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COM SEREM
D’AQUÍ A 30 ANYS

Natura PersonaCiutat
El paisatge natural i 

cultural continuarà con-
figurant el caràcter del 
territori i en gaudirem 

de manera real o virtual

Conviurem amb transhu-
mans, posthumans i altres 

organismes tecnològics, 
però seguirem perfeccio-

nant el projecte humà

L’hàbitat intel·ligent 
esdevindrà realitat a 

partir de l’Internet de les 
coses i d’una ciutadania 

col·laborativa i sàvia

L’any 2015, l’Anna i l’Àlex tenien 
cinc anys i vivien a Sant Cugat, 
municipi que aspirava a formar 
part de la categoria smart city 
i que estava envoltada d’espais 
oberts com el Parc Natural de 
Collserola.
El Monestir era el seu element 
patrimonial icònic, i a la prima-
vera d’aquell any  s’havia pre-
sentat al seu claustre romànic 
un llibre titulat Humans o post-

humans? Singularitat tecnolò-
gica i millorament humà, en el 
qual s’exposava que a les se-
güents dècades la intel·ligència 
artificial podria prendre el con-
trol d’una possible societat 
posthumana; que l’anomenada 
singularitat podria esdevenir 
el postulat cientificotecnològic 
hegemònic i, fins i tot, que po-
dria arribar a ser el paradigma 
social, polític, cultural i espiritu-
al dominant en un món globalit-
zat. I que la ideologia del millo-
rament humà arrossegaria els 
éssers humans cap a una car-
rera accelerada per augmentar 
artificialment les seves capaci-
tats físiques i cognitives, inte-
raccionant o integrant les tec-
nologies NBIC (nano, bio, info, 
cogno) en el seu cos i ment, tal 
com propugnava el moviment 
transhumanista, en aquells 

moments encara incipient.
Llavors, semblava ciència ficció 
el Projecte Avatar 2045, l’ob-
jectiu del qual era transferir la 
ment i la consciència humana a 
una màquina, i aconseguir que 
aquesta mantingués la perso-
nalitat i els records intactes. 
Els seus promotors deien que 
un cop alliberat de la part física, 
el cyborg resultant es mouria 
amb plena llibertat en el món 
de la virtualitat i a través de 
les xarxes de comunicacions, 
assolint inclús la immortalitat 
cibernètica.
Doncs bé, l’any 2045, l’Anna 
des de Pequín i l’Àlex des d’una 
platja de Cap Verd, celebraven 
de manera hologràfica el seu 
35è aniversari amb amics i fa-
miliars fent un pícnic virtual so-
ta l’ombra del centenari Pi d’en 
Xandri.

PER: ALBERT CORTINA, advocat i urbanista

“El TOT ha estat fonamental 
pel que fa a la cohesió i 
vertebració ciutadana” 
X. Fornells , exdirectiu Ajuntament

“És el mitjà de referència 
per donar a conèixer les 
activitats que fem al poble”
F. Picornell, Coord. Entremesos
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