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Si caminem per la perifèria de Maputo 
deixant enrere els alts edificis de la Cidade 

de cimento, l’antiga Lourenço Marques herència de 
la capital colonial portuguesa, podem trobar una 
vasta extensió de vivendes que conformen dues 
grans urbs, una de tijolo (maó) per a les classes 
mitjanes i altes, i una altra de tova, xapa o plàstic 
que va anar creixent de manera descontrolada a 
partir de l’èxode que la població rural va fer cap a 
la ciutat durant els 14 anys de guerra civil (1977-
1992). 

Un d’aquests assentaments informals és 
Maxaquene-A un barri densament poblat (273 hab/
ha) on viuen prop de 23.000 persones (equivalent a 
localitats catalanes com Esparreguera o El Masnou) 
amb estrets carrers de terra que s’entreteixeixen 
com un laberint on fàcilment hom es pot perdre i 
per on deambulen reguerols d’homes i dones que 
sobreviuen d’activitats informals, aglutinant als 
seus carrers una infinitat de petits espais comercials 
de diversa índole, comerços de fruites, venda de 
productes de primera necessitat o petits locals per 
arreglar-se el cabell.

S’estima que prop del 74% de la població viu en 
condicions de pobresa extrema, és a dir amb menys 
de 1,25 $ per persona i dia, a això s’ha de sumar 
uns nivells de desocupació extraordinàriament 
alts provocats principalment per un baix nivell 



formatiu que els impedeix accedir a un mercat 
laboral estàndard. L’augment del cost de vida, 
provocat per l’especulació urbanística que assota 
el país, afegit a aquesta problemàtica porta com 
a conseqüència unes condicions en la qualitat de 
vida de les persones molt precàries.

Les famílies tenen pocs recursos per poder invertir 
en millores per a l’habitatge o en serveis bàsics com 
corrent elèctrica, un abastiment suficient d’aigua 
o la construcció de pous negres per a les latrines 
que en moltes ocasions desaigüen directament al 
carrer. En general els habitatges s’han construït 

amb limitacions d’espai i amb materials de molt 
baixa qualitat i poc durables en el temps. Aquestes 
circumstàncies afavoreixen la superpoblació en 
algunes àrees del barri implicant més problemes 
sociosanitaris per als habitants dels ja habituals.

Els carrers principals que comuniquen l’interior 
del barri no estan pavimentats, tenen sots per tot 
arreu i normalment estan embassats a conseqüència 
dels precaris sistemes de drenatge existents i que 
en molts casos es troben embossats per la manca 
de consciencia dels residents que hi llencen les 
escombraries com a sistema fàcil i ràpid per 



desfer-se d’elles. Els cotxes, motocicletes, animals 
i vianants circulen com volen prevalent en tot 
moment la llei del més fort. Els carrers interiors són 
molt més estrets i impedeixen el pas de vehicles 
de serveis com ambulàncies, cotxes de bombers o 
màquines capaces de buidar les fosses sèptiques. 
En aquests carrers tampoc hi ha serveis bàsics com 
drenatges, clavegueram o enllumenat elèctric, no 
només a nivell públic si no també a nivell privat.

L’accés a l’aigua potable està estès però en canvi 
gran part de les connexions són il·legals, el mètode 
habitual consisteix a perforar la canonada principal 

que es connecta a un tub i es fa arribar fins a la casa del 
beneficiari, aquest sistema es coneix com spaghetti 
per la gran quantitat de tubs que es distribueixen 
pel barri, la precarietat de les instal·lacions provoca 
fuites que afloren a l’exterior formant grans bassals 
d’aigua, que amb l’absència de canals de drenatge 
implica l’acumulació d’aigua permanent en moltes 
zones encara que no plogui, comportant un risc 
molt més alt de contagi de malalties relacionades 
amb aigües estancades com el còlera o la malària.

Al costat d’aquestes circumstàncies s’hi suma la 
inacció de l’administració local per combatre aquests 







problemes que pressionada pels especuladors 
immobiliaris deixen passar el temps a l’espera de 
poder desnonar als seus habitants (que en moltes 
ocasions no tenen cap títol que els acrediti com a 
residents al barri) per tal de construir-hi vivendes i 
equipaments de més qualitat que puguin atreure a 
una població amb un nivell adquisitiu més alt.

Aquests fenòmens dificulten qualsevol iniciativa 
veïnal per tal de realitzar millores en l’adequació 
del barri, ja que la manca d’un sentiment de 
pertinença o propietat de les infraestructures per 
part de molts residents comporta una degradació 

constant dels espais comuns i una situació 
generalitzada d’incivisme que es tradueix en 
l’abocament generalitzat d’escombreries, que 
es converteix en targeta de visita per a plagues 
d’escarabats i rates alhora que esdevé un problema 
en èpoques de pluges, ja que tapa les valas (rases 
de drenatge) creant inundacions, a més d’esdevenir 
un problema estètic que danya l’entorn ambiental i 
genera rebuig per les olors que provoca.

El creixent alcoholisme existent entre la població 
masculina, frustrada per la impossibilitat de trobar 
un futur millor per les seves famílies, agreuja 



encara més el problema i provoca que en moltes 
ocasions els únics ingressos existents en el nucli 
familiar siguin els que aporta la dona treballant 
com a empregada (servei domèstic) a la Cidade 
de cimento. L’elevat índex d’atur, sobretot entre 
homes joves, ha provocat un augment de la 
inseguretat ciutadana ja que molts d’ells han trobat 
com a única via de subsistència la mendicitat i la 
realització de petits furts.

Aquesta manca d’expectatives de futur fa que 
molts joves abandonin abans d’hora els seus 
estudis. A més de les problemàtiques personals que 

es desencadenen, com la disminució d’oportunitats 
laborals i l’accés a educació superior, aquest 
fenomen té també greus conseqüències socials 
com la  perpetuació de la pobresa, l’increment 
del treball infantil o l’augment de la delinqüència 
juvenil.

La solució d’aquests problemes no és senzilla i 
requereix de la participació conjunta de tots els 
membres de la comunitat per crear una un teixit 
social que impulsi als habitants de Maxaquene-A 
a millorar les seves condicions de vida i exigir 
a l’administració que posi remei a la manca 



d’inversions en el barri. Per tal d’aconseguir-ho cal 
començar per formar a la població per tal de que 
prengui consciència dels seus drets, però també de 
les seves obligacions envers als seus veïns.

La seva manca de coneixements en aquesta 
matèria vinculada, entre d’altres a una formació 
deficitària, fa que sigui necessària la participació, 
en un primer moment, d’organismes externs al 
barri que els ajudin a organitzar-se i a instruir-
se en el que es coneix com a drets i deures de la 
ciutadania, i a rebre una formació específica pel 
que fa al dret a l’habitatge i la gestió de la terra 

en previsió de la implementació dels futurs plans 
que la municipalitat de Maputo s’ha plantejat per 
al barri.

Un d’aquest organismes externs és l’Associació 
Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres (http://
catalunya.isf.es), una ONG que des 2008 treballa 
conjuntament amb organismes locals, com les 
OCBs (Organizações Comunitárias de Base) o 
ONGs com KUWUKA-JDA, per tal de dur a 
terme aquestes tasques implicant a la societat civil 
a través d’activitats lúdiques com danses, o obres 
de teatre amb uns arguments especialment escrits 



per tal d’instruir i conscienciar a les persones en un 
determinat tema. A la vegada també s’organitzen 
reunions on assisteixen representants triats per 
la pròpia comunitat per tal que rebin formacions 
específiques en matèria de desenvolupament i 
gestió de terres per tal que siguin aquests mateixos 
els que posteriorment s’encarreguin de difondre 
aquesta informació entre els seus veïns.

S’ha de tenir present que per que tot això funcioni, 
han de ser els habitants del barri els qui prenguin 
el veritable protagonisme, i no ser simples 
espectadors de la tasca dels cooperants, que moltes 

vegades són presos com salvadors que venen a 
solucionar tots els seus problemes. Cal ajudant-los 
a tenir confiança en ells mateixos, i a acabar amb 
la resignació i l’apatia en que estan sumats després 
de tots els anys de colonialisme i guerra civil, per 
tal que prenguin consciència del paper que han 
d’interpretar en la seva història.

A la vegada, les noves generacions, aquelles que 
han nascut en una Àfrica lliure dels estigmes de 
la dominació colonial són les que han de prendre 
un veritable protagonisme en aquest procés. La 
seva joventut és una font potencial de creativitat 



i capacitats per generar estratègies de cara al 
desenvolupament i a la creació d’una societat més 
madura i implicada amb la seva comunitat.

És per això que s’ha de fer un esforç per tal de 
no oblidar-los, posant un especial interès en els 
processos educatius de base. Són necessaris més 
recursos per tal de construir infraestructures 
adequades i fer polítiques proactives de formació 
de professionals de l’educació a curt i mig termini, 
així com realitzar una millora de les condicions 
salarials i laborals del personal d’aquests sectors, 
incentivant particularment la oferta d’aquests 
serveis sobretot en les zones més desafavorides 
com és el cas de Maxaquene-A.

L’experiència demostra que les campanyes per 
alfabetitzar dones tenen un enorme potencial 
en termes de sinergies positives sobre el nivell 
d’escolarització de nens i, sobretot, nenes al seu 
càrrec, o sobre el seu nivell de nutrició, d’higiene i 
el seu estat de salut, en general. El mateix es podria 
dir en quant als efectes de l’alfabetització sobre la 
capacitat d’empoderament de les mateixes dones 
en unes societats on el seu grau de marginació i 
vulnerabilitat en molts àmbits de les seves vides 

encara són una assignatura pendent, amb dràstics 
efectes sobre el seu estat de salut, entre d’altres. 
D’aquí la rellevància d’invertir més recursos en 
aquests àmbits.

Aquestes ajudes haurien de ser inqüestionable. No 
podem dir que no hi ha diners a Espanya mentre 
ens prenem un cafè, fem una trucada amb el nostre 
SmartPhone, obrim l’aixeta, sortim de festa o 
agafem l’autobús per anar a l’oficina del SOC. Els 
catalans hem de reaccionar amb solidaritat davant 
la crisi dramàtica que està patint el nostre país i, 
alhora, prendre consciència que totes aquestes 
activitats rutinàries que realitzem cada dia són 
inabastables per a milions de persones d’altres 
llocs del món.

Fotografies i texts. Tabare Moreyra.  
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El vídeo Maxaquene-A, Un barri desconegut ofereix 
una descripció més complerta de les caractèristiques 
i els problemes de Maxaquene-A segons el punt de 
vista dels seus propis habitants. Es pot visualitzar a: 
http://vimeo.com/75507652




