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Des de la primera Conferència Hàbitat a Vancouver el 1976, les ciutats han emergit com els
escenaris socials, econòmics, culturals i polítics de major rellevància per al progrés humà,
tant des de les seves possibilitats i oportunitats com des de les seves limitacions i
desafiaments.
Posteriorment, la Conferència d'Istanbul no sols va desenvolupar aquesta plataforma
conceptual sinó que a més va expedir un mandat específic al Programa de Nacions Unides
per als assentaments humans, UN-HABITAT, dirigit a configurar un sistema de suport i
intercanvi que dinamitzé la cooperació en els principals àmbits i components del concepte
hàbitat, molts d'ells vinculats a convenis, pactes o declaracions d'altres Organismes de les
Nacions Unides, en qualitat de drets humans, drets econòmics, socials i culturals,
obligacions estatals o acords per a aproximació progressiva.
Més recentment, a la Cimera del Mil·lenni celebrada a Nova York, es va tornar a posar de
rellevància la importància de treballar en la millora de l'hàbitat. Sent especialment rellevants
per a aquest tema els objectius 10: “Reduir a la meitat el percentatge de persones que no
tenen accés a l'aigua potable” i 11: “Millorar considerablement la vida d'almenys 100 milions
d'habitants de tuguris per a l'any 2020”, plantejats a la mateixa.
Després de l'impuls de les distintes conferències i els seus consegüents acords
internacionals, han sigut nombrosos els instituts d'investigació urbana, econòmica i
agències internacionals de cooperació que han promogut i portat a terme estudis sobretot
allò que concerneix als assentaments humans i en particular als països en vies de
desenvolupament (PVD)

LLIBRES I PUBLICACIONS
La documentació bibliogràfica específica sobre el tema és inabastable, malgrat això es
presenta a continuació la bibliografia que es considera d’un interés més gran en el que fa
referència a:

I.- HABITABILITAT BÀSICA I COOPERACIÓ INTERNACIONAL
•
•
•
•
•
•

Informes Mundiales sobre Asentamientos Humanos 1986 y 1996. Habitat-MOPU,
Madrid, 1989.
Directrices ambientales para la planificación y gestión de los AH, MOPU, Madrid, 1991.
Construir, habitar, pensar, M. Heidegger, Serbal, Barcelona, 1994.
Alojar el desarrollo, una tarea para los Asentamientos Humanos, CEPAL, S. de Chile,
1995.
An Urbanizing World, Global report on Human Settlements, Oxford, 1996
Conferencia de NNUU sobre Asentamientos Humanos, Habitat II, Fomento, Madrid,
1997.
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•
•
•
•
•
•

Compasión y cálculo, D. Sogge, Icaria-Antrazyt, Barcelona, 1998.
El sistema internacional de cooperación al desarrollo, CIDEAL, Madrid, 1999.
El Informe Lugano, S. George, Oxfam & Intermon, Madrid, 2000.
Documentación del Programa CYTED en CD: Volumen I: Diez documentos sob re
viviendas de interés social en Iberoamérica (1998). Volumen II: Venticuatro documentos
(2001).
Slums of the World: The face of urban poverty in the new millennium, UN-HABITAT,
Nairobi, Kenya, 2003
A home in the city .Informe de Task force, abril 2005

II.- HABITABILITAT BÀSICA I COOPERACIÓ INTERNACIONAL
D'aquestes últimes s'han seleccionat les més interessants entre les escrites o traduïdes a
llengua castellana. Entre elles es recullen i avaluen nombrosos casos pràctics.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elementos de urbanización, H. Camino y otros, GG, México, 1984.
Desborde popular y crisis del estado, J. Matós Mar, Instituto de estudios peruanos,
Lima, 1984
Tipología de desarrollo progresivo, E. Haramoto, U.C., Santiago de Chile, 1987.
Repensando la ciudad del tercer mundo, J. E. Hardoy, IIED, Buenos Aires, 1987
El lote 9x18, M. Palmer y F. Vergara, U. Católica, Santiago de Chile, 1990.
El desarrollo sustentable: Transformación productiva, equidad y medio ambiente,
CEPAL, Santiago de Chile, 1991
Contra el hambre de vivienda, J. Salas , Escala, Bogotá, 1992.
Viviendo y construyendo, A. Ferrero y otros, Escala, Bogota, 1994.
Un Plan para los barrios de Caracas, J. Baldó y F. Villanueva, C. Nacional de la
Vivienda, Caracas, 1995.
Vivienda y ciudad posibles, C. González Lobo, colección Tecnologías para vivienda de
interés social IV, Bogotá, Escala, 1999.
La urbanización marginal, J. Busquets, UPC, Barcelonana, 1999.
Vivienda y ciudad posibles, L. González, Escala, Bogotá, 1999.
La industrialización posible de la vivienda latinoamericana, J. Salas, Escala, Bogotá,
2000
Gestión urbana para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, R. Jordan y
D. Simoni. Naciones Unidas -CEPAL, Santiago de Chile, 2003
Mejora de barrios precarios en Latino América. J. Salas, Escala, Bogotá, 2005

FONTS BIBLIOGRÀFIQUES A INTERNET
Una part de les fonts bibliogràfiques que es recullen a continuació fan referència a
organitzacions internacionals i centres d'estudis relacionats amb l'hàbitat, on es pot obtenir
abundant informació sobre publicacions i esdeveniments relacionats amb el tema a través
dels seus llocs web:
•
•
•
•
•
•
•

UN-HABITAT: http://www.unhabitat.org/
HIC, Habitat International coalition: http://www.hic-net.org/
IIED, International Institute for Environment and Development: http://www.iied.org/
DPU, Development Planning Unit: http://www.ucl.ac.uk/dpu/
ITDG, Intermediate Technology: http://www.itdg.org/
CEPAL, sección medio ambiente y asentamientos humanos: http://www.eclac.cl/dmaah/
SUR: http://www.sitiosur.cl/
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Les fonts esmentades a continuació fan referència a bases de dades i estadístiques,
essencials per a la realització d'estudis d'investigació sobre l'hàbitat:
•
•
•
•
•
•

Global Urban Observatory: http://www.unchs.org/programmes/guo/
Objetivos de desarrollo del milenio de NNUU:
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/
Informes del PNUD: http://hdr.undp.org/reports/
Bases de datos de la CIA: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html
Bases de datos del Banco Mundial:
http://www.worldbank.org/data/databytopic/databytopic.html
FAO: http://www.fao.org/
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