
Resum  

Esta tesi busca demostrar que l’eficàcia dels  programes de millora integral de barris 

depèn de la diversificació dels nivells d’intervenció (físic, social, econòmic, organitzacional 

et ambiental). Entre els components a treballar s’han d’incloure tres components: un 

component de obres, un component de desenvolupament social i un component 

d’enfortiment institucional. Les línees d’acció en cada component seran definides pels 

diversos actors de cada territori. El component d’enfortiment institucional es el que ha de 

garantir la continuïtat dels processos al llarg del  temps; per tal fi, s’ha de crear una 

instancia que s’encarregue de la gestió dels processos i intervencions dels diversos actors i 

no en l’execució de projectes i activitats; ha d’ocupar-se de l’organització i participació de 

la comunitat. 

El contingut de la tesi està ordenat de la següent manera: Introducció, dos capítols, 

recopilacions i conclusions, bibliografia i annexos. El primer capítol es desenvolupa a partir 

de l’anàlisi de tres períodes de temps. Una primera part aborda els antecedents 

internacionals, nacionals i locals de la primera Conferència de les Nacions Unides 

celebrada a Vancouver, Canadà en 1976. Un segon període revisa els lineaments que es van 

seguir entre la primera et la segona Conferència de les Nacions Unides celebrada a Istanbul, 

Turquia en 1996; i finalment es revisaran els compromisos que s’han adquirit gradualment 

a partir de la segona Conferència de les Nacions Unides fins els nostres dies. En estos tres 

moments es miraran, d’una banda, els lineaments internacionals; i d’un altra banda, la 

manera en que estos compromisos han marcat tant els Plans de desenvolupament com les 

intervencions a escala local. A escala local es revisaran específicament les intervencions 

realitzades en la ciutat de Bogotà. 



El segon capítol es desenvolupa a partir de l’estudi del Projecte de millora integral de 

barris SUD amb Bogotà. La seua selecció obeix al fet que aquest va buscar 

l’institucionalització d’un model replicable de millora integral de zones per a la ciutat de 

Bogotà.  

Encara que en Bogotà son moltes les intervencions de millora integral avançades, no 

existix un treball que mostre de manera específica la relació entre els diferents components 

d’intervenció en els programes de millora integral de barris. Este treball acadèmic busca 

omplir este buit. 

 


