Enfortir capacitats a la província d'Inhambane per a
promoure la justícia de gènere (2020-2021)
El projecte té dues línies d'acció per a garantir el desenvolupament sostenible i inclusiu de la
província d’Inhambane:
1. Enfortiment institucional de les Autoritats Locals i la UNAC (Unió Nacional de
Pageses/us) utilitzant un enfocament integral de gènere per a promoure
l'apoderament públic/privat de la dona pagesa.
Formació contínua a les/us tècniques/us per a la posada en pràctica de l'enfocament
de gènere en les seves polítiques locals amb la dona com a eix central del
desenvolupament.
2. Desenvolupament integral de les comunitats de Funhalouro, districte amb alta
vulnerabilitat ambiental, econòmica i social; millorant l'accés a recursos naturals i
estimulant la producció agrícola. Es facilitarà l'accés a l'aigua mitjançant rehabilitació
d'infraestructures i enfortint els Comitès de gestió d'Aigua. Es promourà la
sensibilització en higiene/sanejament per a millorar la salut comunitària. A més, es
contribuirà a millorar la resiliència agro-econòmica de les comunitats amb el
seguiment de pràctiques agropecuàries.
Context i antecedents:
La intervenció de ESF a la Província de Inhambane a Moçambic es remunta al 2006. Durant
aquests anys es van identificar diferents necessitats, entre les quals estava l'absència o
inaccessibilitat dels serveis bàsics, amb especial referència als districtes de l'interior de la
província. Es va identificar una limitada activitat en el sector aigua i sanejament i una baixa
implicació i reconeixement de les dones en les comunitats.
A causa d'això, es treballaran de forma interrelacionada les línies aigua, gènere i sobirania
alimentària.
Es busca garantir el Dret Humà a l'Aigua i Sanejament (consum humà-productiu), enfortir les
capacitats de pagesos/as per a augmentar la seva producció, ja que l'agricultura
d'autoconsum és el principal mitjà de subsistència, enfortint el moviment pagès per a lluitar
per la sobirania alimentària. Tot això, amb la introducció de l'enfocament de gènere, per a
reduir desigualtats de les dones en un desenvolupament socioeconòmic-ambiental més
sostenible i just.

Ubicació Geogràfica:
Província de INHAMBANE y Districte de FUNHALOURO
La província de Inhambane, situada a la meitat sud de Moçambic (regió sud-est d'Àfrica
Subsahariana), té una superfície de 68.775 km² i es compon de 14 districtes, sent els de
Funhalouro i Mabote els de majors taxes de pobresa i vulneració de Drets.
El districte de Funhalouro té una població de 44,336, dels quals el 53,7% són dones (INE
2017). Té una superfície de 13.617m2 (20% del total de la província) i la població viu molt
dispersa en petites comunitats (densitat de 2,7 hab/km²).
El clima és tropical semiàrid, amb llargs períodes de sequera. Durant l'estació de pluges les
precipitacions són de forta intensitat i curta durada. La temperatura mitjana anual és
superior a 24C. L'idioma és el Xítshwa.
A nivell d'infraestructures, no disposa de xarxa de proveïment d'aigua i la població se
subministra per mitjà de pous excavats/perforats amb bombes manuals.
Anàlisi i Justificació de l’acció
En l'àrea del projecte, existeixen recursos escassos per part de les Autoritats Locals i un
feble teixit institucional, per la qual cosa es reconeixen múltiples vulneracions de DDHH.
En aquest context, s'identifica un sistema patriarcal basat en una societat jerarquitzada en la
qual l'home posseeix l'autoritat i els recursos. Aquesta estructura construeix espais
diferenciats (divisió sexual del treball) i rols de gènere.
En zona rural (Funhalouro), l'agricultura familiar és el principal mitjà de subsistència. El 2%
de la superfície està conreada i la resta està composta per vegetació arbustiva (font de fusta
i carbó). Les principals activitats econòmiques són la venda de fusta i la cria de bestiar.
Existeix una feble administració local amb escassos recursos humans i materials.
Quant a la hidrologia, no existeix suficient aigua superficial (rius o llacs) i l'aigua subterrània
és localment salada, amb el nivell freàtic a elevades profunditats.

Estratègia i metodologia d’intervenció
En primer lloc, s'augmentaran les capacitats de les autoritats locals de Inhambane per a la
implementació, monitoratge i avaluació de polítiques enfocades al desenvolupament local
amb perspectiva de gènere.

Es treballarà conjuntament amb Punts Focals de Gènere dels districtes, a través d'un
programa de capacitació contínua i un monitoratge de l'aplicació de les capacitats.
Finalment, s'organitzarà un Seminari per a avaluar els resultats i millorar la implementació
de l'estratègia de gènere en el sector agrari.
D'altra banda, es millorarà el desenvolupament rural de Funhalouro, amb la rehabilitació de
fonts d'aigua i la formació/acompanyament de comitès de gestió d'aigua, que assegurin la
seva sostenibilitat. Se sensibilitzarà sobre pràctiques d'higiene/sanejament adequades per a
reduir malalties hídriques en la població.
A més, mitjançant suport tècnic a famílies pageses, es contribuirà a millorar la producció
dels horts i la cria d'animals, (principals activitats productives i de resiliència).

Beneficiaris/àries i impactes esperats:
- Comunitats rurals: 44.336 persones del districte de Funhalouro (cens 2017), es preveu que
seran beneficiaris directes 6.579 persones, pertanyents a les comunitats on es treballarà. A
més, tota la població rural de les comunitats de la província serà beneficiada indirectament
pel projecte en els 14 districtes de la província de Inhambane, a causa de la implementació
de l'enfocament de gènere en el sector agrari a través dels tècnics extensionistas agraris
dels 14 districtes.
- Sector pagès: el reforç institucional a la Unió Provincial de Pagesos/as de Inhambane
(UPCI), així com a la UNAC, tindria l'efecte directe de l'enfortiment de la població pagesa.
Existeixen 154 associacions pageses a la Província.
- Administració pública local: les institucions públiques locals de la província de Inhambane i
del districte de Funhalouro, amb competències en aigua i sanejament, agricultura, activitats
econòmiques, gènere i assumptes socials, es veuran enfortides en les seves capacitats.
Aliances:
Aquest projecte està sent co-coordinat per ESF juntament amb el seu soci local UNAC (Unió
Nacional de Pagesos), un moviment moçambiquès fundat en 1987 amb l'objectiu de
representar les/us pageses/us, per a assegurar els seus drets socials, econòmics i culturals,
enfortint les organitzacions pageses, participant en les polítiques públiques i garantint la
sobirania alimentària i la igualtat de gènere.

En 30 anys d'existència, la UNAC ha ocupat el paper fonamental promovent el
desenvolupament de l'autoestima i unitat dels pagesos/les en la lluita per una societat més
justa pròspera i solidària.
La UNAC compta amb 83.559 membres individuals agrupats en 2122 associacions i
cooperatives.
El projecte té suport financer del Ajuntament de Barcelona, l'Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i el Ajuntament de Lleida.

