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I. Estat de l’Art i Marc de referència de la Tesina 
 
En aquest apartat es vol mostrar el marc de referència en el qual es desenvolupa el present estudi 
així com resumir l’estat de l’art sobre la recerca aplicada en projectes de millora de les condicions 
de vida, sobre l’evolució de les ciutats en països en desenvolupament i sobre teories 
d’urbanització i evolució tecnològica en serveis urbans. 
 
En primer lloc definirem el context en el qual es desenvolupa aquesta tesina, emmarcada dins un 
grup de recerca aplicada de la Universitat Politècnica de Catalunya. Així com els objectius 
d’aquest grup de recerca. En segon lloc realitzarem una breu anàlisi de l’estat de les ciutats al món 
utilitzant dades de les agències de Nacions Unides. En tercer lloc definirem què són els 
assentaments informals (slums) per diferents autors i agències de cooperació, així com la definició 
dels projectes de desenvolupament a nivell mundial (slums upgrading). 
 
En quart lloc, definirem el concepte de Tecnologia Apropiada per al Desenvolupament Humà que 
tant utilitzarem en present estudi. Seguidament veurem quins són els nivells referencials 
d’urbanització entesos des d’un punt de vista de països desenvolupats per poder, més endavant, 
adaptar-los a la realitat moçambiquesa. En cinquè lloc exposarem les diferents teories 
d’urbanització existents, tant des d’un punt de vista estàtic com d’una visió més dinàmica en el 
temps. 
 
Finalment, farem referència a diverses classificacions que han realitzat diferents autors respecte 
les Tecnologies Apropiades per a l’abastament d’aigua, el sanejament i el drenatge pluvial.
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1. Context de la Tesina 
 
La Tesina que aquí es presenta s’engloba dins el Projecte de Recerca del GRECDH, com a un cas 
d’estudi en profunditat dels processos evolutius en el temps i en l’espai de les tecnologies 
apropiades en xarxes de serveis urbans per al cas de la ciutat de Maputo, capital de Moçambic.  
 
El projecte de recerca del GRECDH es centra en el desenvolupament d’instruments d’avaluació de 
la millora de l'hàbitat i de l’accés a l’aigua i als serveis urbans en hàbitats d’aparició espontània en 
aglomeracions urbanes a través de processos de participació ciutadana i que es concreten en: 
 
• Tecnologies apropiades en xarxes de serveis urbans (viàries, sanejament, abastament 

d'aigua, electricitat, telèfon) 
• Nivells de servei bàsics i estàndard en les infraestructures de serveis urbans. 
• Correlació entre l'accés al servei de l'aigua i la millora dels estàndards de salut. 
• Correlació entre la millora de l'habitatge i el nivell d'infraestructures. 
• Accés a les xarxes ofertades per les companyies de serveis 
• Implementació de xarxes en processos participatius 
• Generació d’oportunitats econòmiques amb les infraestructures de serveis urbans 
• Implementació de xarxes de serveis urbans i evolució de la propietat urbana 
• Implementació de xarxes de serveis urbans i processos d'apropiació de les infraestructures 

per les formes noves i tradicionals de govern de la ciutat 
 
La recerca es planteja de forma coordinada amb els programes d’intervenció en zones urbanes 
promoguts per Enginyeria Sense Fronteres a Yaundé (Camerun) i Maputo (Moçambic), i en un 
estudi comparatiu de bones pràctiques desenvolupats per ONGs amb les quals es manté una 
col·laboració a través del Programa de coneixement de bones pràctiques del GRECDH-Serveis 
Urbans-CCD-UPC, i concretament a través de les intervencions de Ingenieros para la Cooperación 
a Wuckro (Etiòpia); Africa-70 a Praia (Cap-Verd), Geòlegs del Món a San Salvador (El Salvador); 
Fundación ProVivienda Social a Buenos Aires (Argentina); Universitaris sense Fronteres a Velasco 
(Bolívia), ArquiSocial a Salvador de Bahia (Brasil), Celula Urbana a Rio de Janeiro (Brasil). Totes 
elles tenen en comú la intervenció al voltant de l’hàbitat, l’aigua i els serveis urbans a través de 
processos participatius enfortidors del teixit social i econòmic de barris espontanis en 
aglomeracions urbanes.  
 
L’estudi comparatiu entre experiències llatinoamericanes i africanes, es basa en el supòsit que els 
processos de generació de tuguris en les aglomeracions urbanes es deuen fonamentalment a un 
procés d’emigració camp-ciutat que en el cas de llatinoamericà es va produir principalment en les 
dècades de 1960-1970 mentre que a l’Àfrica Subsahariana són molt més recents (1980-1990). Es 
per això que s’estudien les bones pràctiques desenvolupades per ONG en Amèrica Llatina en els 
períodes 1980-2000 i que poden ser una referència per a les futures intervencions en Àfrica 
Subsahariana, de les quals la intervenció desenvolupada per Enginyeria Sense Fronteres a 
Yaundé (Camerun) és una bona pràctica de referència. 
 
En el cas de la intervenció a Camerun, en marxa des de 1999, la implicació dels beneficiaris en els 
programes està contrastada per els diferents informes de seguiment dels projectes executats. En 
el cas de Moçambic, la intervenció va iniciar-se l’any 2007 i ja s’estan executant els primers 
projectes pilots d’infraestructures per a una millora de la qualitat de vida lligades a un 
desenvolupament social dins un procés participatiu de decisió i de implicació real. 
 
Es busca, a més, respondre a la necessitat d’elaboració i difusió de material de referència per a 
avaluacions futures de projectes de serveis urbans associats a la millora de l’habitat i de l’accés a 
l’aigua i als serveis urbans bàsics en aglomeracions urbanes. 
 
L’experiència acumulada, tant dels programes impulsats per ESF com per altres actors de 
desenvolupament en aquests països, justifica el plantejament del projecte de recerca del 
GRECDH.  
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Les experiències a Llatinoamèrica demostren que els processos de millora de la qualitat de vida 
dels barris de les grans aglomeracions formen part d’un procés d’interacció entre la població 
organitzada, els governs locals  i la bona articulació dels recursos internacionals tant d’organismes 
multilaterals com d’organitzacions no governamentals. 
 
En cada moment del procés hi ha una articulació diferent entre els recursos de les comunitats 
organitzades, dels poders locals, del poders nacionals, dels organismes multilaterals i de les 
agències de cooperació i de les ONG’s. Per tant, en cada moment del procés cadascun d’aquests 
actors te un rol diferent però no per això menys clau. En aquest sentit es constata que en 
l’actualitat les ONG’s han agafat un rol clau i preponderant, especialment en les experiències 
africanes. És per aquesta raó que a partir de l’experiència d’Enginyeria Sense Fronteres, i 
aprofitant l’existència d’una primera anàlisi de bones pràctiques a Amèrica Llatina es planteja un 
anàlisi del rol de les ONG’s en el context de l’Àfrica Subsahariana. 
 
Per altra banda es constaten uns mecanismes d’evolució en la implementació de les 
infraestructures de serveis urbans, especialment associats a l’accessibilitat física i a la resolució 
del servei de l’aigua. Aquests segueixen processos d’evolució característics marcats per una 
primera xarxa que dona accés a la població més afavorida i que posteriorment el repte és trobar 
els mecanismes i instruments amb els que es dóna accés als serveis en la perifèria urbana. La 
relació entre el centre formal i la perifèria informal difereix significativament entre Llatinoamèrica i 
Àfrica, ja que mentre a Llatinoamèrica la perifèria informal no és majoritària en nombre d’habitants, 
a l’Africà sí. L’articulació dels actes de parcel·lació i la tenència de la terra (land tenure), l’evolució 
en l’edificació i el procés evolutiu de la introducció progressiva de xarxes de serveis associats a la 
urbanització constitueixen un element central de la recerca. 
 
A més es constata que en el cas africà, i davant la fragilitat dels mecanismes col·lectius de 
participació ciutadana, la implementació d’infraestructures es converteix en un objecte que 
dinamitza processos de recuperació de l’espai públic i social associats al concepte de ciutadania. 
La recollida de recursos col·lectius per a una obra pública s’erigeix en un element clau per trencar 
mecanismes de corrupció a una escala local. Al mateix temps és una ocasió immillorable per 
enfortir el teixit associatiu, per a reivindicar el paper de lideratge de la dona en espais públics, per 
a la millora de condicions de salut associats al bon ús del serveis urbans, especialment del cicle de 
l’aigua, i per a la creació d’activitats econòmiques. Finalment la implementació de formes de treball 
d’equipaments col·lectius a partir de processos de participació ciutadana es una ocasió per a 
reivindicar mecanismes de reforçament del poder local. 
 
La recerca es basa en un anàlisi dels instruments per potenciar millors formes d’intervenció en 
l’Àfrica Subsahariana tant a nivell de la bona articulació d’actors com de l’anàlisi del procés 
d’extensió de la xarxa, així com de la situació i l’evolució del teixit social organitzat. 
 
Cal esmentar finalment que en relació als Objectius del Mil·leni, la temàtica del projecte està 
íntimament lligada a l’Objectiu 7, i específicament a les Fites 10 “Reduir a la meitat, l’any 2015, el 
percentatge de persones sense accés sostenible a aigua potable” i 11 “Millorar considerablement 
la vida d’almenys 100 milions d’habitants de tuguris per l’any 2020”. L’informe del corresponent 
grup de treball de NNUU assenyala diverses prioritats al respecte: incrementar inversions en 
sanejament, potenciar la prestació sostenible dels serveis, idear sistemes de govern específics i 
incrementar els recursos i les capacitats tecnològiques dels actors locals. A més, els països de 
l’Àfrica Subsahariana són objectius prioritaris de diferents agències de cooperació. 
 

2. El creixement de les ciutats 
 
Segons les últimes previsions de United Nation Population Division, el creixement de la població 
mundial entre 2007 i 2050 serà de 2,5 bilions, passant de 6,7 bilions a 9,2 bilions. La població 
urbana serà la que més creixi, amb 3,1 bilions, passant de 3,3 bilions el 2007 a 6,4 bilions el 2050. 
Com a resultat, es preveu que la població rural baixarà uns 0,6 bilions en el mateix període. A més 
a més, el major creixement urbà es preveu als pobles i ciutats dels països en desenvolupament. 
Particularment, a Àsia es preveu un creixement urbà de 1,8 bilions, a l’Àfrica de 0,9 bilions i a 
Amèrica Llatina i Carib de 0,2 bilions. El creixement urbà està passant a ser un fenomen dels 
països en desenvolupament (UNITED NATIONS, 2008).  



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

  PÉREZ CASAS, Marc (2008)   10 

 
La distribució de la població urbana segons l’informe de Nacions Unides es mostra en el Figura 1: 
 
Figura 1: Distribució de la Població urbana per àrees, 1950, 2007 i 2050. 

 
Font: UNITED NATIONS (2008) 

 
De forma gràfica, es mostra el creixement de la població urbana respecte la rural en el període 
1950-2025. Figura 17: 
 
Figura 2: Percentatge de població Urbana i Rural, període 1950-2025. 

 
Font: UNITED NATIONS (2008) 
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Pel que fa al nombre de població i creixement anual en les diferents àrees del món, separades tant 
per població total, urbana i rural, l’informe ha generat les següents previsions, mostrades a la 
Taula 1. 
 
Taula 1: Previsió de la Població Urbana per Àrees, període 1950-2050. 

 
 

Font: UNITED NATIONS (2008) 
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Per últim, a través d’una representació mundial, a la Figura 3 es mostra el percentatge de població 
urbana en els diferents països del món: 
 

Figura 3: Percentatge de població a les zones urbanes, 2007, 2025 i 2050. 

 
Font: UNITED NATIONS (2008) 
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3. La Urbanització de la Pobresa. Assentaments Informals. 
 
La definició d’un “assentament informal”, o barri de tuguris, és complicada pel mateix fet de tenir 
gran varietat d’orígens, manifestacions i tipologies, i per la mateixa inèrcia de conceptualitzacions 
diferents entre els autors. UN-Habitat aporta algunes definicions dels slums, Caixa 1, principalment 
com assentaments amb limitacions pel que fa als serveis d’abastament d’aigua, electricitat i 
sanejament, amb varietat en la regularització de la tenència i amb tipologia de cases molt diversa, 
des de chavolas a cases de blocs. Assentaments que són vistos com expressions de pobresa 
urbana. 
 
Per altra banda, Depaule defineix la llar d’un assentament informal com un grup de persones vivint 
sota el mateix sostre amb manca d’un o més del següents aspectes: 

• Accés a Aigua Potable, 
• Accés a equipaments sanitaris millorats, 
• Suficient Àrea per viure, sense massificació, 
• Durabilitat i qualitat estructural de les edificacions i/o, 
• Seguretat en la tenència de l’habitatge o parcel·la (DEPAULE, 2002). 

 
Caixa 1: What is a Slum. 
 
The word “slum” appeared in the London cant at the beginning of the 19th century, designating 
initially “a room of low repute” or “low, unfrequented parts of the town”. During the major part of the 
19th century, the word appeared in the written language in quotation marks mostly as 
“backslum(s)”. At the end of the 19th century, the word is used as defined in the Oxford English 
Dictionary as,  
 
“A street, alley, court, etc., situated in a crowded district of a town or city and inhabited by people of 
a low class or by the very poor; a number of these streets or courts forming a thickly populated 
neighbourhood or district where the houses and the conditions of life are of a squalid and wretched 
character” (UN-HABITAT, 2002, p.18). 
 
The word then underwent a series of changes during the Housing Reform Movement in England. It 
took a legal and technical acceptation to designate “a house materially unfit for human habitation” 
and became a common word losing its quotation marks in the 1880s. The Housing Reform 
changed a popular word, which once described an awkward phenomenon to a general operational 
concept that made possible the delimitation of “slum areas” on current city maps for planning 
purpose. It became a common word in the anglophone world, used for example in India (up to 
date) in order to designate without distinction the "bustees", "chawls", or "cheris" of Mumbai, Delhi 
or Chennai.  
 
The 20th century made the word obsolete in many contexts requiring more precise and rigorous 
terms such as “tenement-house”, “tenement district”, and “deteriorated neighbourhood” which 
appeared in the 1890s and the 1930s because of new passed legislation authorizing the 
eradication of the so called slums which imposed technical and legal definitions and standards for 
such actions. At the same time, the Social Movement generated new words such as 
“neighbourhoods” or “communities” to qualify the designated slums, in order to “rename” the 
socially stigmatized slum areas. In the 1920s, the American “city planners” started to use the 
concept of “neighbourhood unit” which later will be incorporated into the international vocabulary of 
urban planning.  
 
One has to note the current distinction made up to date between slums and shanties. While slums 
describe old residential buildings which have deteriorated and lack essential services (but in most 
cases do not lack security in terms of tenure), shanties refer to spontaneous settlements which 
have developed in outskirts and unbuilt areas of the city. At the First World Urban Forum, a position 
paper elaborated by UN-HABITAT on “Cities Without Slums” used the term slum to describe,  
 
“a wide range of low-income settlements and/or poor human living conditions and note that these 
inadequate housing conditions exemplify the variety of manifestations of poverty as defined in the 
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Programme of Action adopted at the World Summit for Social Development. The term slum 
includes the traditional meaning, that is, housing areas that were once respectable or even 
desirable, but which have since deteriorated, as the original dwellers have moved to new and 
better areas of cities. The condition of the old houses has then declined, and the units have been 
progressively subdivided and rented out to lower-income groups. A typical example is the innercity 
slums of many historical towns and cities in both the industrial and the developing countries.  
 
The term slum has, however, come to include also the vast informal settlements that are quickly 
becoming the most visual expression of urban poverty. The quality of dwellings in such settlements 
varies from the simplest shack to permanent structures, while access to water, electricity, sanitation 
and other basic services and infrastructure tends to be limited. Such settlements are referred to by 
a wide range of names and include a variety of tenurial arrangements.” 

Font: UN-Habitat (2002). 
 

a. Aspectes Negatius i Positius dels Assentaments Informals 
Els assentaments són definits generalment des d’una visió negativa i de desprestigi. No obstant, 
cal analitzar el problema d’arrel i veure què aporten en positiu a la població resident i en el si de la 
ciutat. La Cities Alliance1 parla sobre les pèssimes condicions mediambientals en que viuen els 
seus habitants, on han de conviure amb múltiples amenaces sobre la seva salut i seguretat. 
Mencionen la falta de infraestructures i serveis bàsics als barris de tuguris. Es fa èmfasis en la 
marginalització i aïllament en el que viuen, o sobre les malalties, crim i vulnerabilitats en front als 
desastres naturals (SCHILDERMAN et al, 2005, p.3). 
 
Segons Shilderman i Ruskulis, existeix un reconeixement en alça en algunes organitzacions, 
incloent UN-Habitat (United Nations Human Settlements Programme, 2003, pp.24-5), de la 
importància del paper que juguen dels assentaments informals en els pobles i ciutats. Aquests 
absorbeixen l’arribada en massa de nouvinguts per guiar-los cap al mercat laboral i donant 
allotjament per a les famílies de baixos ingressos. Normalment proveeixen habitatges per al sector 
informal de l’economia que, sovint, és el suport de l’economia formal (SHILDERMAN et al, 2005, 
p.5). 
 
A més, Julio Dávila fa una interessant reflexió sobre l’aportació de la Peri-Urban Interface (PUI), 
entesa com la zona a partir de la qual no arriben les xarxes de serveis, en el creixement de les 
ciutats. Aquestes zones absorbeixen el gruix de població nouvinguda de baixos recursos que es 
situa en aquesta franja degut al baix cost del sòl i de l’habitatge, a causa de la inexistència de 
serveis urbans de qualitat. Els pocs serveis bàsics existents són també d’un baix nivell tecnològic i, 
per tant, d’uns costos de construcció i manteniment menors (ALLEN et al, 2006 b). 
 
Segons l’informe anual de UN-Habitat sobre l’estat de les ciutats al món (UN-HABITAT, 2007, p.1), 
Moçambic continua situant-se entre els països amb més percentatge de població urbana vivint en 
tuguris. Dades de 2001 (UN-HABITAT, 2003 b, p.28) situaven aquest percentatge al 94,1 %, 
mentre que les de 2007 la situen al 80 %. A través de dades extretes directament del cens de 
població a la ciutat de Maputo, i considerant que la zona formal de la ciutat només és el districte 
municipal 1 (cidade de cimento), l’any 2007 el 90,3 % vivia en barris de la perifèria 
(majoritàriament informals, sense legalitat i amb manca de serveis urbans). De forma evolutiva, el 
1980 era el 75,6 % i el 1997 el 84 %. 
 

b. La resposta als Assentaments Informals. Programes de Millora de Barris 
(Slums Upgrading) 
Històricament, el tractament d’aquests zones informals s’ha dut d’una forma brusca i sense tenir 
en compte els problemes reals d’aquests. Durant els ’70 i ’80 es van dur gran quantitat de 
programes de reassentament de població duent a un trencament dels teixits associatius i familiars 

                                                      
1 L’aliança per a les ciutats és una coalició mundial de ciutat i associacions dedicades al desenvolupament 
que té el compromís de portar a escala global les polítiques que han donat millors resultats en la matèria de 
reducció de la pobresa urbana. Hi formen part la Slums Dwellers International (SDI), autoritats locals de 
governs i metròpolis, l’Asian Development Bank, la Unió Europea, UNEP, UN-Habitat, el Banc Mundial i una 
llarga llista de països. www.citiesalliance.org. 
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dels habitants, creant noves zones a les afores de les ciutats amb poca comunicació amb el centre 
econòmic, exempts de medis de transport o de serveis bàsics. Varies experiències han demostrar 
el fracàs dels reassentament. 
 
En resposta a les problemàtiques reals dels barris informals i aproximant una actuació a la realitat 
d’aquests, sorgeixen els projectes de millora de barris, slums upgrading. De fet no són nous, doncs 
es duen a terme des de fa almenys 30 anys, i lliçons importants ja se n’han extret. Segons Theo 
Schilderman, ben pocs projectes o programes han acabat en fracàs o parcialment satisfactoris. Un 
dels aspectes negatius a ressaltar és la sortida de les famílies amb menors recursos que no poden 
absorbir l’augment dels preus a causa de les millores del barri. Per exemple, a Karachi, Pakistan, 
els lloguers i preus dels habitatges es van doblar després de les millores, i a Madras (Índia) van 
augmentar d’un 100-150 %. A Calcuta, Índia, els preus del lloguer es van quadruplicar per als nous 
residents. Existia un clar incentiu per als propietaris a forçar la sortida de les famílies més pobres i 
substituir-les per més riques. Tant a l’Àsia com a l’Àfrica, molts propietaris van marxar de les zones 
millorades per llogar les propietats, no per propi beneficis, sinó perquè no podien mantenir el nivell 
de riquesa del barri. En un dels barris millorats de Vishakapatnam, Índia, només el 48% dels 
residents originals es van quedar; de la resta la meitat van llogar les propietats i les altres les van 
vendre. Quan no es vol sortir d’aquests barris, a vegades es força a les mares i fills a treballar per 
arribar a final de mes. Un altra dels efectes universals dels barris de tuguris és la densificació que 
pot arribar a ser massiva. A Jakarta, Indonèsia, on els lloguers van augmentar del 150 al 300 %, 
els propietaris van augmentar els ingressos augmentant l’espai ocupat del 50 al 100%, i a Madras 
la població va augmentar el 18% després de les millores (SHILDERMAN et al, 2005, p.7). 
 
Existeixen també bones històries, tot i que la majoria a una escala pilot. Alguns èxits han arribat a 
una escala nacional com és el cas de Kampung Improvement Programme a Indonesia i el Urban 
Community Development Office a Thailandia. Els aspectes més positius van ser la millora de la 
salut i la higiene per als residents. A El Mezquizal, Guatemala, la mortalitat infantil va caure un 
90% i el crim un 43 %. Una disminució de la violència també es va constatar a Brasil, i a Calcuta 
una reducció a la meitat de la mortalitat per malalties relacionades amb les fonts públiques 
(SHILDERMAN et al, 2005, p.7). 
 
Figura 4: L’abans i el després d’un programa d’Upgrading al Brasil. 

 
Font: WORLD BANK GROUP (1999). 

 
De les lliçons apresses durant 30 anys de projectes de millora de barris, Schilderman i Ruskulis els 
resumeixen de la següent forma: 

• La Participació local és crítica; la comunitat necessita dir la seva sobre el nivell de servei 
que volen. 

• El nivell de servei ha de ser raonable per a la comunitat i les autoritats locals. 
• Subsidis són necessaris per incloure a la població amb menors recursos; això ha de ser 

cuidadosament estudiat. 
• La millora de barri ha d’anar lligada als bens materials i a la generació d’ingressos 

econòmics. 
• Un salt d’escala requereix d’una apropiació de les institucions, estructures i marcs 

reguladors. 
• Seguretat en la tenència és un precondicionant per a als residents per invertir en una 

millora de l’habitatge (SHILDERMAN et al, 2005, pp.7-8). 
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Figura 5: L’abans i el després d’un programa d’Upgrading. 

 
Font: WORLD BANK GROUP (1999). 

 
Segons el Banc Mundial, Upgrading, o millora de barris, involucra la provisió de la majoria de 
serveis bàsics: aigua i sanejament, drenatge, accessibilitat, normalment acompanyat per 
equipaments públics i seguretat de la tenència. Aquests projectes no involucren la construcció 
d’habitatge fins que els residents ho poden fer pel seu propi compte, però a vegades s’inclouen 
ajudes opcionals per millora de les llars (WORLD BANK GROUP, 1999, p.14). 
 
Figura 6: L’abans i el després d’un programa d’Upgrading al Indonesia. 

 
Font: WORLD BANK GROUP (1999). 

 
En algunes experiències d’Upgrading, el Banc Mundial ha observat com les famílies havien invertit 
una mitja de 7$ dels seus propis recursos en millora de l’habitatge per cada 1$ d’inversió pública 
per a aquesta millora de barri (WORLD BANK GROUP, 1999, p.3). El benefici més important dels 
programes de millora de barris és veure com augmenten les condicions de vida de les famílies pel 
que fa a un augment de la seguretat, la salut i la qualitat de vida sense haver-se desplaçat. Les 
inversions que ja han realitzat en les seves cases es mantenen i són enfortides. Reconèixer els 
títols i la seguretat en la tenència augmenta positivament les previsions econòmiques dels sectors 
més pobres així com de les economies nacionals (WORLD BANK GROUP, 1999, p.16). 
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Segons informes de les Nacions Unides, es defineixen els nivells mínims exigibles en condicions 
de vida en medi urbà com: 
 
Accés mínim a l’aigua potable: Una casa es considera que té accés mínim a l’aigua potable si té 
quantitat suficient d'aigua (20 litres/persona/dia) per a l'ús familiar, a un preu assequible (menys 
d'un 10% dels ingressos domèstics totals), disponible per a membres domèstics sense estar 
subjecte a un esforç extrem (menys d'una hora al dia per a la quantitat suficient mínima), 
especialment per a dones i nens. 
 
• Connexió canalitzada a la casa o al pati. 
• Font pública servint a no més de 5 famílies. 
• Pou 
• Fur protegit i en condicions 
• Font natural protegida 
• Recollida d'aigua de pluja 

 
Accés mínim al sanejament: Es considera que una casa té accés mínim al sanejament, si 
existeix un sistema de disposició d'excreta, o en forma d'un lavabo privat o lavabo públic compartit 
amb un nombre raonable de gent utilitzant-lo, està disponible a membres de la família. 
 
• Connexió directa a la claveguera pública 
• Connexió directa a una fossa sèptica 
• Latrina amb petita descàrrega d’aigua. 
• Latrina millorada i ventilada 

 
Àrea de vida suficient, no abarrotada: Es considera que una unitat de casa proporciona una 
àrea de vida suficient pels membres de la família si conviuen menys de tres persones per 
habitació. S'han proposat indicadors addicionals de massificació: indicadors del nivell d’àrea com 
mitjana d’àrea de vida per persona o el nombre de cases per àrea; els indicadors de nivell d'unitat 
allotjant com el nombre de persones per llit o el nombre de nens amb menys de cinc anys per 
habitació. Tanmateix, el nombre de persones per habitació s'ha de mostrar relacionant els riscs de 
salut adversos, el qual es recull més comunament a través d'enquestes per famílies (UN-
HABITAT, 1998). 
 
• Menys que 3 persones per habitació (mínim de quatre m²) 

 
Qualitat/durabilitat estructural de les cases: Una casa es considera com "duradora" si es 
construeix en una localització no perillosa i té una estructura permanent i adequada per protegir 
els seus habitants dels extrems de condicions climàtiques com pluja, calor, fred, i humitat: 
 
• Estructura Permanent. 
• Material de construcció permanents per a les parets, sostre i sòl 
• Conformitat de codis d'edifici 
• La casa no està en un estat deplorable 
• La casa no necessita de reparacions essencial 
• Localització de casa (lloc perillós) 
• La casa no està situada damunt o prop de residus tòxics 
• La casa no està situada en una plana d'inundació 
• La casa no està situada en un forta pendent 
• La casa no està situada en un pas perillós (tren, autopista, aeroport, xarxes elèctriques). 

 
Seguretat d'arrendament, o de tenència: Arrendament Segur és el dret de tots els individus i 
grups per a una protecció eficaç per l'Estat contra desnonaments il·legals arbitraris: 
 
• Evidència de documentació que es pot utilitzar com prova de posició d'arrendament segur. 
• Percepció/protecció de desnonaments forçats (UN-HABITAT, 2003 a, p.19). 
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4. Tecnologies Apropiades per al Desenvolupament Humà 
 
Per tal de descriure d’una forma clara i precisa el concepte de Tecnologia apropiada, a continuació 
es transcriu una encertada definició per Francesc Magrinyà: 
 
“L’enginyeria està associada a les tecnologies, que són el coneixement posat al servei de les 
persones a través de tècniques o instruments. A partir de la ciència i d’una societat donada, 
veurem com aquesta societat o comunitat és capaç d’implementar tècniques que desenvolupin el 
coneixement al seu servei. Els països del Sud han estat empobrits pels països del Nord, en gran 
part a través de les tecnologies importades. Per tant, el que cal analitzar prèviament, és si les 
tecnologies implementades estan al servei de la comunitat i milloren la seva qualitat de vida, o més 
aviat estan imposades pels països desenvolupats. La mirada des de la cooperació per al 
desenvolupament humà haurà d’aplicar, i especialment difondre, tecnologies apropiades per a la 
comunitat receptora. Això vol dir que prèviament cal establir una identificació de les necessitats a 
través d’un procés participatiu de la comunitat, i posteriorment analitzar quins són els objectes 
tecnològics que cal implementar. Si no és així, la cooperació no té sentit.  
 
En la majoria de casos, parlar de tecnologia apropiada implica la difusió d’innovacions fins a cert 
punt tradicionals, però en el que s’ha potenciat una organització de la comunitat per tal de posar la 
tecnologia al servei de la població. El més pertinent i eficaç és analitzar la capacitat d’adquirir i 
desenvolupar coneixements especialitzats que ja existeixen, però que poden ser assumits per la 
comunitat. E.F. Schumacher, l’introductor del concepte de tecnologia intermitja (origen del que avui 
anomenem tecnologia apropiada), i creador d’ITDG (Intermediate Technology Development 
Group-Grup de desenvolupament tecnològic immediat), comentava en una de les obres referents 
de la cooperació: “Totes les persones sempre han sabut com ajudar-se a sí mateixes. La qüestió 
és com ajudar-los per a que s’ajudin a si mateixos. En síntesi, buscar el que la gent ja fa, i ajudar-
los a fer-ho millor, estudiar les seves necessitats i ajudar-los per a que s’ajudin mútuament.” 
(Schumacher, “Small is beatiful”, 1973)  
 
Un projecte ha de ser en primer lloc pertinent, és a dir que la tecnologia a implementar sigui 
apropiable per part de la comunitat, és a dir, que respongui a la demanda de les necessitats 
pròpies de la comunitat. A continuació, cal identificar amb precisió l’objecte tècnic precís a introduir 
i el procés per a que la comunitat l’utilitzi com a propi. Per tal d’avaluar aquest procés s’utilitzen els 
conceptes d’eficàcia i d’eficiència.  
 
Enginyeria Sense Fronteres desenvolupa diferents tecnologies: aigua en zones rurals, aigua i 
serveis urbans en àrees urbanes, energia, tecnologies de la informació i la comunicació, entre 
d’altres. Així, per exemple, s’observa que en el cas d’una bomba d’aigua, és fonamental que hi 
hagi una capacitació, per tal d’assegurar que els membres de la població puguin fer un 
manteniment posterior. Però, a més, cal que hi hagi un mercat de recanvi de peces de la bomba 
proper a la comunitat.  
 
En serveis urbans, es important entendre quin és el servei que cal portar a terme i a quin nivell de 
desenvolupament. No es tractar d’exportar els nivells estendards del nord, sinó d’analitzar uns 
nivells mínims, adequats o millorats per a cada cas. En paral·lel, i potser com a element clau del 
projecte, es tracta que la comunitat, a través de la implementació d’una infraestructura col·lectiva, 
s’ha d’organitzar, i d’aquesta manera, es reforça el valor de ciutadania.  
 
En projectes d’energia, per exemple, en el cas de la instal·lació d’aerogeneradors, s’observa com 
davant de pràctiques que consisteixen en aprofitar tecnologies del nord (instal·lacions de 500 kW), 
considerades sostenibles pel fet de ser energies renovables, del que es tracta més aviat és 
d’instal·lar una potència energètica adequada a la xarxa de distribució assumible per les 
necessitats de la comunitat. Parlar de tecnologies apropiades, en aquest cas, és parlar 
d’aerogeneradors de baixa potència.  
 
Realitzar grans infraestructures o portar alta tecnologia no és l’objectiu. Tampoc d’estar orgullosos 
de la quantitat de recursos econòmics que hem estat capaços d’aconseguir per a un projecte. Es 
tracta de preguntar-nos si el projecte ha estat un instrument per a transmetre coneixement i que, a 
més, la comunitat se l’hagi fet seu i li hagi ajudat a millorar la seva qualitat de vida. La tecnologia 
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és, de fet, un instrument de coneixement al servei de la comunitat, i una excusa per a la creació de 
capital social, és a dir, xarxes socials organitzades a l’interior de la comunitat per a l’articulació de 
solucions a necessitats col·lectives que millorin la qualitat de vida de les persones” (MAGRINYÀ, 
2007, p.15). 
 

5. Nivells de Referencials d’Urbanització 
 
La gran varietat de tecnologies aplicables en serveis urbans ha portat a realitzar una classificació 
en funció dels nivells referencials d’urbanització, o de servei. Aquest nivell va associat a la 
capacitat econòmica de la població que rep el servei, o a la que va destinada. En una nova 
urbanització s’implantaran un certs serveis i nivell d’aquests en funció del preu de sòl a que els 
venguin i, per tant, segons la capacitat econòmica de les noves famílies. La següent classificació 
proposada per Herce, divideix els nivells en mínim exigible i estàndard (HERCE et al, 2004, p.116).  
 

ELEMENT 
D’URBANITZACIÓ NIVELL ESTÀNDARD NIVELL MÍNIM EXIGIBLE 

Pavimentació 

- Calçada amb ferm específic 
- Vorada de contenció de calçada 
- Vorera pavimentada amb 
llosetes 

- L’explanada natural compactada 
o recoberta de material granular, 
sense separació d’espais de 
vehicles i vianants 

Drenatge i Sanejament 

- Xarxa completa de recollida, 
sistema unitari o separatiu. 
- Tractament d’aigües negres en 
planta convencional per al conjunt 
de la xarxa 

- Drenatge superficial en cuneta 
lateral o amb recollidor central si el 
carrer estigués pavimentat. 
- Recollida d’aigües residuals en 
xarxa i/o amb tractament autònom. 

Abastament d’aigua potable 

- Xarxa mallada, per cada vorera, 
amb claus en tota derivació, 
hidrants, i reg automatitzat per a 
arbres o zona vegetada. 

- Xarxa fonamentalment de forma 
arbòria, amb boques de reg 
utilitzades també com a hidrants. 

Enllumenat públic 

- Línies soterrades, lluminàries 
tancades en bàculs. 
- Nivells alts d’il·luminació amb 
control d’uniformitat. 

- Línies aèries amb lluminàries 
fixades a pals d’altres línies 
elèctriques de BT o adossades a 
façana. 
- Il·luminació puntual. 

Electricitat 

- Línies de mitja i baixa tensió 
soterrades. 
- Armaris de connexió a cada 
parcel·la. 

- Línies aèries de mitja tensió. 
- Línies de baixa tensió aèria 
subjectada a les façanes o a pals. 
- Encomeses a la façana. 

Telecomunicació - Xarxa amb canalització soterrada 
amb cambres, arquetes i armaris. 

- Sense xarxa (servei servit per 
ones) o amb traçat aeri sobre pals. 

Abastament de gas - Xarxa de subministrament amb 
canalitzacions. - Subministrament amb bombones.

Font: HERCE et al, 2004, p.116 
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6. El procés evolutiu dels serveis urbans2 
 
El procés d'evolució urbanística es pot descriure a través de la intervenció de les 3 variables o 
actes de creixement: Parcel·lació [P], Urbanització [U], Edificació [E]. La seva seqüència permet 
diferenciar diferents tipologies de desenvolupament urbanístic en un assentament. L'ordenament 
ideal en un desenvolupament urbà seria: preservar l'espai per a la xarxa viària i per tant la de 
serveis en xarxa, per a després parcel·lar els espais interviaris i finalment edificar (MAGRINYÀ, 
2005, pp 6-12.). Aquesta metodologia correspon a un desenvolupament complet o estandarditzat. 
La intervenció seqüencial de cada variable en el temps defineix diferents models de creixement, tal 
com s'indica a continuació. Solá - Morales exposa 6 tipologies de creixement urbà (Figura 7) en 
funció de la conformació de les 3 variables esmentades i la seva introducció cronològica en el 
procés (SOLÁ-MORALES et al, 1997): 
 

• Barraquisme [E]  
• Urbanització marginal [P+E]  
• Fileres suburbanes [U+P+E]  
• Eixampla [P+U+E]  
• Ciutat jardí [UP+E]  
• Polígon [PUE].  

 
Figura 7: Les Formes de Creixement Urbà estàtiques. 

 
Fuente: SOLÁ-MORALES et al, 1997. 

 
Els elements principals de la precarietat urbana i la seva evolució o millora, poden ser analitzats 
sota el prisma de la PUE: 
 

                                                      
2 La documentació d’aquest apartat s’ha extret bàsicament de la Tesi doctoral de URAZAN (2008). 
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• La falta de tinença predial. La qual pot ser expressada per mitjà d'una tipologia de 
parcel·lació [P]. La seva evolució a la titularitat predial es manifestaria en un canvi de 
tipologia de parcel·lació [P]. 

• Mecanismes inadequats en la prestació dels serveis públics bàsics. Aquestes formes 
alternatives de serveis representarien diverses tipologies d'urbanització [U]. La 
incorporació de mitjans estandarditzats en la prestació dels serveis públics bàsics 
involucraria un canvi en la tipologia d'urbanització [U]. 

• Condicions tècniques i legals que fan que els habitatges es trobin fora de la formalitat. 
Aquestes condicions es veurien interpretades en diferents tipologies d'edificació [E], així 
com la seva evolució en millora de materials constructius i característiques espacials en 
pro de reduir possibilitat d'existència a l'amuntegament. 

 
Els canvis en les característiques d'una zona urbana o assentament poden expressar-se per mitjà 
de les variables que defineixen les formes de creixement urbà [P, U, E]. 
 
"La construcció de la ciutat és parcel·lació + urbanització + edificació. Però aquestes tres 
operacions no són actes simultanis ni encadenats sempre d'igual manera. Al contrari, de les seves 
múltiples formes de combinar-se en el temps i l'espai, s'origina la riquesa morfològica de les 
ciutats" (SOLÁ-MORALES et al, 1997).  
 
Però Solá-Morales només planteja una intervenció per a cada variable [PUE] en la conformació de 
les Formes de Creixement Urbà. L'aparició de [P], [U] i [E] es manifesten estàtiques.  
 
Magrinyà complementa el concepte de les Formes de Creixement Urbà al exposar que existeix 
una dinàmica en la manera en com es representen els components de la [PUE]:  
 
"Des d'una perspectiva temporal, s'observa que les comunitats evolucionen en la millora de la seva 
qualitat de vida i dels seus models d'organització social. En aquest procés, les necessitats i els 
usos dels serveis s'han anat transformant, principalment per l'aparició de les xarxes" (MAGRINYÀ, 
2005, pp 6-12.).  
 
El procés esquematitzat a la Figura 8 es descriu així: en primer lloc es troba el barraquisme, on 
l'habitatge no disposa de la delimitació de la parcel·la. Es tracta de la construcció d'habitatges 
precaris sobre uns terrenys, la propietat dels quals no està clara. L'esglaó següent és la 
urbanització marginal, en la qual la parcel·lació ha quedat delimitada i la propietat més o menys 
clarificada tot i que la urbanització no existeixi, i amb prou feines s'ha assegurat l'accessibilitat. 
 
Figura 8: Les Formes de Creixement Urbà dinàmiques. 

 
Fuente: MAGRINYÀ, 2005, pp.6-12 

 
A continuació destaca la forma denominada fileres suburbanes, en les quals les parcel·les i 
edificacions s'assenten seguint una infraestructura viària, com pot ser una carretera; com a mínim 
l'accessibilitat viària mecanitzada està assegurada. En el següent estadi ja es situen els processos 
de generació de formes urbanes que van desenvolupar els països desenvolupats durant la segona 
meitat del segle XIX i el segle XX i que denominem eixampla (1861), ciutat jardí (1898) o polígons 
(1925).  
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Totes elles tenen en comú que existeix en primer lloc una formalització de la parcel·lació situada 
com punt de partida la urbanització (U) encara que combinada amb la E i la P de formes distintes 
en el temps. Així, mentre en l’eixampla els processos P, U i E estan separats en el temps, a la 
ciutat jardí P i U van juntes i més tard s'edificarà, mentre que en el polígon els tres actes es 
produeixen en la mateixa etapa, ja que quan es construeix el bloc de cases es realitza la 
urbanització i la parcel·lació. El procés iteratiu de creixement dels teixits urbans plantejat per 
Magrinyà (2005) proposa una evolució alternada entre edificació [E] i urbanització [U], partint de la 
primera variable; i prenent com base una primera [PUE]. Aquest procés explica la dinàmica que 
representa l'evolució de les PUE, i per tant, una evolució en les Formes de Creixement Urbà. 
 

7.  L’aprovisionament d’Aigua Potable 
 
Quan parlem de provisió d’aigua, solem recórrer-se a 3 tipus de fonts d’abastament:  
 

• De la xarxa urbana oficial: en aquest cas es podria considerar que el servei està 
estandarditzat. No obstant, deficiències en la prestació del servei o la manca d'aquest 
tipus de connexió en algun dels serveis públics bàsics, fan considerar a l'assentament com 
de desenvolupament incomplet. 

 
• Substracció il·legal de la xarxa urbana formal: situació freqüent per a les xarxes de 

proveïment d'aigua i elèctrica. 
 

• Pròpia o natural: és el cas del proveïment d'aigua de fonts naturals, o l’abocament 
d'aigües usades o pluvials en terrenys de conducció natural.  

 
Per la seva banda, el proveïdor alternatiu pot prestar el seu servei per mitjà de (SOLO, 2003):  
 

• Xarxa fixa. Fa referència a quan el proveïdor compta amb una xarxa que proveir 
directament a l'instant de lliurament del servei. El seu cost comercial sol ser més econòmic 
que els de xarxes mòbils, però corre el risc d'invertir en una infraestructura fixa en la 
prestació d'un servei que es considera “informal”. 

 
• Xarxa mòbil. Les empreses que presten el seu servei per mecanismes mòbils, és el cas 

d'un camió cisterna que proveeix d'aigua a una comunitat. La transició de la prestació de 
serveis de xarxes fixes a xarxes mòbils sol succeir en un mateix assentament quan aquest 
acull expectatives d'estandarditzar-se i legalitzar-se. Això dóna major confiança per a 
invertir en infraestructura fixa. 

 
La provisió dels serveis des de les xarxes públiques que proveeixen a les zones urbanes 
estandarditzades, depèn de la seva proximitat a les mateixes, i de les condicions topogràfiques del 
terreny assentat. Especialment si es tracta del subministrament d'aigua a partir d'una xarxa de 
proveïment fix. 
 
Allen, Dávila i Hoffman, exposen que les zones peri-urbanes no solen ser proveïdes per mitjà de 
l'extensió de les xarxes formals, sinó per operadors informals o alternatius com poden ser: 
operadors de pous privats, dotació procedent de zones veïnes, recol·lecció d'aigua provinent de 
fonts naturals i connexions clandestines a les xarxes oficials (ALLEN et al, 2006 b). 
 
No obstant, la no provisió dels serveis públics bàsics per part de les empreses prestadores oficials 
no és considerada com un problema per a alguns autors. Per a Dupuy, l'aparició de diferents 
mecanismes de substitució o complementarietat dels serveis públics oficials (cas de Buenos Aires) 
ha permès que els sectors emergents hagin sortit endavant (DUPUY, 1992). Són per tant diversos 
els mecanismes de provisió de serveis públics bàsics no estandarditzats; fenomen que ha 
potenciat l'impuls i desenvolupament d'un gran nombre de sectors d’habitatge que no han permès 
que l'absència de mitjans "formals" trenqui la millora gradual de la seva qualitat de vida. 
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a. Primeres classificacions de nivells de servei  
El Massachussets Institute of Technology –MIT- en l'apartat de millorament urbà de la seva web 
(MIT, 2006), exposa els nivells de provisió d'aigua potable, els quals es divideixen en 2 grans 
grups (veure Figura 9): 
 

• Disposició a l'interior del pati o de l'habitatge. En aquest grup es citen: les connexions a 
l'interior de l'habitatge, punt de servei exterior a l'habitatge però interior al pati per a una 
sola família, punt de servei exterior a l'habitatge però interior al pati compartit per diverses 
famílies, punt de proveïment privat (pou), venda d'aigua embotellada amb servei 
domiciliar, i recol·lecció d'aigua de pluja. Les opcions s'han ordenat iniciant amb la 
condició considerada com més adequada i finalitzant amb la qual es considera menys.  

 
• El proveïment en punts públics o comunals. En aquest segon grup s'estableixen com a 

medis: piles públiques, venda de l'aigua en quioscos, i la revenda per part d'usuaris d'un 
sistema per canonada. Les opcions s'han ordenat iniciant amb la condició considerada 
com més adequada i finalitzant amb la qual es considera menys. 

 
Figura 9: Tipologies d’abastament d’aigua. Ordenades de la pitjo condició (1) a la més 
favorable (6). 

 
Font: MIT (2006). 

 
El Govern Britànic també participa en l'estudi dels mecanismes de proveïment i sanejament bàsic 
en les zones deprimides dels països en via de desenvolupament. En la seva pàgina web, WELL 
(2006) exposa en l'apartat de proveïment d'aigua, algunes tipologies de proveïment alternatiu al 
servei per canonada individual per a cada habitatge. Aquests són exposats en la Figura 10, on es 
passa per 3 estadis, un a un amb millor condició de qualitat i servei que el precedent:  
 

• aigua provinent de fonts naturals, siguin subterrànies o superficials,  
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• la disposició de servei en piles públiques,  
• compra a vehicles cisterna. 

 
Figura 10: Mecanismes alternatius d’abastament d’aigua. Ordenades de la pitjor condició (1) 
a la més favorable (6). 

 

 
Font: WELL (2006). 

 
Continuant amb l'anàlisi del procés de millora en les condicions del proveïment d'aigua en els 
assentaments d'origen espontani, havent-se superat el propi proveïment o la compra a proveïdors 
alternatius; es dóna pas al subministrament legal del servei per part de la xarxa oficial. Aquesta 
opció pot sorgir directament a cada pati, o a punts de servei comunal com és el cas de les piles 
públiques3. Si bé aquest pas implica un avenç en l'estandardització del servei4, pot presentar-se 
una prestació amb deficiències com la intermitencia del servei i la complexitat social que implica la 
disposició en punts públics. 

                                                      
3 Cas de la ciutat d’Angola, on una ONG va construir i posar en servei 200 fonts públiques, cada una servint 
prop de 100 famílies. El manteniment i gestió corria a compte dels comités de la comunitat. (McGRANAHAN 
et al 2005). 
4 L’any 1998 el servei de fonts públiques a la ciutat de  Ahmedabad (India) només funcionava 2 hores al matí i 
1,5 hores a a tarda. A la ciutat de Bangung (Indonesia) la disponibilitat de l’agua de les fonts  públicas només 
era de 6 hores al dia (UNHABITAT, 2003 b). 
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b. Els PUI i el proveïment d'aigua  
Per al proveïment a la Peri Urban Interface (PUI)5 es recorre també a fonts naturals. D'acord amb 
un estudi realitzat el 1996, en les PUI de Hubli – Dharwad (Índia) l'aigua és un bé considerat d'alt 
valor a causa de l'economia agrícola predominant, i existeixen dues fonts del recurs: 
embassaments i pous, dels quals s'extreu aigua subterrània. Encara que en poques ocasions, 
l'aigua es condueix per canonada a alguns assentaments peri-urbans. No obstant, el servei sol ser 
intermitent, la qual cosa defineix la qualitat del servei, independentment de la condició de l'aigua a 
subministrar. L'aigua provinent de rius és usada per a rentar i l'aigua de consum sol estar 
contaminada; contaminació que procedeix del contacte amb agents de deixalles de divers origen 
(escombraries domèstiques, industrials, hospitalàries, sanejament) (DAVILA, 2000). 
 
Un segon mecanisme de proveïment d'aigua és la substracció il·lícita de les xarxes oficials de 
distribució. Aquest mètode, encara que il·legal, assegura una millor qualitat de l'aigua respecte a 
les fonts naturals. Depenent de la pressió de la xarxa l'aigua pot arribar a la seva destinació amb o 
sense impuls addicional d'una motobomba de petita capacitat. Aquest sistema de distribució pot 
conduir l'aigua directament a un dipòsit individual per habitatge, o a un dipòsit comunal des del 
qual l'aigua es pot distribuir a l'habitatge destinació, ja sigui per conducció directa o per transport 
en carreta o camió. 
 

c. Caracterització dels serveis independents d'aigua potable  
Quan cap mecanisme de proveïment és emprat, la següent opció sol ser la compra del servei a 
proveïdors alternatius. Aquest mitjà té la particularitat d'implicar una transacció comercial pel 
servei. Els denominats proveïdors alternatius obtenen l'aigua de diverses fonts, de les quals, en 
combinació amb el tipus de manipulació i transport que es dona al producte, dependrà la qualitat 
de l'aigua proveïda. Aquestes fonts solen ser: fonts naturals (pròpies, públiques, o comercialitzant 
amb tercers), o xarxes de distribució oficial (siguin públiques o de propietat privada, i sigui 
sostraient-les il·legalment o comercialitzant el producte). Ja establerta la font del recurs es defineix 
el sistema de distribució. Aquest pot ser: xarxa fixa (xarxa emplaçada en la zona de servei. Pot 
requerir de tanc d'emmagatzematge o no), o sistema mòbil (vehicles cisterna, embotellada o 
empacada). El lliurament per aquests mecanismes pot ser a un tanc d'emmagatzematge 
comunitari (vehicle cisterna o xarxa fixa) o en un punt de distribució comunal (aigua embotellada), 
o bé directament al pati de l'usuari (vehicle cisterna, xarxa fixa, aigua embotellada) (SOLO, 2003). 
 
La qualitat de l'aigua proveïda per qualsevol dels mecanismes d'extracció de fonts naturals o de 
compra a proveïdors alternatius, no sol igualar la dels sistemes d'aqüeducte i distribució de les 
xarxes oficials. No obstant, la no apta qualitat del servei oficial en moltes localitats (principalment la 
no cobertura de la demanda total i la intermitència en el lliurament) fa que l'opció dels proveïdors 
alternatius sigui indispensable en moltes comunitats6.  
 
En una anàlisi a la situació africana, Magrinyà i Rubio exposen per a la ciutat de Yaoundé 
(Camerun) les següents tipologies de proveïment d'aigua en el barri de Melen: Connexió particular 
a l'interior de l'habitatge, connexió a l'exterior de l'habitatge, fonts públiques i altres. El servei de la 
xarxa oficial presenta deficiències en la qualitat de l'aigua i en la intermitència del servei, aquest 
últim degut principalment per avaries i absència de productes per al tractament de l'aigua. El 95% 
de les famílies de l'estudi, no connectades a la xarxa oficial es proveeixen comprant a veïns o en 
revenda que sí estan connectats a la xarxa. Una tercera opció emprada a Melen com a font de 
proveïment d'aigua són els pous. L'estudi en referència els classifica de 3 maneres: no millorats, 
lleugerament millorats, i millorats amb superestructura (MAGRINYÀ et al, 2004). 
 

d. El criteri de nivell econòmic com a discriminant del nivell de servei  
A la Figura 11, Collignon i Vezina exposa les tipologies de proveïment d'aigua potable en algunes 
ciutats africanes. Segons l’estudi dels autors, en les àrees cobertes per la xarxa oficial de 
distribució d'aigua, les llars d'ingressos mig i alt posseeixen connexió regular a la xarxa; a partir de 
                                                      
5 Nom en anglès utilitzat per definir les àrees de la perifèria de les ciutats. Normalment es defineix com les 
zones a partir de les qual no arriba la xarxa principal d’abastament d’aigua o d’altres serveis bàsics. 
6 Santo Domingo de Colorado (Equador), Tegucigalpa (Hondures), Nairobi (Kenya), entre altres (UN-
HABITAT, 2003 b). 
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la qual solen vendre aquest servei de manera il·lícita a llars de menys recursos. En les àrees peri-
urbanes, sol ser major la varietat de fonts d'aigua sense cost. No obstant, es manté com a opció la 
presència de venedors que transporten l'aigua per mitjà de vehicles de tracció manual o animal a 
les llars d'alts i mitjos recursos econòmics (COLLIGNON et al, 2000). 
 
Figura 11: Mecanismes d’abastament d’aigua en assentaments de desenvolupament 
incomplet. 

 
Font: COLLIGNON et al, 2000, traducció per Carlos Felipe URAZAN (URAZAN, 2008). 

 

e. L'organització del servei de l'aigua i tipologies de serveis  
Per la seva banda, Allen, Dávila, i Hofmann exposen els mecanismes de proveïment d'aigua i els 
divideixen en dos grans grups (ALLEN et al, 2006 a, pp 49-53):  
 

a. Els relacionats amb les polítiques implementades per l'Estat i la participació de l'empresa 
privada prestadora oficial (sector esquerre de la Figura 12– "Policy Driven"), i 

 
b. Les actuacions desenvolupades fora de les polítiques legals. Aquest segon grup de 
mecanismes són aquells implementats per la comunitat i per empreses prestadores privades 
no oficials (sector dret de la Figura 12– "Needs Driven").  

 
En el grup a. es plantegen mecanismes de provisió a través d'empreses: en associació o conveni 
amb la comunitat, totalment públiques, amb una inversió passiva de capitals privats, i mitjançant 
concessions i lligams entre l'Estat i l'empresa privada.  
 
El grup b. correspon a mecanismes com: la recol·lecció d'aigua natural, connexions il·legals a les 
xarxes oficials, provisió de les xarxes oficials per pacte administratiu, compra a venedors informals 
i la compra a particulars que operen amb pous. 
 
La Figura 12 posa de manifest que no existeix una sola modalitat d’actuació de cada un dels tres 
agents principals (operador, regulador i consumidor), és a dir, cap es desenvolupa d’una forma 
homogènia per a tots els escenaris, ni tampoc de forma estàtica7.  

                                                      
7 A Dar es Salaam (Tanzània) la provisió comunitària d’aigua basada en la distribució per quioscs gestionats 
entre la comunitat i una ONG, es va convertir amb el pas del temps en una institució regulada i gestionada 
per l’estat (ALLEN et al, 2006 b). 
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L’extensió de les xarxes oficials de serveis a les zones peri-urbanes no sol ser una pràctica 
comuna, i no sol donar resultat en llocs on l'expansió urbana tendeix a controlar-se, com a Mèxic 
D.F, on el territori es va dividir en: Urbà i No Urbà o Paratges. En funció d'un cens de 1997 es va 
establir que només les parcel·les registrades fins llavors, podien optar per connexió provinent de la 
xarxa oficial d'aigua i de sanejament, situació no permesa anteriorment (ALLEN et al, 2006 b). 
 
 

Figura 12: Tipologia de mecanismes d’abastament d’aigua en 
assentaments de desenvolupament incomplet. 

 
Fuente: ALLEN et al, 2006 a, p.50. 
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8. El Sanejament  
 
Els mecanismes més precaris per a la realització de pràctiques de sanejament bàsic en una 
comunitat són: la defecació a cel obert8, i el drenatge d'aigua de pluja pel terreny natural.  
 
L'aplicació primària de tècniques bàsiques en el sanejament condueix a la utilització de latrines, 
siguin aquestes de bol o recipient (menys emprades), de forat al terra, o connectades a fossa 
sèptica. En alguns casos, la latrina es connecta a un tram de xarxa i la seva disposició final a 
terreny natural a una distància prudent i allunyada de l'habitatge. Emprar latrines és una pràctica 
comuna en la majoria de comunitats d'escassos recursos en tot el món, no obstant això, implica 
problemes com la potencial contaminació de fonts d'aigua properes i font de malalties si la seva 
neteja o evacuació no es fa correctament. 
 
S'ha de recordar que els dispositius sanitaris són depenents de la preexistència d'un mecanisme 
adequat de proveïment d'aigua per al seu correcte funcionament. En alguns casos l'aportació 
estatal d'una línia de proveïment d'aigua és fonamental i suficient per a engegar programes de 
blocs de latrines i assegurar-li una vida útil adequada9.  
 
La disposició de les latrines presenta variants respecte al seu ús individual per llars o un ús 
comunitari. Els dispositius comunals permeten als inversors (Estat, ONGs) cobrir una major 
quantitat de població objectiu amb menor inversió financera. Igual que en el cas de les piles 
públiques, l'ús compartit dels serveis sanitaris pot generar conflictes socials entre els usuaris del 
sistema10; i com a component addicional requereixen d'un manteniment i neteja que convidi a la 
comunitat a encarregar-se de la seva existència (dels punts sanitaris)11.  
 
Amb la finalitat d'assegurar un adequat manteniment dels serveis sanitaris comunals, en algunes 
localitats es disposa de comitès o grups d'usuaris que administren i regulen la neteja (rotativa 
entre els usuaris de cada latrina) de les instal·lacions12. Tot i que un mecanisme de latrina i fossa 
sèptica sota un manteniment adequat es presenta com una solució suficient al sanejament bàsic 
d'una comunitat, aquest millora considerablement en la mesura que una xarxa de clavegueram es 
faci present, més encara si s'acompanya d'un sistema de tractament d'aigües residuals. 
 
Igual que en els mecanismes de proveïment d'aigua, en els mecanismes de sanejament 
alternatius a la xarxa de clavegueram, es troba també la participació de proveïdors privats. 
Aquests solen oferir els seus serveis en el buidatge de fosses sèptiques i latrines13. Un altre mitjà 
de participació de l'empresa privada en el sanejament bàsic és a través de sanitaris públics14. 
 
No obstant, per a la implementació de la xarxa de clavegueram en la majoria de comunitats en el 
món, tornem a trobar (igual que en el cas de l’aprovisionament d'aigua) l'inconvenient de la 
insuficiència de recursos financers. Aquest fet ha donat vida a la proliferació de les latrines com el 
                                                      
8 Cas de les comunitats pobres en ciutats com: Visakhapatnam (India), Accra (Ghana), Kingston (Jamaica) 
Addis Ababa (Etiòpia), o Dhaka (Bangladesh), entre altres (UN-HABITAT, 2003 b). 
9 Altres casos de blocs de sanitàris es troben a Bangladesh (HANCHETT et al, 2003, pp.43-56). També s’han 
aplicat sanitàries a: Kenya, Uganda, Namíbia, Zimbawe, Sri Lanka i Sudáfrica (McGRANAHAN et al, 2005). 
10 A la ciutat de Colombo (Sri Lanka), l’any 1994, cada latrina de les instal·lacions comunals, era utilitzada per 
50 persones al dia. A la comunidad Atoinsu, a Kumasi (Ghana), existeixen només 2 lavabos públics amb 14 
foses sèptiques que donen servei a prop de 10.000 persones. A les zones pobres de Nairobi (Kenya) cada 
latrina és utilitzada prop de 200 persones (UN-HABITAT, 2003 b). 
11 A la ciutat de Baroda (India) els blocs sanitaris de latrines eren poc freqüentats per la població degut a la 
seva falta de higiene. El 2000, el sistema sanitari comunal instalat a la ciutat deConakry (Guinea) l’any 1954, 
es trobava inoperatiu per falta de manteniment, igual que a la ciutat de Yakarta (Indonesia) (UN-HABITAT, 
2003 b). 
12 La població de Gaborone (Botswana), prop del 95% dels seus habitants recorrien a sanitàris comunals i el 
seu manteniment era objecte de disputa entre els usuaris (UN-HABITAT, 2003 b). 
13 Cas de la ciutat de Dar es Salaam (Tanzània), on la municipalitat ofereix el servei a la comunitat a través 
d’un operador privat. La competitivitat en el negoci ha portat a una reducció del preu i una millor qualitat 
d’aquest (KJELLÉN et al, 2006). 
14 A la ciutat de Kano (Nigeria), els sanitaris públics són un negoci particular regulat per l’Estat. Aquests 
serveis construïts a la ciutat des de 1950, el seu ús era gratuït. A partir de 1980 la seva gestió va passar a ser 
càrrec de particulars i es va iniciar el cobrament del servei (KJELLÉN et al, 2006). 



 
Part 1. Context de l’Estudi  Estat de l’Art i Marc de Referència de la Tesina 

ETSECCPB - UPC 29 

mecanisme de sanejament bàsic més oposat en les comunitats pobres del món. El pagament pel 
servei dels establiments públics de sanejament ha permès incrementar la qualitat del seu 
manteniment, reduint notablement la potencialitat de generar malalties d'origen sanitari. 
 
A la Figura 13, es mostren les tipologies de Sanejament segons un estudi de la MIT a la seva web 
(MIT, 2006). 
 
Figura 13: Tipologies de sanejament. Ordenades de la pitjor condició (1) a la més favorable 
(6). 

 
Font: MIT (2006). 
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Igual que per als mecanismes de proveïment d'aigua, Allen, Dávila i Hoffman presenten una "roda 
del sanejament" (veure Figura 14) segons la qual els mecanismes presents amb major freqüència 
són els d'iniciativa comunitària, els "Needs Driven". Segons els autors, molts dels assentaments 
peri-urbans manquen encara de mecanismes de disposició higiènica d'excretes, com fosses 
sèptiques, latrines de servei individual o col·lectiu. En alguns casos el sanejament sol ser vist com 
una necessitat menys prioritària que el proveïment d'aigua. L'absència d'inversió en disposicions 
per al sanejament es deu en part al temor d'invertir en les infraestructures necessàries, basat en la 
inseguretat de la tinença predial; és a dir, davant la possibilitat de perdre les inversions realitzades 
(ALLEN et al, 2006 a, pp.49-53). 
 
 

Figura 14: Tipologia de mecanismes de sanejament en 
assentaments de desenvolupament incomplet. 

 
Font: ALLEN et al, 2006 a, p.52. 
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En un altre document, Collignon i Vezina exposen la tipologia dels serveis de sanejament bàsic en 
ciutats africanes. L'anàlisi distingeix 4 tipus d'habitatge on s'aplica el servei, des de 
l’estandarditzada en el centre de la ciutat fins als habitatges de materials temporals en 
assentaments espontanis, per a les quals plantegen mecanismes com són: la xarxa de 
clavegueram, i 3 categories de fosses sèptiques segons la seva qualitat. L'estudi continua amb la 
cadena de sanejament a partir de les anteriors classificacions, passant pels mitjans d'evacuació 
del material sanitari (per canonada, buidat per vehicle de succió i neteja manual) i la posterior 
disposició final dels mateixos (planta de tractament, disposició regulada sense tractament, 
abocador directe, aterrament in situ) (COLLIGNON et al, 2000). Per a donar major claredat a 
l'anàlisi esmentada, s'il·lustra la Figura 15. 
 
Figura 15: Tipologia de mecanismes de sanejament freqüents en poblacions africanes. 

 
Font: COLLIGNON et al, 2000, traducció per Carlos Felipe, URAZAN (URAZAN, 2008) 
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A través de la seva pàgina web, WELL (2006) exposa una tipologia de latrines com mecanismes 
de sanejament adequats per a comunitats que no compten amb accés a una xarxa de conducció 
sanitària (veure Figura 16). 
 
 
Figura 16: Mecanismes alternatius de sanejament. Ordenats de la pitjor condició (1) a la 
més favorable (6). 

 
 

 
Font: WELL (2006). 

 
 
Per altra banda, la millora en el sistema de drenatge es presenta quan s’incorpora a les vies 
estructures que permetin canalitzar les aigües pluvials. No obstant això, aquest fenomen no estarà 
adequadament definit fins que la superfície vial sigui prou uniforme com per a permetre que l'aigua 
circuli per les calçades canalitzant-se cap a la seva disposició final. Per això és necessària una 
pavimentació vial en bones condicions. La opció idònia és acompanyar la pavimentació amb una 
xarxa de clavegueram pluvial. Així, s'assegura una conducció de l'aigua de manera segura, 
dirigida i cap a un punt de disposició final predefinit tècnicament. Això evita l'acumulació de tolls 
d'aigua que degenerin en font de malalties i insalubritat. 
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II. Resum històric i de situació del país 
 
Moçambic és un país de l’Àfrica Austral, situat a la costa de l’oceà Índic, amb un total de 
20.530.714 habitants oficialment (dades del cens de 2007). Va ser colònia portuguesa fins que va 
aconseguir la Independència el 25 de juny de 1975. 
 
La història de Moçambic es troba documentada com a mínim des del segle X, quan un estudiós 
viatjant àrab, Al-Masudi va descriure una important activitat comercial entre les nacions de la regió 
del Golf Pèrsic i els “Zanj” (els negres) de “Bilad as Sofala”, que incloïa gran part de la costa nord i 
centre de l’actual Moçambic. No obstant, vàries troballes arqueològiques permeten caracteritzar la 
“pre-història” de Moçambic molts segles abans. Probablement el fet més important d’aquesta pre-
història es va donar amb l’establiment dels pobles bantú que van introduir la metal·lúrgia del ferro 
entre els segles I i IV. 
 
L’entrada portuguesa a Moçambic, iniciada al segle XVI a partir de l’arribada de Vasco de Gama 
el 1497, es va convertir en una ocupació militar a partir de 1885 quan a la Conferència de Berlín es 
va delimitar la partició d’Àfrica per les colònies europees. A partir d’aquest moment, el país entra 
en una submissió total a una administració colonial fins quasi finals de segle XX. Oscar Carmona 
aplica el 1928 el Acto Colonial, la legislació que organitzava el paper de l’estat portuguès a les 
colònies, creant els Tribunais Privativos dos Indígenas, recensant la població per controlar els 
impostos i la venda de mà d’obra per a les mines sud-africanes, nomenant administradors per a 
les circumscripcions indígenes i definint l’església catòlica com la principal força “civilitzadora” dels 
indígenes, passant a ser la principal forma d’educació. 
 
Amb la nova Constitució portuguesa de 1933, el dictador Salazar estableix l’Estado Novo des de 
1933 a 1974 a Portugal i, a les seves colònies de l’Àfrica i Índia inicia una brutal repressió sobre 
els indígenes, a la vegada que incentiva als ciutadans més pobres de Portugal a establir-se i 
emigrar cap a Moçambic. A partir dels anys 60 els colons portuguesos ocupen massivament els 
nous territoris. 
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Entre 1959 i 1960, a partir de la independència de les colònies franceses i angleses d’Àfrica, 
comença la resistència al domini colonial a Moçambic, formant-se tres moviments de 
resistència que actuen des de fora del País: la UDENAMO – União Democrática Nacional de 
Moçambique, la MANU – Mozambique African National Union i la UNAMI – União Nacional 
Africana para Moçambique Independente. Finalment, el 25 Juny 1962 aquests moviments 
s’uneixen per donar origen a el FRELIMO - Frente de Libertação de Moçambique. Primerament 
s’intenta aconseguir la independència de Portugal sense recórrer a la lluita armada, però degut al 
fracàs diplomàtic s’inicia una guerra de guerrilla el 1964 que durarà uns 10 anys. La guerra acaba 
amb l’Acord de Lusaka de 1974 entre el govern portuguès i el FRELIMO, just després de la 
Revolució dels Clavells a Portugal el 25 d’abril del mateix any. 
 
El 25 Juny 1975 Moçambic aconsegueix la Independència de Portugal. El primer govern és 
dirigit per Samora Machel a través del FRELIMO, que es declara el 1979 obertament marxista 
ortodox. L’objectiu principal d’aquest era restituir al poble els drets negats durant la Colònia. El 
mateix any el govern declara la nacionalització de la Salut, Educació i Justícia i el 1976 la 
nacionalització de les cases. Es creen les Empresas Estatais, per assegurar al poble béns de 
primera necessitat, lliures de l’explotació mercantilista. Exemples d’aquestes empreses són les 
Lojas do Povo (comerç general), PESCOM (peix), ENACOMO (agrícola), MEDIMOC (hospitalari). 
Desprès canviaran de nom a Machambas Estatais. Es du a terme una socialització del camp per 
promoure la producció agrícola, ja que al 80% de la població vivia en zones rurals i les condicions 
naturals en termes de clima i aigua eren molt bones. Es fomenta principalment el conreu de cotó, 
caju i te, a través de les cooperatives agrícoles. 
 
Tot i que la transició cap a la independència va ser prou pacífica, immediatament després alguns 
dissidents del FRELIMO s’instal·len a la veïna Rodesia15, per crear, amb el recolzament de 
l’apartheid sud-africana un moviment de resistència anomenat “REsistência NAcional 
MOçambicana", la RENAMO. El 1980 s’inicia una Guerra Civil que duraria fins a 1992 a causa 
dels atacs de la RENAMO a la població moçambiquesa, i el FRLIMO comença a proveïr-se de 
material bèlic amb ajut de la Unió Soviètica. Comença un èxode del camp a la ciutat i cap als 
països veïns i el FRELIMO es veu obligat a abandonar la seva política de socialització del camp. 
El país entra en una forta inestabilitat i crisi econòmica. 
 
El 1986, el màxim dirigent polític del partit i persona carismàtica en l’època socialista-marxista, 
Samora Machel (1986), mor al caure l’avió presidencial en territori sud-africà al tornar d’un 
congrés africà. Anys més tard, Sud-àfrica reconeix el boicot realitzat a l’avió, tot i que a dia d’avui 
continuen els misteris sobre la seva mort, lligant fins i tot actuals dirigents de la mateixa FRELIMO 
per fer fora a un personatge que els treia poder i carisma. 
 
El 1987, enmig del conflicte, el govern signa un acord amb el Banc Mundial i el Fons Monetari 
Internacional (1987) que l’obligava a abandonar completament la política socialista. La guerra 
acaba el 1992 amb l’Acordo Geral de Paz (1992), signat a Roma pel llavors president de 
Moçambic (i de la FRELIMO) i el president de RENAMO. El govern de Moçambic sol·licita el 
recolzament de la ONU organitzar les primeres eleccions generals multipartidistes el 1994. El 
FRELIMO surt guanyador de les eleccions continuant al poder fins al dia d’avui després d’haver 
guanyat també les eleccions de 1999 i 2004. El 1998-1999 s’inicia la creació de les autarquias, la 
descentralització municipal, amb les primeres eleccions municipals el 1999. 

 
Actualment Moçambic és un país altament depenent de la cooperació internacional. 
Aproximadament el 60% del pressupost nacional arriba a través de la cooperació de les 
agències bilaterals i multilaterals. Segueix situat el grup de països més pobres del món segons les 
llistes de l’Índex de Desenvolupament Humà (IDH), ocupant el lloc 172 de 177 països el 2007. 
 
El país compta, segons les dades de Nacions Unides, amb una esperança de vida de 42,8 anys,  
una tassa d’escolarització del 52,9 % i una tassa d’alfabetització entre adults majors a 15 anys de 
38,7 %. 
 
El govern continua fortament lligat al partit de la FRELIMO, amb Armando Guebuza com a 
president des de la mort de Samora Machel. 

                                                      
15 Antic nom de la regió que comprèn actualment part de Zàmbia, Malawi, Botswana i Zimbabwe. 
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III. Història i Evolució de la ciutat. De Lourenço Marqués a Maputo16 
La visió històrica que es presenta en aquest capítol és d’especial importància per entendre l’actual 
desigualtat en l’extensió dels serveis urbans a la ciutat de Maputo així com per comprendre la 
distribució dels assentaments espontanis en una ciutat colonial marcada per la separació entre un 
centre ric i una perifèria pobra. Aquesta divisió, aparentment semblant a moltes ciutats mundials, 
està fortament marcada a causa de les polítiques colonials i del creixement econòmic que va 
generar el ferrocarril i el port de la ciutat. 
 
La situació privilegiada de la ciutat, en una badia protegida i geogràficament ben situada, la 
convertia en un hinterland per a la sortida del negoci miner sud-africà cap als principals pols 
econòmics d’Àsia i Europa. Les polítiques salazaristes17 de la colònia portuguesa promovien les 
separacions racials i de classes socials marginalitzant la població negre autòctona als afores del 
centre de la ciutat. 
 
La població perifèrica era la font de mà d’obra per al ferrocarril, per al port marítim, per als serveis 
de l’administració pública i per als serveis privats de les famílies riques, així com mà d’obra per les 
mines sud-africanes. Els serveis bàsics es restringien al centre ric i les famílies de la perifèria 
tenien prohibida la construcció de cases permanents de blocs, el que va generar una veritable 
cidade de caniço (ciutat de canyes) en comparació amb una cidade de cimento (ciutat de ciment) 
de gran creixement econòmic, edificis en planta i tot els serveis bàsics, inclòs Tramvia. La precària 
situació va generar petites revoltes que avançaven la Independència del país de 1975 i la colònia 
intenta millorar alguns serveis de la perifèria per calmar el ànims, construint fonts públiques, 
estenent la xarxa d’abastament i reordenant barris densament ocupats. 
 
L’entrada del nou govern marxista-socialista amb la Independència, deroga la prohibició de 
construcció de cases de blocs, permet l’entrada de molts donants que aporten serveis bàsics a la 
perifèria com l’extensió de la xarxa d’abastament i la construcció del drenatge principal de la 
perifèria més propera al centre. El canvi polític també aporta un canvi de nom de la ciutat, passant 
d’un mot que recordava l’origen colonial de la ciutat, Lourenço Marqués, a una denominació més 
autòctona que feia referència a la badia a la que pertany, Maputo. La guerra, que comença el 
1980, provoca l’emigració de població de zones rurals cap a la capital, protegida dels atacs i nucli 
econòmic del país i una degradació dels serveis bàsics de la cidade de cimento. 
                                                      
16 La documentació d’aquest apartat s’ha extret bàsicament dels llibres O desenho das cidades. Moçambique 
até ao séc. XXI per Sandro BRUSCHI i Luís LAGE; i Maputo. Património da Estrutura e Forma Urbana. 
Topologia do Lugar per João SOUSA MORAIS. 
17 El dictador portuguès António de Oliveira Salazar (1889-1970). 
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1. De poble pescador a ciutat portuària (1781-1920). 
 
El 1544 una expedició comercial encapçalada pel portuguès Lourenço Marqués, explora algunes 
terres veïnes de la badia de Maputo, on es coneixia de la possibilitat d’establir negocis amb els 
pobles de la zona al sud del riu. Els orígens de la ciutat es remunten al segle XVIII, a través d’un 
decret reial de 25 de novembre de 1781. Fins a 1828, el poblat només comptava amb una petita 
fortesa d’un baluard. 
 
El 1817 s’estableix la primera companyia comercial portuguesa, per a activitats de pesca de 
balena. Poc després de la creació de la Companyia Comercial de Lourenço Marqués el 1825, 
comencen a arribar els primers colons amb la idea de formar una colònia agrícola a les terres 
properes a la badia. A partir de 1826 es desenvolupen alguns projectes de reubicació del poblat, el 
qual seguia un desenvolupament sense orientació definida. Es construeixen algunes edificacions 
afins a la fortalesa, com casernes, infermeries, dipòsits o allotjaments, però les edificacions o 
millores a les cases es feien a base d’adob i canya. 
 
El 1836, el Governador Militar de Moçambic encarrega reconstruir la fortalesa i els seus entorns, la 
qual s’inicia l’any següent. La fortalesa passa a anomenar-se Presidio de Lourenço Marqués, al 
dotar-se de guarnició militar amb funcions defensives.  
 
A partir de 1865 s’inicia el traçat de 5 carrers, 9 travesses i una plaça. Comencen a aparèixer 
cases amb coberta de zinc i tela. En aquella època ja es compta amb unes 31 cases amb terrassa, 
27 de zinc, 50 cobertes de tela i 4 de fusta. El 31 d’octubre de 1867 s’inaugura la Nova Línia de 
Defensa, amb els baluards i murs de blocs, executat amb les donacions i treballs també de la 
població. Abans de 1870, la ciutat de Lourenço Marqués és poc més que un lloc comercial protegit 
per un fort amb una pobre defensa i atacada per la malària, confinada en una illa de sorra i fang, 
envoltada d’aiguamolls (Figura 18). 
 

Figura 17: Badia de Maputo, 1870. 

 
Font: SOUSA MORAIS (2001, p.61) 

 
Amb el tractat de 1869 amb la Transvaal18 i l’augment del tràfic resultant del descobriment de 
mines, converteixen ràpidament la ciutat en un dels centres urbans de major creixement de 
l’Àfrica. La importància estratègica de la badia (Figura 17) va portar a latents conflictes entre 
portuguesos i anglesos per la ocupació d’aquesta. La sentència de Mac-Mahon el 24 de juliol de 

                                                      
18 Antic nom de l’actual Sud-àfrica. 
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1875 proclama jurídicament innegables els drets portuguesos sobre la badia, delimitant així les 
fronteres entre Portugal i Sud-àfrica. 
 
Figura 18: Mapa de la Vila de Lourenço Marqués, 1876. 

 
Font: SOUSA MORAIS (2001, p.63). 

 
El 12 de setembre de 1875, el propi destí s’encarrega de substituir la vella urbanització de caniço 
(canyes) per una altra més consolidada: un incendi destrueix gran part del Presídio i, en poc 
temps, el poblat de nord a sud crema completament. A partir d’aquest moment la ciutat dona un 
gran salt en el seu desenvolupament degut al creixement demogràfic del poblat i a l’activitat 
portuària i comercial. Un enginyer anglès, Richard T. Hall, elabora un projecte d’assecament dels 
aiguamolls el 1876 (Figura 19). El poblat passa a categoria de Vila el 19 de desembre de 1876.  
 

Figura 19: Projecte de Drenatge de l’enginyer Richard T. Hall per a la Vila de 
Lourenço Marqués de 1876, copia per Augusto de Castilho el 1886. 

 
Font: BRUSCHI (2005, p.85) 
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El 1877, després de la confirmació de la tenència de la badia per part portuguesa, un equip 
d’enginyers d’Obres Públiques liderat per Joaquim José Machado arriba al poblat amb el paper de 
preparar un plànol d’expansió de la ciutat. El projecte comptava amb l’eliminació de les cases 
precàries cap a les afores de les muralles, l’assecament dels aiguamolls, la construcció d’un dic de 
terra i pedra i la plantació d’eucaliptus, per tal de “conquerir” noves àrees edificables al mar. 
 
Deu anys més tard, la vila comença a créixer ràpidament, seguint les línies del projecte dels 
enginyers d’Obres Públiques. Es realitzen un seguit d’edificacions amb estàndards europeus, 
grans cases de dos pisos amb baranes de ferro. En els primers projectes de desenvolupament 
existien dues tendències: per una banda, l’abandonament dels assentaments de la “Baixa” (zona 
antiga), donada la seva condició d’insalubritat pels aiguamolls, buscant les àrees més altes; i per 
altra, la iniciativa d’efectuar obres de sanejament de l’àrea del poblat, a través de reomplerts i 
assecament de la zona d’aiguamolls. Donada la manifesta vocació portuària de la ciutat, va tenir 
més força la segona, contrària a les idees transmeses a l’època, que apuntaven a la fundació d’un 
nou poblat a la zona alta de Maxaquene19. 
 
Fotografia 1: Imatges de Lourenço Marqués de finals de segle XIX. 

 
Font: BRUSCHI (2005, p.85) 

 
El 1881, amb els treballs de reomplert força avançats i per permetre la construcció ordenada de 
las zones seques, es creen les condicions materials per a l’elaboració d’un nou pla d’ampliació de 
la vila. El 1887, prevenint el futur paper del port en l’estructura urbana, el Major António José 
Araújo presenta la proposta d’un nou pla que dona continuïtat a la estructura del traçat existent 
(Figura 20). Araújo concep una vocació portuària de la ciutat i projecta una línia de defensa per a 
la zona alta (amb límits a les actuals Av. Eduardo Mondlane, ex. Av. Pinheiro de Chagas). La seva 
proposta és “un traçat aparentment rígid, que li és dictada per la successió contínua dels mòduls 
d’illes, però amb gran flexibilitat real, una vegada que els mòduls poden ser manipulats d’acord 
amb la trama general”. Permetent una relació entre “la continuïtat de la malla existent i una nova 
proposta, oberta pel nord amb possibilitats de desenvolupament i donant continuïtat a la malla 
existent amb dues perpendiculars que lliguen pel sud les places del poblat”. Aquest pla permet un 
creixement explosiu en el següents decennis. 
 
El 10 de Novembre de 1887, la Vila Lourenço Marqués s’eleva a categoria de Ciutat. L’any 
següent és aprovat un pla d’ampliació de la ciutat i, finalment, el dia 1 de desembre de 1889 passa 
a ser la Ciutat Capital de la llavors Colònia de Moçambic, transferida de l’antiga capital Ilha de 
Moçambique. Cap al 1897, el Pla d’Araújo es troba en una fase molt avançada, tot i havent-se 
materialitzat molts del carrers amb paviments de sorra acompanyats d’edificacions disperses. A la 
Figura 20 es pot veure el creixement de la ciutat comparat amb el Pla Araújo de 1887. 
 
La fi de les campanyes de pacificació al sud del riu Save (límit nord de la província de Inhambane), 
fa possible l’enderroc de la línia de defensa i expansió de la ciutat fora dels seus límits. Tot i això, 
el que determina el desenvolupament de la ciutat de forma dinàmica és la regularització del 
funcionament de la línia de ferrocarril entre la capital de la Transvaal20 i Lourenço Marqués. El 
                                                      
19 Maxaquene és el nom del turó i de pràcticament tota la zona on s’assenta actualment la cidade de cimento. 
És el nom també d’un antic cacic que va lluitar contra la ocupació portuguesa i anglesa. 
20 Pretória, actual capital de Sud-àfrica. 
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desenvolupament de l’activitat minera i agrícola de la veïna Transvaal exigia naturalment d’una 
porta de sortida dels productes per a la exportació. La magnífica badia de Maputo atreia els 
interessos de les companyies de ports i navegació per a la ràpida transformació en port, servint de 
Hinterland per una banda, i assegurant el subministrament de mà d’obra barata indígena de 
Moçambic a l’agricultura i mineria sud-africana. En base als acords signats entre Portugal i 
Anglaterra, Moçambic havia d’assegurar aquest enviament de mà d’obra, amb població activa de 
les regions compreses entre Maputo i el riu Save. 
 
Figura 20: Projecte d’ampliació de la Ciutat de Lourenço Marqués, El Pla Araújo, 1887. 
(dalt). Planta de la Ciutat el 1894. 

 

 
Font: SOUSA MORAIS (2001, p.87-91) 

 
A més, la construcció del ferrocarril atrau l’atenció de negociadors i especuladors del sòl (Figura 
21). Amb escassa visió de futur, l’administració portuguesa de la ciutat permet la concessió de 
grans terrenys al nord de Ponta Vermelha a estrangers; entre d’altres, al suec Óscar Sommerchild 
i a la Transvaal & Delagoa Bay Investment. 
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Figura 21: Planta del Port de Lourenço Marqués, 1909-1910. 

 
Font: SOUSA MORAIS (2001, p.103) 

 
Entre 1885 i 1902, la ciutat és aprovisionada amb canalització d’aigua, telègraf així com d’un 
potent sistema d’enllumenat públic i del servei de Tramvies (Fotografia 2). Les famílies més 
adinerades comencen a moure’s cap a la zona de l’altiplà de Maxaquene, o Bairro Alto, ja que la 
Baixa es tornava incòmoda i petita per l’ocupació de comerços, bars i magatzems. L’avinguda 
Eduardo Mondlane, pensada com a rua límit de la ciutat, comença a créixer ràpidament. 
 
Degut a l’expansió de la ciutat, i al seguit de contractes de cessió de terrenys entre l’Estat i 
propietaris de terres privades, es dona el moment de l’elaboració d’un nou pla de creixement de la 
ciutat el 1907. Es va traçar un arc de 2.017 m com a anella urbana i un arc de 5.000 m  com a límit 
de la zona suburbana (Figura 22). 
 
Figura 22: Planta de la ciutat de Lourenço Marqués, 1915. 

 
Font: SOUSA MORAIS (2001, p.116) 
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Fotografia 2: Avinguda de Polana (després Duquesa de Connaught, 
António Enes i actualment Julius Nyerere), c. 1917. (Col. J. Loureiro) 

 
Font: SOUSA MORAIS (2001, p.126) 

 
El 1915 s’inicien les obres de reomplert de la zona baixa de Maxaquene (Fotografia 3) i de la 
consolidació de les barreres al llarg de la costa de la ciutat amb perspectives d’una futura ciutat 
amb una relació integrada de la zona baixa i l’altiplà. 
 

Fotografia 3: Obres de reomplert de la zona da Baixa de Maxaquene, 1915. 

 
 

 
Font: BRUSCHI (2005, p.87) 

 
A partir del segle XX, s’assisteix un desenvolupament creixent de l’activitat portuària de Lourenço 
Marqués, que necessitava d’una mà d’obra. Aquest factor va constituir el principal pol d’atracció de 
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les poblacions natives de l’interior, sent el catalitzador del sorgiment dels assentament informals o 
barris suburbans de Lourenço Marqués.  
 

Fotografia 4:Vista del Port de Lourenço Marqués, 1929. 

 
Font: CEDH-FAPF (2005) 

 

2. La consolidació de la Cidade de Cimento                         
i el naixement dels assentaments informals (1920-1975). 

El creixement de la ciutat en base a les activitats portuàries i ferroviàries genera, per una banda, 
una consolidació de la zona estrictament colonial i rica de l’època i, per altra, el naixement dels 
primers assentaments informals que emergien envoltant l’anella urbana. Per proximitat amb el 
ferrocarril i el port, van començar a sorgir els barris de l’actual districte 2 de la ciutat, Xipamanine i 
Chamanculo. Així com barris del districte 3, Maxaquene i Mafalala, que donaven servei a les 
famílies adinerades de la ciutat pels serveis privats i a les administracions públiques colonials. El 
barri de Xipamanine va ser un dels primer en sorgir al 1919, seguit per das Lagoas (actual 
Maxaquene) cap al 1938. El creixement i organització de la cidade de cimento quedava fortament 
marcat pels successius plans colonials que la cercaven, amb clares diferències socials i racials 
(Figura 23). 
 
Figura 23: Pla de la ciutat de Lourenço Marqués, 1925. 

 
Font: SOUSA MORAIS (2001, p.131) 
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Durant l’època colonial, les àrees de ciment eren exclusivament reservades per al blancs i les 
zones perifèriques (perfectament definides geogràficament) a les comunitats indianes i xineses. 
Els negres vivien a les zones de caniço. Fins i tot es notava una zona intermitja, majoritàriament 
constituïda pels individus d’origen mestís. L’ocupació de la ciutat era especialment pensada d’una 
forma racial. Les zones de caniço eren autèntiques àrees dormitori, locals obscurs, sense serveis 
bàsics, serveis socials i de construccions precàries. 
 
Durant els anys ’30, les edificacions a les zones urbanitzades són disperses, amb cases d’un pis 
amb jardí, seguint al peu de la lletra els plans urbanístics de la ciutat fins arribar a la forma en que 
la coneixem avui en dia. Les diferències tipològiques de les edificacions en l’època es 
diferenciaven d’acord amb els barris residencials administratius, pel nivell econòmic i cultural dels 
residents. Durant aquesta dècada es constata un decreixement de l’edificació de la ciutat, que 
ressorgeix a partir de 1940 (Figura 25). 
 
Figura 24: Mapa de la ciutat de Lourenço Marqués el 1929. La consolidació del centre ric. 

 
Font: SOUSA MORAIS (2001, p.134) 

 
Cap als anys ’50 i ’60, el 71% de la terra de les zones suburbanes estava en mans de 11 
propietaris privats, 13% eren propietat de l’Estat o de la Càmara Municipal, i el 26% repartits en 
prop de 100 propietaris que tenien minúscules parcel·les. Aquest fet portava a que qualsevol 
iniciativa d’inversió passés per una negociació per la terra, en un ambient de creixement 
especulatiu. El lloguer era la forma més habitual de tenència, junt amb un baix nivell econòmic de 
les famílies, portava a casos de massificació en habitacions o en situacions de famílies on el cap 
de la família es quedava a la ciutat treballant mentre la resta vivia al poblat d’origen. Aquest fet 
provocava un estricte control de la migració camp-ciutat junt a una taxa de creixement relativament 
lenta als suburbis colonials. 
 
La precària situació dels assentaments informals va generar petites revoltes que avançaven la 
Independència del país de 1975. La colònia va intentar millorar alguns serveis de la perifèria per 
calmar el ànims, construint fonts públiques, estenent la xarxa d’abastament i reordenant barris 
densament ocupats. Els primers exemples es van donar als barris de Xipamanine i de Munhuana. 
Per a les autoritats de l’època, aquests assentaments eren “anomalies temporals”, i la seva 
correcció era “qüestió de temps”. La política en aquell moment, i les regles urbanístiques, influïen 
sobre la tipologia de les cases que havien d’assumir el paper de provisòries, per tal de tornar-se 
menys onerosa la tasca de demolició un cop arribada la urbanització. D’aquesta forma, no es 
toleraven edificacions amb materials durables a les zones suburbanes, proliferant les cases de 
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caniço, fusta i zinc. D’aquesta forma es va dualitzar la ciutat com la coneixem actualment, 
caracteritzada per una zona de ciment com a cidade de cimento i l’àrea suburbana com a cidade 
de caniço. 
 
Figura 25: Mapa de la ciutat de Lourenço Marqués, 1940. Inici d’un nou creixement. 

 
Font: SOUSA MORAIS (2001, p.137) 

 
Durant els anys ’60, es dona un auge en el desenvolupament de la ciutat i expansió de parcel·les, 
creació de nous equipaments i substitució de les tipologies edificatòries antigues per edificis en 
altura a les grans vies augmentant de la densitat al centre de la ciutat. Es comença a parlar d’una 
àrea metropolitana de Lourenço Marqués, que englobava noves ciutats com Matola. 
 
Durant el 1947 i 1952, sorgeix un moviment urbanístic portuguès de “clímax de desenvolupament 
urbà”, com a reflex de la política colonial, amb una marcada influència del règim salazarista21. Es 
concep el Pla Aguilar, el qual no s’acaba executant, al no comptabilitzar amb les expectatives 
d’expansió ni incloure les zones perifèriques al sí de la ciutat. D’aquesta forma, anys més tard es 
fa elaborar un altra pla a l’arquitecte Azevedo, el qual acabarà sent el pla director de la ciutat, el 
Pla Azevedo. 
 

                                                      
21 El dictador portuguès António de Oliveira Salazar (1889-1970). 
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Figura 26: Pla Aguilar, 1947-1952. 

 
Font: BRUSCHI (2005, p.93) 

 
 

3. Etapa post-Independència. De la degradació urbana                      
a la massificació de la perifèria (1975-2008). 

Amb la independència de 25 de juny de 1975, es dona un tomb en la política social del govern 
respecte el tractament dels assentaments informals. Exemples són la primera Reunió Nacional 
sobre Ciutats i Barris Comunals, realitzat el 1977, d’on van sortir noves orientacions estratègiques 
de planificació dels assentaments informals i de les seves possibilitats de desenvolupament, així 
com alguns projectes concrets. Un d’ells va ser el de Maxaquene, amb finançament del PNUD, de 
1977 a 1979 (CEDH-FAPF, 2005). Més endavant se’n van fer rèpliques als barris de Polana 
Caniço, Inhagoia i Chamanculo. A partir de 1979, es considera la població de la perifèrica com 
urbana, derogant la prohibició colonial que impedia la construcció de cases amb materials 
durables als assentaments informals. 
 
El canvi polític també aporta un canvi de nom de la ciutat el 13 març de 1976, passant d’un mot 
que recordava l’origen colonial de la ciutat, Lourenço Marqués, a una denominació més autòctona 
que feia referència a la badia a la que pertany, Maputo. El  26 de juny de 1980 la ciutat passa a 
comprendre administrativament les ciutats de Matola, Machava i les poblacions de Inhaca i 
Catembe, cobrint 675 km2. El 1986 però, Matola i Machava es declaren ciutats independents.  
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Fotografia 5: Vista de la cidade de cimento de Maputo. 

 
Font: obtenció pròpia. 

 
D’acord amb els processos socio-econòmics, demogràfics i polítics, la urbanització de la Ciutat de 
Maputo en el període post-colonial va passar per tres etapes (CEDH-FAPF, 2005). 
 
De 1975 a 1977, etapa d’ocupació de la ciutat: s’inicia amb la Independència nacional quan la 
ciutat és abandonada per la població d’origen portuguès que, en la seva majoria, torna al seu país 
d’origen o emigra a Sud-àfrica. Les cases i pisos abandonats són nacionalitzats i administrats per 
la Administraçao do Parque Imobiliário do Estado (APIE), que lloga directament als 
moçambiquesos o empreses estatals i privades per a la distribució als seus treballadors. Arriba 
una nova població a la ciutat, vinguda dels suburbis o immigrants d’altres ciutats. Segons el 
document Crescimento da população urbana e problemas de Urbanização da Cidade de Maputo 
de 1994, el creixement anual urbà de la ciutat de Maputo entre 1980 i 1991 era del 4,5%, a 
diferència de la taxa de creixement natural del 2,2%. Els districtes urbans 4 i 5, que conformen la 
segons i tercera corona, van créixer amb taxes del 7,0% i 6,5% respectivament. 
 
De 1977 a 1987, etapa d’inici del deteriorament urbà i ambiental de la ciutat: en aquesta 
època l’organització de la població per a mantenir la ciutat i educar-la per a la vida urbana es va 
anar debilitant. Poc a poc, la cidade de cimento, amb apartaments i cases arrendades, 
conjuntament amb els carrers, avingudes, parcs i serveis urbans, van anar perdent qualitat. Els 
motius van ser diversos: 

• Dificultat de consolidació d’una política econòmica i social de la ideologia socialista; 
• Una guerra (1980-1992) que va conduir a una crisi financera i econòmica que no permetia 

noves inversions que generessin treball. 
• Baixos salaris que no permetien una contribució fiscal per al manteniment dels edificis. 
• Falta de tradició urbana de la majoria de la població. 

 
De 1987 fins a l’actualitat, etapa de deteriorament urbà i inici de recuperació: La crisi 
econòmica i social que va caure sobre el país es va reflectir sobre el medi urbà. Els govern central 
inicia un canvi radical en la política en pro del foment de les relacions de producció del mercat. El 
canvi es va formalitzar amb la introducció del Programa de Rehabilitació Econòmica (PRE, 1988-
1996) a través del Banc Mundial, que havia entrat al país el 1987. La introducció d’aquest 
programa a diferents ciutats, va portar primerament a una intensificació del deteriorament de la 
ciutat i, més tard, a una lenta recuperació, en un context de grans diferencies econòmiques i 
socials. L’arribada de nova població a causa de la guerra va generar la contínua expansió dels 
assentaments informals a la perifèria de la ciutat, ocupant àrees d’aiguamolls, de desnivells o 
zones àrides. Són exemples les zones de Polana Caniço o Mahotas, àrees litològicament 
constituïdes per dunes de sorra amb problemes d’erosió. 
 
Actualment la ciutat ha ocupat tot el seu límit administratiu, passant a ocupar la ciutat veïna de 
Matola. En poc temps, Matola s’ha convertit en ciutat dormitori per a les famílies que treballen en 
el sector serveis a Maputo. La falta d’espai de la capital també ha provocat el desplaçament de 
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grans indústries cap a Matola, així com l‘avantatge estratègic d’aquesta al estar més propera i 
millor connectada amb l’autopista que porta fins a Sud-àfrica. 
 
Maputo es divideix en 7 districte municipals (Figura 27): el primer, també anomenat cidade de 
cimento es situa a la punta sud de la ciutat; el segon compren els barris més propers al ferrocarril, 
com Chamanculo o Xipamanine; el districte 3 es situa al nord del districte 1, amb barris com 
Maxaquene, Urbanização i Polana Caniço; el quart engloba la major part de la costa nord de la 
ciutat i la major expansió d’assentaments durant els anys ’80; el districte 5 queda a tocar el riu 
Infulene, límit amb Matola, també caracteritzat pels assentaments i marcat pel pas central de la 
carretera nacional que travessa el país; finalment tenim el districte 6, Catembe, que és la 
península a l’altra costat del riu, i el districte 7 que correspon a l’Ilha de Inhaca, un petit nucli de 
població davant les costes de la ciutat. Cal destacar la situació de l’Aeroport Internacional de 
Mavalane, al vell mig de la ciutat, envoltat pel ràpid creixement dels barris perifèrics, així com la 
zona del Paiol, un camp militar al districte 5 que ja ha quedat envoltat per la ciutat, el que ha 
provocat greus accidents durant els últims anys per les bombes i municions amb que compta. 
 
Figura 27: divisió Administrativa de la Ciutat de Maputo 
 

 
Font: elaboració pròpia. 
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Fotografia 6: Vista de satèl·lit de part de la Ciutat de Maputo, 2005. 

 
Font: cedida per CEDH-FAPF. 
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Fotografia 7: vista aèria de la ciutat de Maputo. En primer pla els barris de Polana Caniço i en segon pla 
la cidade de cimento. 

 
Font: cedida per Kevin Penalva, 2006 


