
 
Hagués pogut ser una gran oportunitat per millorar un barri cèntric, històricament problemàtic pel 
que fa a infraestructures i serveis urbans. Es podria pensar com a solució per rehabilitar barris 
complets, dur-los fora, rehabilitar el barri, i que torni qui vulgui, ja ordenat. Òbviament no és tant 
fàcil, quan hi ha hagut una catàstrofe com les inundacions i les cases queden totalment anegades i 
destruïdes, és més fàcil poder-se moure on calgui, molt més a un lloc amb tots els serveis que 
abans no tenies. 
 
Caritas no és l’única experiència que ha tingut en aquest sentit. En zones rurals fan coses 
semblants. La població rural va a viure a les ciutats més properes, deshabitant el camp. Si els 
tornen a envair al camp, els han de construir les infraestructures i serveis bàsics, inclòs una 
activitat econòmica. Al les inundacions al 2001 a la vall del Zambeze, van fer coses semblants. 
 
 
Recicla 
Visitem la recicla que ha implementat LVIA. La informació d’aquesta ja me la va explicar Cristina, 
així que puc veure a la pràctica com és el funcionament. Molt interessant. També m’ensenya la 
petita planta de sedimentació i tractament d’aigua que tenen, on aprofiten un 75 % de l’aigua. La 
resta l’evaporen.  
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També anem a observar per fora la lixeira. Una extensió brutal de lixo, olors i residus volant. 

Després ens ensenya el terreny, cedit pel municipi, on construiran una planta de compost pels 
residus que es generen al mercat de Xiquelene. Els compradors potencials volen que siguin les 
machambas (horts) de la Costa del Sol. 
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17. Reunió amb Miguel González, AECI 

 
Quedem a les 14:30 a la seva oficina. Ell és el representant de l’agència a Moçambic, i porta molt 
anys al país, i crec que també treballant per l’AECI. Aquest any celebren 30 anys de relacions 
diplomàtiques entre Espanya i Moçambic. De fet la reunió dura 10 minuts, doncs ell ha de marxar 
per un afer que li ha sorgit. 
 
L’AECI és un donant mig-baix, en el sentit de pressupost i potencial, per tant, no poden invertir 
massa en infraestructures. En ranking de donants són el 15è. Actualment es centren en donar 
suport en educació i salut, assistència tècnica a personal i suport al treball d’ONG a terreny. Apart, 
tenen tota l’Ajuda Programàtica (Budget Support), tant a nivell del pressupost general com 
sectorial (el SWAP en salut). 
 
L’únic projecte d’envergadura en infraestructures va ser a finals dels ’80 en el sector de la recollida 
de residus sòlids urbans (RSU) a Maputo i Beira. Pel que fa al de Maputo, va iniciar-se el 1989 per 
finalitzar el desembre de 1993. Es va donar suport en equipaments bàsics (camions, contenidors, 
etc.) i assistència tècnica als treballadors durant la recollida i la gestió, com en la creació de 
l’Empresa Municipal de Serveis. 
 
Miguel em passa un folletó de l’empresa TERSA, qui va executar el projecte: 
“El Projecte de Rehabilitació Urbana i Creació de Llocs de Treball a Moçambic, realitzar per 
TERSA, contempla l’organització, recollida i eliminació de residus, així com la neteja urbana de 
Maputo, capital del país. Personal directiu local, així com autoritats municipals encapçalades pel 
seu president van moure’s cap a Barcelona i van acordar una estada durant alguns mesos, de 
grups intermedis per realitzar cursos de formació. 
 
El projecte de Maputo es va dividir en tres fases: Un pla urgent de neteja urbana, un pla de 
recollida i eliminació mínima i un pla de desenvolupament dels Serveis Urbans. Aquestes etapes 
es basaven en les conclusions obtingudes després d’analitzar la situació local, efectuar-se un 
planejament previ, establir els sistemes organitzatius, formació de personal local, anàlisis dels 
costos i materials necessaris i procés d’acció. 
 
El nostre personal, assistent en totes les àrees, té la funció de formar, organitzar i realitzar. Cobrim 
responsabilitats que es poden dividir en dos grans sectors. 
 
El primer és el Campament de Xipamanine. És un centre de convivència de tot el personal vinculat 
a la neteja viària i de residus, així com clavegueram i pous negres. La majoria d’ells es tracta de 
famílies que han vingut a protegir-se, i que són acollides pel municipi i treballen en la neteja. Les 
zones de la perifèria són l’atenció principal per la seva complexitat i increment poblacional dia a 
dia. 
 
A Xipamanine, el nostre assessor s’ha d’ocupar des de la intendència, passant pels serveis mèdics 
i per l’assistència sanitària, administració i informació de dades comptables i de nòmines, 
organització de brigades de neteja viària i clavegueram i, per últim, formació d’aquestes funcions al 
personal local. 
 
El segon punt d’assistència és a l’oficina de manteniment i reparació del parc de vehicles d’obres 
públiques. La formació de personal, l’organització de l’stock de recanvis i d’eines, l’equipament 
materials de la oficina i l’execució del manteniment del parc mòbil i la funció del nostre assistent. 
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Data: 27 d’agost de 2007 
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Els resultats de l’assistència, són més que notables i reconeguts, pels perits que fiscalitzen la 
nostra acció, tant per part del Banc Mundial, com per part del nostre govern. 
 
S’estan posant contenidors al centre de la ciutat com equipament de poc volum. Contenidors 
majors es situen a la perifèria i en mercats. S’han netejat els carrers i les caves dels edificis, 
periodificant la neteja de pous sèptics, condicionant urbanísticament zones completament 
deteriorades i coordinant la descàrrega dels residus en condicions a l’abocador. 
 
Es crearà una Empresa Municipal de Serveis, EMSA, que pugui coordinar totes les accions de 
l’àrea que ens ocupa, i d’aquesta manera donar continuïtat al Projecte desenvolupat. En el seu 
conjunt s’han invertit al projecte 4.800.000 US$.” 
 
Anècdota: Miguel m’explica que en aquella època, estaven encara en guerra i la situació era tant 
precària, que fins i tot buidaven l’oli dels camions per propi ús... van haver de soldar els recipients 
d’oli, doncs s’ho enduien i es grimpaven els camions. 
 
 

18. Reunió amb Gereon Hunger, AGRESU-GTZ 

 
Quedem a les 16:00 a l’oficina d’AGRESU, al costat de casa pràcticament. Com sempre, li 
començo explicant el que he vingut a fer i la idea de la tesina. Amb ajut del cronograma de lixo, li 
explico la idea que tinc i el que vull saber. El primer que em diu, és que hi ha certes incorreccions 
al meu cronograma. DANIDA no ha fet res i GTZ va ser qui va ajudar en el contracte d’ADASBU i 
Paulino amb el municipi. És alemany l’home, i si no tingués això en compte, pensaria que estava 
enfadat!! Però no, només eren comentaris que més endavant aclarim. 
 
Em marca una línia cronològica pel que fa al lixo, abans i després de la descentralització 
municipal. 
 
Projectes previs a la descentralització 
Per la meva part, només tinc coneixement del projecte de l’AECI de 1989 al 1993 pel que fa 
residus a Maputo. Gereon em comenta que els Japonesos i els Italians també van fer coses. Tal i 
com es feien abans els projectes, es donaven infraestructures, materials, però sense un 
acompanyament pel que fa capacitació organisacional, institucional o tècnica. Eren projectes que 
només donaven camions i contenidors.  
 
Només el projecte de l’AECI tenia una component de capacitació tècnica al parc d’automòbils del 
municipi, per donar manteniment i arreglar els camions o materials de la recollida de lixo. M’explica 
que el projecte enviava personal a Barcelona per capacitar-los en reparacions i manteniment, però 
que al arribar a Maputo de nou, marxaven a treballar a empreses privades. A més, tota la gestió de 
residus i de la resta de serveis urbans, es donava des del govern, doncs els ens municipals no 
tenien cap tipus de competència. 
 
A partir de la descentralització 
Gereon arriba a Moçambic el ’96. El 1999 es dona la descentralització, inclosa la recollida de lixo, 
a uns municipis sense cap tipus d’experiència ni capacitació. El 2002 comença el programa 
d’AGRESU. 
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Visita: Reunió Gereon Hunger - Coordinador AGRESU-GTZ 
Lloc: Oficina AGRESU, Rua Dionísio Ribeiro, 83 
Membres GRECDH: Marc Pérez 
Data: 28 d’agost de 2007 
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AGRESU 
S’inicia el 2002, amb data final prevista per 2009. AGRESU són consultors del municipi, 
l’aconsellen pel que fa als residus, en el desenvolupament organisacional i institucional. No han 
aportat res de material ni infraestructura, només han ajudat a que el municipi trobi finançament per 
comprar-ho. Han hagut dues fases del programa, la primera més de capacitació tècnica, 
aixecament d’informació i donar solucions bàsiques al problema. La segona ja té més caire de 
capacitació personal, als tècnics, i institucional de la Direcção Municipal de Saúde e Salubridade 
(DMSS), presidida per Hafido Abacassado. 
 
El programa va ser qui va ajudar a entrar la nova taxa de lixo sobre la factura d’electricitat. 
Anteriorment, els projectes de Maxaquene A (Paulino lixo UGSM) i Urbanização (ADASBU), feien 
cobrar una taxa als beneficiaris, però Gereon em comenta que això quasi no es donava i era 
complicat. Realment va canviar quan AGRESU introdueix la nova taxa de lixo. 
 
El procés d’elaboració del contracte de les dues associacions amb el municipi va ser lent i dur. El 
contracte requeria molts condicionants a complir per les associacions, així com molta capacitació a 
aquestes per poder fer càlculs de costos, elaborar informes, quadres de referència, formació 
tècnica en la recollida primària, etc. 
 
Per a ell, aquest tipus de projectes pilot de recollida primària són la solució al problema de barris 
pobres i desordenats, ja que els camions del municipi no hi poden entrar. Han fet un aixecament 
de totes les associacions i micro-empreses dels districtes de Maputo per veure quines podrien 
optar a un contracte amb el municipi per fer la recollida. De moment tenen 13 associacions o 
micro-empreses per abastir 10 barris nous de la ciutat, a les que es donarà formació i contracte a 
finals d’aquest any, inicis del pròxim. No em pot dir quins barris exactament, però els més propers 
al centre i del DM3 i 4. De moment, només Paulino i ADASBU tenen contracte amb el municipi. 
 
A inicis d’aquest any 2007 es va iniciar el projecte del Banc Mundial ProMaputo, com a continuació 
del PDM. Aquest nou ProMaputo té forces components que segueixen els estratègies d’AGRESU, 
garanties per continuar la feina d’AGRESU, i me’l pinta com un gran projecte i positiu. 
 
Pròximament es vol fer una descentralització d’alguns serveis als districtes municipals de Maputo, 
però encara no hi ha les capacitats suficients i la descentralització no serà total. Però es vol que la 
responsabilitat de la recollida primària als barris passi a ser dels districtes municipals. 
 
Actualment, l’empresa privada que està donant el servei de recollida de forma transitòria és 
InterWaste. Pròximament, dues empreses passaran a realitzar la recollida secundaria dels residus 
a Maputo, una per la cidade de cimento i l’altre per la perifèria. 
 
DANIDA 
Infelizmente, com bé diuen aquí, DANIDA no ha fet res en el seu projecte de Medi Ambient EMS-
GMA a Maputo, cap impacte, cap intervenció, només algunes coses a Boane i Matola. A més, 
treballen directament el el ministeri de Medi Ambient, MICOA, i aquest no és pas el responsable de 
la recollida de les ciutats, sinó el propi municipi. 
 
Em comenta una mica molest, en tó alemany, que es té la concepció que DANIDA amb el projecte 
ha fet coses a Maputo, i no és cert. 
 
GTZ a Moçambic 
El projecte AGRESU és una part força isolada de l’estratègia alemanya a Moçambic. L’agència es 
centra bàsicament a les províncies de Sofala, Inhambane i Manica en Educació i Descentralització. 
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19. Reunió amb Manuel Alvarinho, President del CRA 

 
L’oficina del CRA és una casa colonial molt guapa, petita, però moderna i acollidora. I aquest 
Manuel sembla el típic gangster, rollo Danny de Vito. Això sí, un home molt amable i simpàtic, tot i 
que només tenia 30 minuts per mi. Li explico la meva tesina i l’objectiu d’aquesta. Tot i tenir 
preparada una bateria de preguntes i un guió de la reunió, acaba fent un monòleg cronològic del 
sector de l’aigua a Maputo des de la Independència. Em queden respostes quasi la meitat de les 
preguntes preparades. Intentaré fer una historia de l’aigua amb la nova informació que m’ha donat. 
 
Història de l’Aigua a Maputo 
La situació de l’abastament d’aigua en el moment de la Independència era força racial, es proveïa 
l’aigua seguint força les classes racials del moment, encapçalades pels europeus, després pels 
Indians i Mestiços i finalment pels negres. La xarxa domiciliar existia pràcticament només a la 
cidade de cimento i a la petita perifèria existien algunes fonts públics. A més, la distribució de 
l’aigua en època colonial era gratuïta. 
 
Des de la Independència fins als ’80, s’intenta estendre la xarxa amb noves connexions 
domiciliaries i fonts noves, amb la contrapartida que la quantitat d’aigua i la pressió del servei 
comença a disminuir. Quan al 1975 es nacionalitza tant el sòl com l’habitatge a Moçambic, la 
població dels barris perifèrics ocupa la cidade de cimento, buida per la fugida dels europeus. Els 
nous inquilins no havien tingut mai cultura de ciutat, i la vida en edificis i cases de blocs i ciment, 
era tota una novetat. La falta de manteniment de les connexions domiciliàries i la poca cultura en 
serveis urbans, va portar a una degradació ràpida tant dels edificis de la ciutat com dels seus 
serveis. 
 
La pressió mínima estipulada per aquella època, era de 12 metres de pressió, el que arribava 
aproximadament a la 4ª planta dels edificis. A causa de la necessitat d’abastar a major població, la 
pressió disminuïa, obligant a molts edificis o cases de la cidade de cimento a comprar bombes i 
dipòsits propis. Existia un cert sacrifici de la ciutat urbanitzada per poder proveir a major quantitat 
de població. 
 
Els anys ’80, units a la guerra, van ser de una gran crisi econòmica al país, i l’accés a bombes per 
proveir els edificis era molt car. Van deixar de funcionar, obligant a la gent a subministrar-se a 
partir de galledes i latas (recipients metàl·lics) que omplien als jardins de les cases. 
 
L’any 1981 es crea l’empresa estatal Aigües de Maputo, que hereta l’estructura de la SMAE, 
Serveis Municipals d’Aigua i Electricitat, l’empresa en època colonial. El govern, al veure l’actual 
problemàtica del sector, sobretot a les zones peri-urbanes, el 1983 crea el Programa d’Abastament 
d’Aigua per a Baris Perifèrics (PAABP, 1983). La idea era proveir la perifèria a partir de petits 
sistemes independents de pous i dipòsits lligats a fonts. Es rep forta cooperació de Xina, per 
construir dos tipus de tancs: uns metàl·lics i cilíndrics; i uns altres dipòsits elevats (amb una franja 
taronja a la part superior). Es va construir a través de l’empresa estatal Geomoc, la qual efectuava 
les excavacions dels pous. 
 
Els Banc Africà de Desenvolupament (ADB) i l’Agència Francesa de Desenvolupament (AFD) van 
ser els dos actors que més van invertir en el sector durant aquells anys ’80. Van fer fortes 
inversions en la producció, però molt poc en la distribució. Una de les més significatives va ser 
duplicar l’estació de tractament d’aigua. Tot i l’impacte esperat que tenia l’obra, el gran creixement 
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poblacional que va tenir la ciutat a causa de la emigració per la guerra, va fer que no es pogués 
apreciar significativament. 
 
S’entrava als ’90 encara amb una gran crisi, gran inflació i la guerra latent fins l’acord de Pau de 
1992. Les inversions van ser poques, i només es va tenir petites cooperacions de l’AFD en 
assistència tècnica al sector, però cap inversió en infraestructures. 
 
La segona dècada dels ’90, queda marcada pel canvi. El 1995 es crea la nova política del sector 
de l’aigua, que inclou el sector privat com a operadors del servei. El Banc Mundial mostra interès 
en la mesura i el 1997 s’inicien les negociacions per al primer gran paquet d’ajuda del Banc. El 
1998 s’inicia el Programa Nacional per al Desenvolupament de l’Aigua (PNDA I), el qual es basava 
en fer estudis i preparar el terreny. No estaven programades infraestructures. Va ser en el PNDA 
II, en el que es van poder atraure inversos per al sector, com al ADB, el Govern Holandès i l’AFD. 
El Banc Africà (ADB) va aportar sobretot en extensió de la xarxa, en portar aigua al barris i 
construir el nou centre de distribució de Laulane. El seu objectiu era més de caire social per arribar 
als beneficiaris i no pas fer obres a nivell de producció. En canvi, el Banc Mundial o l’AFD sí van 
fer més obres de Rehabilitació de la xarxa. A causa de les inundacions de 2000 el programa 
queda aturat fins al 2002. Les pluges i l’erosió destrueixen infraestructures bàsiques de la xarxa 
que s’han de reparar. Tot i això, el període 2000-2005 serveix perquè el sector de l’aigua comenci 
a donar confiança a inversos. 
 
El 2007 es firma el Maputo Water Supply Project (MWSP) finançat per la UE, el BEI, FMO 
(Holanda) i l’AFD, amb més de 100 M€. L’impacte d’aquest projecte només serà observable a 
partir de 2010, en el que s’espera augmentar la capacitat de producció en un 50% del mateix riu 
Umbuluzi. El FIPAG ja està fent estudis d’una gran obra per dur aigua des del riu Incomati. 
L’objectiu a assolir per a 2015, a través dels objectius del Mil·leni, és passar de l’actual 40% de 
població abastada al 70%. 
 
Un dels fenòmens que s’estan observant a l’actualitat és el de petites xarxa espagueti. Petits 
operadors privats que fan un pou, posen uns dipòsits i munten la seva pròpia xarxa de distribució 
als veïns, venent l’aigua al doble de preu que l’ADM. Entre Matola i Maputo, hi ha aproximadament 
200 operadors privats, que tenen més de 9.000 connexions domiciliaries i fonts. Aquests pous no 
controlats són majoritàriament il·legals, sense permís l’ARA-Sul (Autoritat Regional de l’aigua) qui 
regula l’ús de l’aigua del subsòl, i tenen problemes tant de possibles intrusions salines com de 
contaminació per la sobrecàrrega que rep el sòl a través de les latrines i fosses sèptiques. 
 
L’AFD està buscant alternatives en les zones on no hi haurà xarxa ni quan finalitzi el programa 
MWSP ni fins d’aquí a 10 anys. El FIPAG té intenció de construir i rehabilitar uns 60 petits 
sistemes per aquestes zones. Es tenen dues solucions al problema: una és a través de pous 
utilitzant l’aigua del subsòl; l’altra és dur aigua de la xarxa amb canonada fins un punt on un 
operador gestioni la venta d’aigua, sense necessitat de grans infraestructures de centre de 
distribució o dipòsits. 
 
Sobre el Sanejament, Manuel em diu que parli amb Eng. Paulo Oscar del Departament de 
Sanejament del Municipi, i pregunti pel Pla Estratègic de Sanejament a 7 ciutats.  
 
Em recomana que faci una visita a Miguel Alves del FIPAG, el cap suprem, que contacti amb ell de 
part del Manuel. 



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

 PÉREZ CASAS, Marc (2008) l

20. Reunió amb Sr. Magaia, DAMBO 

 
Una entrada un pèl surrealista. Quedem a les “bombas” de Formula 1, les trobo, el truco perquè 
em vingui a buscar. Al cap de 10 minuts passa una moto mig atrotinada conduïda per un noi jove i 
un home darrera. Em criden, l’home renega perquè no em trobava, però em diu que m’esperi 
assentat que ja venen per mi. Al cap de 10 minuts torna a venir la moto, només amb el jove, i em 
fa pujar a la moto. Em dur per tot el barri amb la motoreta, quasi caient amb els bonys, observat 
per tot el barri. Arribem a la seu de DAMBO, al principi amb dues aules plenes de “crianças” i al 
fons, el despatx de Magaia, l’home rondinaire. Té problemes a les mans, atrofiades per alguna 
malaltia, amb dificultats però amb habilitat respon al mòbil. És un home amb mala llet. Malgrat tot, 
tenir una bona conversa i es mostra molt obert a explicar-me el seu projecte i sobre el barri. 
 
Història de Mafalala 
És un barri comunament habitat per Macuas, les persones que venen 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, ... Va arribar un Macua al barri i va començar a ballar una 
dansa que es diu Imfalala, i el barri va quedar amb aquest nom, una mica degenerat. 
 
Orígens de DAMBO 
DAMBO significa “sòl” en Xangana i Ronga, els dos dialectes de la zona sud. 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, 
s’acaba creant un grup, 1997, una Comissão de Moradores do Bairro de Mafalala. Inicialment 
tenen una petita sala per reunir-se prop de la secretaria del barri. Després van comprar l’actual 
casa que els va costar 1.500.000 Mtn (43.000 €). 
 
El 1997 comencen el projecte amb ESSOR. Un projecte de la ONG francesa de caire urbà, que 
englobava la formació professional, l’acompanyament familiar, la prevenció de la delinqüència 
juvenil i l’educació de preescolar, reforç i alfabetització d’adults. 
 
Sanejament 
Tot i això, el barri patia un greu problema en sanejament. Durant l’època colonial, al no tenir 
latrines al barri ni sistema de clavegueram al barri, 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. 
 
La Comissió de Moradores, inicia un projecte de Sanejament i Medi Ambient al barri. És idea 
d’ells, i demanen a ESSOR suport per poder organitzar-ho i com demanar finançament. El mateix 
1998 comencen a parlar amb el Municipi, CMM, i veuen que la principal necessitat al barri era fer 
latrines. Van un aixecament d’informació per cada casa, a través de l’acompanyament familiar del 
programa d’ESSOR, prioritzant famílies que es puguin beneficiar amb noves latrines. Es 
separaven per famílies “carentes” i normals. Les “carentes” normalment famílies amb pocs 
recursos i molts habitants a la casa. 
 
S’acaben identificant la necessitat de 2.700 latrines. Demanen finançament a UNICEF, a 
l’Ambaixada de Canadà i la d’Holanda. Aconsegueixen els fons i les construeixen poc a poc del 
1999 al 2002. Però el barri va creixent, noves famílies arriben i les necessitats augmenten. 
 

GRUP DE RECERCA EN COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ (GRECDH) 
VIATGE D’AVALUACIÓ DE TESINA A MAPUTO, MOÇ. Juny – Sept 2007 

 
 

 
 

Visita: Reunió Sr. Magaia - DAMBO 
Lloc: Oficina DAMBO, enmig de Mafalala 
Membres GRECDH: Marc Pérez 
Data: 30 d’agost de 2007 



 
Annexes  Relació d’entrevistes 

ETSECCPB-UPC li 

L’aportació de la família variava segons les possibilitats. Algunes portaven amb diners, una part 
del cost de les latrines. Altres aportaven ma d’obra per a la construcció. No ho he acabat 
d’entendre, però crec que al principi de l’associació, les famílies que podien aportaven 50 Mtn per 
a l’associació. 
 
El tipus de latrines són CMS 2. El nivell freàtic al barri està a menys d’un metre. A vegades les fan 
de doble fossa, ecològiques 
 
Pràcticament no es fan més latrines. Aquest any 2007 se’n faran 100 més, a partir del Municipi 
(m’imagino que dins el programa de UNICEF), tot i que tenen identificades la necessitat d’unes 
600. (podria contrastar la informació de Magaia amb la que em va donar UN-Habitat, on em van dir 
que de l’estudi sortien: a la zona seca en falten 476, a la mig seca 67 i a la humida 414. UN-
Habitat té previst fer-ne 400) 
 
Drenatge 
A partir de les inundacions de 2000 a tot Maputo, es comença a treballar en la problemàtica del 
drenatge. Tradicionalment al barri s’han anat fet les seves valetes, rases a ma. Van anar al CMM a 
demanar la tècnica per construir les valas, però finalment és ESSOR qui els ajuda amb tècnics. 
DAMBO mateix busca finançadors pel projecte, i troben a UN-Habitat, que al 2001 comencen un 
estudi del barri per fer el drenatge. 
 
UN-Habitat es retrassa molt amb els fons, no arriben mai, i és finalment el Banc Mundial qui aporta 
el diners. Però no els dona directament a DAMBO, sinó al Municipi, qui no comença a construir 
fins el 2005. El projecte estava pressupostat per 8 bilions de Mtn (no sé si nous o vells, segons 
Magaia nous, però serien uns 230 milions d’€, que ho dubto. Crec que són 230.000 €). El Banc 
Mundial aporta uns 5 bilions de Mtn (uns 140.000 €??) i UN-Habitat havia de complementar-ho 
amb 3 bilions més, però mai va arribar. Segons Magaia, em parla de fracàs de UN-Habitat. 
 
El 2005 el municipi executa la primera fase de valas al barri. La rua principal per on entro al barri i 
algunes valas petites. La segons fase, al 2006, acaben de fer els altres carrers que hi ha 
actualment. Queden ruas a executar, la tercera fase, però els diners s’acaben. La construcció es fa 
sense participació de la comunitat, amb una empresa privada qui ho construeix. (probablement si 
ho haguessin fet amb aportació de ma d’obra de la comunitat ho haguessin fet tot, amb menys 
diners, igual que ADASBU amb les valas de drenatge). 
 
Actualment tenen identificades 5 valas com les més importants per resoldre el problema al barri. 
 
Lixo 
El 2005 UNICEF paga les txovas (els carretons) per fer la recollida. Però, encara ara a 2007 estan 
a l’espera de tenir els permisos del municipi. M’imagino que es refereix al contracte per poder fer la 
recollida primària i rebre diners del Municipi a través de la taxa de lixo. Molt probablement, 
Mafalala és un dels 10 barris inclosos a l’AGRESU per fer la recollida primària als barris. 
 
Segons em diu, encara no fan el servei. Segons Titus de UN-Habitat ja l’estan fent... Diuen que 
estan fent un estudi per veure què fer amb els residus. Estan pensant de revendre ampolles de 
vidre, papers, etc. a empreses recicladores. La pròxima setmana ja tindran alguna cosa feta. 
 
Aigua 
Des de fa 4 o 5 anys que no funciona cap font al barri. Diu que està el tema complicat. La gent es 
proveeix dels veïns que sí tenen connexions al quintal, a través de revenda. 
 
(segons Titus de UN-Habitat, construiran un dipòsit elevat per abastar els 4 fonts. Que han creat 
un comitè de gestió de les fonts i que actualment funciona un...) 
 
Oficialització de DAMBO 
El 1999 ja inicien tots els tràmits per a la legalització, així com crear els estatuts. Són finalment 
oficials el 2003. L’associació té uns 3 mestres, un tresorer, el president, i algú més. Crec que no 
són més de 10. 
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Tenen un grup de joves que han nascut a la mà de DAMBO, que es diuen Maxaca. El president 
d’aquest grup arriba al final de la nostra reunió. M’explica que porten poc temps, però que fan 
activitats de sensibilització al barri, teatre, coses culturals, etc. 
 
 
A la sortida, em sobta la imatge de veure a una de les aules on havia tots els nens de 3 i 4 anys 
jugant, que tots estan assentats al voltant d’una taula, dormint, amb el cap sobre la taula i inclinat 
tots cap al mateix cantó. La professora donant voltes per controlar que tots estan descansant. El 
mateix noi jove em porta amb la motoreta cap a la sortida del barri. 
 

21. Reunió amb Gilda, AMDEC 

 
Finalment “combinamos” un dia per parlar sobre el treball d’AMDEC i ESSOR a Mafalala sobretot, 
però també en general. Inicialment havíem de quedar també amb Christophe, el nou coordinador 
d’ESSOR, però no sap massa cosa, doncs el que sabia molt era el Bruno, que “infelizmente” ha 
marxat fa poc... Igualment la Gilda en deu saber tant com Bruno, doncs va estar amb ESSOR des 
de bon inici, l’any 1996. 
 
ESSOR 
La ONG francesa arriba el 1996 a Maputo, amb la idea de buscar un soci local per executar a 
camp el treball de la ONG. Primer parlen amb Kulima, una ONG força gran que hi ha, però no van 
acabar de lligar. Acaben creant amb un grup de moçambiquesos, ESSOR. Els primers anys, 
l’equip eren tots moçambiquesos, i només tenien l’expatriat, coordinador del projecte, que era de 
França.  
 
Comencen al barri de Aeroporto, amb un grup de moradores o grups d’interès, persones que ja 
treballaven una mica al barri. Van començar amb el 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. Són els dos primers barris, més endavant ja 
s’estenen per tot el districte 2 i 3. 
 
La situació d’associacionisme 
A partir de la Independència, tot el poder es dur des del partit, el FRELIMO. La gent s’acostuma a 
que les decisions sempre siguin des de dalt seguint un esquema ben jeràrquic. No es podien crear 
associacions independents o contraries, doncs les acabaven destruint. Amb la Pau, en principi, 
desapareix aquesta restricció i s’obre les portes a noves associacions o moviments de base 
alternatius, però la cultura actual del país era seguir les directrius del partit. A finals dels ’90, el que 
es troba ESSOR i altres ONGs, és l’absència d’associacions o OCB al barris, només existien les 
del partit, l’OMM (Organização da mulher Moçambicana), l’OJM (Organização da Juventude 
Moçambicana), la METRAMO (l’Associació de Metges Tradicionals), la Organização dos 
Professores, etc.  
 
Quan arriben, han 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 OMM, 
Secretaria, etc. El cas de Mafalala és que van començar amb dues dones de la OMM, el Magaia 
que es chefe de quarteirão i el secretari de barri d’ençà. 
 
Poc a poc les coses van canviant, i a les OCB comencen a entrar monitors i pares que no 
necessàriament eren del partit. A més, ESSOR comença a pensar en donar una autonomia a 
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aquestes associacions de barri, dotar-los de petits sectors autònoms dins de cadascuna, com per 
exemple els que feien sanejament, els de formació professional, els de delinqüència, etc. 
 
ESSOR a Mafalala 
Comencen sobretot amb el programa de Sanejament. M’explica que del ’99 al ’02 es van fer 
moltes latrines i també un projecte de drenatge. 
 
L’any ’99, es plantegen construir valetes de drenatge al barri, doncs la problemàtica de les 
inundacions era constant. Ells tenien pocs recursos per fer valetes, així que van fer un projecte i 
van demanar finançament a entitats bancàries, les quals tenien normalment donacions per 
activitats socials. La União Comercial de Bancos (UCB) els va finançar el projecte, d ‘uns 20.000 o 
30.000 $. Es va construir a través del municipi, però la mà d’obra va ser del barri. Es van construir 
petites valas secundàries i terciàries del ’99 al ’00. Sobretot, aquest projecte va portar a que més 
endavant, AMDEC (ESSOR) i DAMBO redactessin el projecte de drenatge de tot el barri. 
 
Aquest projecte del barri el va finançar el Banc Mundial i una part havia de venir de UN-Habitat, 
però que no va arribar mai. Es va construir tot a través d’una empresa privada. 
 
ESSOR a Chamanculo C 
Es treballava a tots els barris del districte 2 i 3. En concret a Chamanculo C, es feien treballs de 
delinqüència juvenil, educació, Sanejament, etc... i també van crear una OCB local, la 
ASSCODECHA. Van iniciar cap al ’99-’00 a Chamanculo C. Diu que no van participar en el 
projecte de “deslocalização” dels habitants a Mumemo el 2000-2001. 
 
AMDEC 
Cap al 1999, ja es comença a discutir més sobre buscar socis locals, i no ser ESSOR qui executa. 
Són forces anys de discussió i treball, fins que el 2003 s’oficialitza com AMDEC. 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 moment més baixos.  
 
Amb l’entrada del nou projecte de la UE s’estan recuperant de nou, i ja són uns 10 treballadors 
actualment. En aquest nou projecte, pels districtes 3 i 5, es vol capitalitzar tot el treball fet fins ara, 
produir plans de desenvolupament pels districtes i documents per atraure donants. 
 
Magude 
És el barri que hi ha sobre l’antiga lixeira, actualment dins de Mafalala. La part superior d’aquest, 
la que separa amb Urbanização. El municipi mai ha deixat fer projectes directament a Magude, 
doncs la seva idea és fer fora aquella gent d’allà, doncs són sobre una lixeira. AMDEC igualment 
treballava al barri de Magude a través de les mateixes activitats que feia a Mafalala. De fet, creu 
que tenen la mateixa secretaria de barri. I fins i tot també es van fer latrines a Magude, amb el 
problema que tenien per cavar i trobar-se residus. 
 
La lixeira, tancada des de finals de l’època colonial, quan van obrir la nova de Hulene, es va 
començar a omplir els anys ’80. Al principi, hi havia molts problemes de salut, de còlera i accidents 
que passaven. 
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22. Reunió amb Domingos Chiconela, UNICEF 

 
Finalment quedo amb el Chiconela, després de setmanes d’espera, “é uma confusão”! En fi, 
quedem cap a les 14:30 a la casa UNICEF, propera a la del Banc Mundial. Com era d’esperar, 
amb tot tipus de seguretats, digna d’una oficina de l’ONU. Em rep el Domingos, l’oficial de 
projectes en Aigua i Sanejament d’UNICEF, moçambiquès, fa sis anys que treballa a UNICEF. 
 
Sector Aigua d’UNICEF 
Es divideix en 4 grans branques: 
Suport directa a la Direcção Nacional de Águas DNA. “Policy and Planning for Integrated Water, 
Sanitation and Hygiene Promotion” 
Programa d’Aigua i Sanejament en zona Rural 
Aprovisionament d’Infraestructures en zona urbana i peri-urbana. “Access to Urban and Peri-Urban 
Water, Sanitation and Hygiene Promotion Project” 
Sanejament a escoles 
 
És el tercer punt el que m’interessa més i m’explica amb més profunditat 
 
WSHP Access to Urban and Peri-Urban Water, Sanitation and Hygiene Promotion Project 
El projecte s’inicia el 1999, per donar suport a 4 municipis, Maputo, Beira, Nampula, Quelimane, i 
més endavant a dues ciutats més Mocuba i Dondo. És el moment de descentralització dels 
municipis i aquests reben totes les noves competències. 
 
El projecte contempla 3 eixos principals: 
Capacitació institucional 

Es crea la Direcção Municipal de Águas e Saneamento DMAS. Es dona assistència 
tècnica al municipi a través de tècnics pagats directament per UNICEF. Un d’ells és Pedro 
Pimentel, qui ja estava treballant com assessor tècnic durant el PNSBC. Hi treballa fins el 
2003, quan passa a WaterAID.  
 
També es dona suport en Planificació estratègica, i es creen els plans estratègics en 
Sanejament per 5 anys. (Documents que tenim) També el municipi fa plans anuals.  

  
S’ajuda al municipi a trobar parceiros (socis) als barris, de tal forma que es construeixin els 
pous i latrines a través d’aquests parceiros. ADASBU és un cas. 
 

Infraestructures 
La construcció de pous d’aigua i latrines a les comunitats i barris, així com rehabilitació de 
sanitaris i fonts a les escoles. Anualment es fan de 5 a 10 pous nous i es construeixen 
de 500 a 750 latrines millorades. 
 
El municipi és qui diu on i quantes latrines i punts d’aigua vol posar. Ho fa a través dels 
informes anuals a UNICEF, qui aprova la demanda i dona els diners. El municipi obre 
concurs per la construcció de latrines i pous. 

 
Promoció Higiènica 

El municipi no tenia cap tipus de personal per aquesta tasca, així que UNICEF també va 
anar aportant animadors socials que ja formen part del municipi. També es dona suport a 
programes d’educació i higiene a les radios. 
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Anualment UNICEF destina 1 milió de $ al WSHP per a totes les ciutats. Maputo rep d’aquests 
diners, uns 250.000 a 300.000 $ anuals. 
 
Li demano perquè realitzen una actuació tant dispersa i no es concentren en resoldre el 100% d’un 
barri. Em comenta que el municipi no pot destinar un pressupost únicament a un barri de la 
ciutat, seria injust, així que s’ha d’anar repartint, i ho fa a través de la identificació de parceiros 
que troba a cada barro. Estan pensant de fer actuacions més concentrades a les altres ciutats. 
 
Drenatge 
Em comenta que van donar suport a la construcció del drens al barri de Urbanização i Munhuana. 
 
Lixo 
Em comenta que a vegades donen petites ajudes en material a les petites empreses/associacions 
de recolha de lixo, com és el cas de Salubridade de Maxaquene A. 
 
 

23. Reunió amb Marculino, Urban WaterAID. Segon cop. 

 
Tot i que la idea inicial era quedar amb l’Erick de WaterAID o amb Pedro Pimentel, a aquests els 
era impossible quedar, així que m’han acabat enviant al Marculino, el cap del programa urbà. I 
realment ha anat força bé, doncs Marculino fa anys que treballava a Aigües de Maputo durant els 
’80 i ’90, i després es va passar a WaterAID, per tant, coneix bé ADM i el sector de l’aigua. Demà 
marxa cap a Suècia per un curs d’aigua i medi ambient. 
 
El Programa d’Abastament d’Aigua als Barris Peri-urbans (PAABP) 
El programa va començar realment cap al ’87-’88, i finalitza oficialment cap al ’94-’95. Abans del 
seu inici, anys ’80, existien menys de 100 fonts repartides pels barris de Maputo, i a les acaballes 
d’aquest ja se’n gestionaven uns 630. Oxfam Bèlgica va ser la principal ONG que finançava 
l’extensió de l’abastament a través de fonts. Oxfam donava suport en el si de ADM pel PAABP i 
també dins la DNA, per replicar l’experiència del PAABP a altres ciutats del país. Altres ONGs que 
volien participar en el sector de l’aigua, sempre havien de passar pel PAABP, tal com Creu Roja, 
MSF, UNICEF o l’AECI que va fer unes fonts a la Costa do Sol. La cooperació xinesa va construir 
uns 60 pous dins el programa, per proveir fonts. 
 
Aigües de Maputo creava els comitès de gestió de fonts. L’aigua de les fonts era gratuïta per 
tothom, i els operadors del comitè no cobraven res per part d’ADM. Això provocava un 
deteriorament de la gestió, doncs no es donaven incentius a aquests operadors. Van haver petites 
iniciatives per recollir quotes mensuals al barri per pagar a l’operador, d’uns 10 Mtn/família/mes. 
No va ser fins el 1996 que el govern va introduir el pagament de l’operador. 
 
Però la cosa va anar deteriorant quan es va acabar el PAABP, doncs s’estava també dins un 
procés de canvi pel nou Quadre de Gestió Delegada, privatització de Aigües de Maputo per passar 
a ser Aigües de Moçambic. No van haver inversions de cap tipus en fonts durant aquells anys, i es 
van començar a donar connexions pirata per part de la població a les mateixes canonades que 
proveïen les fonts, provocant una disminució de la pressió a aquests. Moltes fonts van deixar de 
funcionar, o per problemes tècnics de pressió, per qualitat de l’aigua o per falta d’operador i gestió. 
 

GRUP DE RECERCA EN COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ (GRECDH) 
VIATGE D’AVALUACIÓ DE TESINA A MAPUTO, MOÇ. Juny – Sept 2007 

 
 

 
 

Visita: Reunió Marculino – Urban WaterAID 
Lloc: Oficines de ESF Maputo 
Membres GRECDH: Marc Pérez 
Data: 13 de setembre de 2007 



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

 PÉREZ CASAS, Marc (2008) lvi

ADM va arribar a estar desbordada per la quantitat de connexions pirata i, fins i tot, va haver 
d’iniciar un procés de legalització d’algunes connexions pirata. Va anar creixent la moda de les 
connexions domiciliaries. 
 
Gestió de Fontanars 
Aigües de Maputo tenia força poder durant el PAABP sobre els barris, i si no funcionava un comitè 
o hi havia problemes, podien anar-hi directament. Amb la privatització d’ADM, això deixa de 
succeir, passa a ser una relació únicament contractual, per pagar la factura de l’aigua de la font. 
 
Les diverses ONG que en aquella alçada treballaven en el sector de l’aigua, s’ajunten per treballar 
en la millora de la gestió de fonts. WaterAID, CARE i ESSOR són les principals, que junt amb 
FIPAG, CRA i el Municipi elaboren el Nou Model de Gestió de Fontanars que una prova pilot a 13 
barris de Maputo i Matola. Entre ells, Polana Caniço A i B, Chamanculo B i C i Maxaquene A. 
 
S’utilitzen els mateixos comitès durant el PAABP, rehabilitant-los. No hi ha diferències clares en el 
funcionament, si més no, que tots els problemes que tinguessin amb la font, no seria ADM qui 
respongués, sinó que han d’anar al CRA. 
 
Cap al 2003 comença el projecte pilot pel nou model de gestió de fonts, però ADM primerament ha 
de rehabilitar fonts tancats o que no funcionen, i això no es dona. No han hagut avaluacions de 
l’impacte del programa pilot i sembla que ha quedat força coix. 
 
Petits Operadors Privats, POP 
A causa del poc control d’ADM, cap al 2002 comencen a sorgir operadors privats que es van el 
seu pou amb una font o una xarxa pròpia per proveir part del barri. Al 2003 el govern es dona 
compte de la grandària del problema, es tenien cap a 300 o 400 pous privats, sense permisos ni 
controls de qualitat de l’aigua. 
 
Projecte d’Abastament d’Aigua a Maxaquene A 
WaterAID ja té experiència en l’extensió de la xarxa terciària a Urbanização i ara començarà al 
DM4. el que fan és posar els tubs terciaris de diàmetre 63mm o 50mm per proveir fonts, però 
calculades les canonades perquè les famílies properes es puguin anar connectant a la xarxa. 
 
Les fonts són solucions temporals, la idea és que en un futur tothom estigui connectat i les fonts 
deixin de funcionar. El problema és la connexió final a les cases. Les famílies han de pagar el 
contracte amb ADM, que segons Marculino són uns 1400 Mtn quan estan a menys de 25 metres 
de la canonada. Aquesta inversió és moltes vegades inviable per les famílies, però se sap que a la 
llarga el cost de l’aigua de xarxa és més barata que de la font. Segons Marculino, una bona solució 
seria fer un projecte de microcrèdit per ajudar a pagar a els famílies aquesta inversió. 
 
Segons Marculino, a Maxaquene A es pot fer el disseny del projecte de terciaris o secundari, 
doncs els tubs que s’han de passar no són tant grans. Es podria complementar amb un projecte de 
microcrèdit per les connexions domiciliaries. 
 
Altres 
Aproximadament, anomenen connexió primària a tubs de 150 mm o més. Secundària a tubs entre 
75 mm i 100 mm, i terciària de 63 mm cap avall. 
 
Maxaquene A es proveeix pel Centre de Distribució de Maxaquene. Urbanização pel de 
Chamanculo. Als informes que tinc de la UE, tot això es veu clar. Actualment el Centre de 
Distribució de Maxaquene queda desbordat, doncs ha de proveir també Costa do Sol, però quan 
funcioni el CD de Laulane, s’espera que tot millori, doncs la Costa del Sol serà abastada per 
Laulane. 
 
Si volgués arribar a executar un projecte d’abastament, hauria de passar pel FIPAG, qui contracta 
a ADM. Seria bo parlar amb Christophe o sinó amb Matzine, el seu cap. 
 
El CRA està duent a terme un projecte per legalitzar la revenda d’aigua als quintals. 
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24. Reunió amb Rui Costa, ACCD 

 
Rui té una petita taula enmig de totes les de l’AECI, en un mòdul provisional ja que estan fent 
rehabilitació a l’edifici de l’AECI. Òbviament no ens hi podem reunir per xerrar, així que anem a un 
bar a fer la reunió. Resulta que el que teníem al costa era el Kentucky Fried Chicken, així que ens 
assentem i fem la reunió sense demanar absolutament res. Si més no, curiosa la reunió. 
 
Vida d’en Rui 
És moçambiquès, però blanc d’origen portuguès colonial. Als 17 anys (any ’84) marxa del país cap 
a Portugal. Em comenta que la situació era pèssima a Maputo. Recorda les files per aconseguir 
menjar. De fet va marxar per jugar a futbol, va arribar a la primera lliga portuguesa durant un 
temps. Va seguir estudiant, de fet és enginyer civil (crec, o agrícola) i va entrar com a director d’un 
centre de formació professional en temes agrícoles durant 12 anys. Feien sortides a França per 
pràctiques de l’escola i va començar a tenir contactes. 
 
D’aquests contactes li va sortir una identificació a fer a Moçambic, d’escoles rurals, finançat per 
una gent de Vic i uns Belgues. Més endavant, i dintre d’aquesta identificació, va sorgir un projecte 
finançat pels belgues, portuguesos i l’ACCD. Així que al 2002 torna a Moçambic per treballar en 
aquest projecte. L’ACCD demana una assessoria a ADIF (ong moçambiquesa), pel futur programa 
de cooperació directa a Inhambane, i és Ruí qui la fa. Al 2006, ja amb els contactes que tenia, surt 
la plaça per coordinador del Programa de cooperació directa a Inhambane, que guanya. 
 
Oficialment és coordinador només del programa d’Inhambane, però en realitat fa tot per l’ACCD, 
representant, coordinant visites, logística, etc. Està sòl com a ACCD, però diu estar molt content 
amb l’ACCD, que li agrada i que si estaria encara forces anys. 
 
Cooperació ACCD 
Es tenen: 
Projectes d’ONGs, com el que ens han donat a ESF aquest any. 
Programes d’ONG 
Programa d’Ajuda Directa a Inhambane 
Ajuda Programàtica (Budget Support) 
 
A nivell de projectes d’ONGs catalanes, tenen algunes coses als districtes de Boane (prop de 
Maputo) de la Creu Roja i d’altres. També alguna cosa de Medicus a Gaza. 
 
El programa d’Ajuda Directa a Inhambane, on és la Maria Planells, ajuda directa a la Direcció 
Provincial de Salut de la província d’Inhambane. Projecte de 2006 a 2007, amb nou finançament 
per 2008-2009. 
 
Em parla d’uns 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. M’explica el sistema educatiu de la 
universitat, basat bàsicament en que el 70% de l’educació el fan els propis estudiants pel seu 
compte o amb grups, i a través 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. 
 
Ajuda Programàtica 
Li insisteixo bastant en aquest tema, doncs és amb qui més puc tenir confiança per comentar 
opinions i coses que m’han explicat d’altres. 
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L’ACCD és la primera agència de cooperació que com a nació, i no estat, aporta al pressupost de 
l’estat. Després d’ells, ja si va apuntar els de Flamencs. Aporten en concret al sector salut, al 
SWAP en salut (Sectoral Wide Approach Programme) des de 2005 amb 500.000$. 
 
Fa uns anys (crec que 2002-03) es va crear un primer grup de donants per aportar directament al 
pressupost de l’estat. L’Anomenat G15, G18 i ara crec que ja G20, on estan tots els grans. Es van 
firmar Memorandums amb el govern de tal forma 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 a vegades que no pot gastar tots els diners. 
 
Tenen un control força intens sobre el govern i els diners, cada any es decideixen dos parceiros 
principals, és a dir, una agència i una multilateral que siguin qui encapçalin el grup i les queixes i la 
coordinació entre govern i donants. Actualment són la Comunitat Europea i la OMS. L’any passat 
era la Cooperació Suïssa i UNICEF. Segons diu, ningú ho vol ser-ho, ja que és una gran 
responsabilitat i has de tenir una estructura i recursos potents com a agència (i una persona 
exclusiva per aquesta feina). 
 
Opinions de Rui sobre el Budget Support 
És la tendència actual, donar els diners al govern perquè ell mateix executi, contracti i decideixi. 
Creu que Moçambic té capacitats per tirar endavant, el veig optimista. Em nombre els famosos 
plans del govern, el PARPA, el PES, Plans estratègics aquí i allà, ... sobre el sector de salut on 
cada DPS té el seu PES i PIP, ... 
 
 

25. Reunió amb Nhampossa, Director DMAS 

 
Què millor que abans de tornar cap a Barcelona, fer una última reunió de treball, ni més ni menys 
que amb el famós Eng. Nhampossa. Bé, famós pels comentaris de Ferran i Maria, que no 
passaven de “impresentable” o “personatge”. Finalment no és tant com diuen, com a mínim la 
primera impressió, la primera visita. Quedem a les 9:30 del matí, i només em fa esperar uns 10 
minuts. 
 
Aquesta reunió no havia de ser amb ell inicialment, sinó amb Ali Alwathi del Banc Mundial, però 
donant un munt de llargues, resulta que ara és a Washington i em va acabar passant el telèfon del 
Vereador Macarengue, qui a la vegada m’envia a Nhampossa ja que diu que millor coneix el que 
es fa a terreny. 
 
 
Primerament l’actualitzo sobre el projecte de Maxaquene A. Li comento que ja em rebut una part 
dels diners i que es pot construir la vala de drenatge que està dissenyant el Ferran. Es mostra 
satisfet. 
 
També li pregunto, per petició del Ferran, sobre la rehabilitació de l’Av. Milagro Mabote, projecte 
clau pel bon disseny. M’explica la lentitud del municipi per executar obres. Que des que un 
projecte és aprovat fins que realment s’executa, pot passar un temps, que mai se sap, que pot 
anar de uns mesos a 1 o 2 anys. No se la juga ni per donar-me una data aproximada, però per la 
seva cara, dubto que s’executi durant el pròxim any. 
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Mafalala 
Li faig parlar una mica del barri. Bàsicament sobre el projecte del Banc Mundial. Cap al ’99 – 2000, 
s’inicia tot un procés a nivell de municipi d’identificació de les principals problemàtiques de la 
ciutat, dins del PDM, Programa de Desenvolupament Municipal, del Banc Mundial. Mafalala n’és 
un dels barris i fan fer el projecte de valas i vies d’accés al Banc Mundial. 
 
És curiós on en aquest punt cadascú diu la seva. Nhampossa diu que van ser ells qui fan fer al 
Banc el projecte de valas. UN-Habitat diu que van ser ells amb la OCB DAMBO, i que el Banc 
Mundial els va robar el projecte. DAMBO diu que ells el van fer i AMDEC també, que el van fer 
amb DAMBO... en fi, no sé si ho podré arribar a saber del cert. 
 
El PDM ajuda a fer una identificació de les problemàtiques de la ciutat (drenatge, sanejament, 
carrers), dona capacitació institucional al municipi i finalment rehabilita o construeix carrers 
degradats. En una primera fase, es dona una restructuració del municipi, ja que eren ens 
nouvinguts després del procés d’autarquies. Es capacita en “autosustento” aplicació de taxes i 
admissió de nou personal tècnic. Com a segona fase, s’identifiquen els carrers en pitjor estat, es fa 
una priorització i es rehabiliten alguns carrers. També es fa el pla de sanejament de la ciutat, que 
queda en pur paper. 
 
A la pràctica es rehabiliten alguns carrers d’accés als barris del districte 2, 3 i 5 (Chamanculo, 
Jardim,...), alguns amb paviment i altres compactades. Actualment s’ha iniciat el ProMaputo, com 
a continuació del PDM. 
 
A Mafalala, durant l’execució de les valas de drenatge, es va utilitzar gent del barri, però perquè a 
l’empresa constructora li sortia més econòmic. El municipi va fer un concurs públic, i van guanyar 
per la construcció la unió de dues empreses, SNB i CETA. El carrers fets són de 6 metres d’ample 
més valas. 
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