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Algunes de les ments més brillants en el camp de la Sociologia, les Ciències Urbanes, la
Tecnologia i l'Arquitectura es van reunir al CaixaForum (Barcelona) el passat 15 i 16 de
setembre per discutir el futur de les nostres ciutats i com acostar-les als ciutadans. Ho
van fer en el marc de la primera edició del Simposi Responsive Cities, dirigit per la
directora acadèmica de l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya, Areti
Markopoulou, i programat per Chiara Farinea i Mathilde Marengo.

Els quinze ponents, de rellevància internacional, van ser Saskia Sassen, Carlo Ratti,
Philippe Rahm, Janet Sanz Cid, Areti Markopoulou, Tomás Díez, Albert Cañigueral,
Mariina Hallikainen, Lidia Kallipoliti, Maita Fernández-Armesto, Mar Santamaria, Manuel
Gausa, Ethel Barona Pohl i Daniele Quercia que van donar visions particulars al debat
sobre l'urbanisme avançat.
En la darrera dècada ha aparegut una nova generació de ciutats: aquelles on la
tecnologia està del tot implicada en la seva construcció. I han emergit nous paradigmes.
Dirigents de desenvolupament urbà i els governants han començat a considerar sistemes
innovadors, informació i tecnologies de la comunicació. Durant les conferències es va
destacar el paper de la ment crítica per poder fer front als nous reptes urbans.
L'Edat de la Informació està donant pas ja a l'Edat de l'Experiència, que es caracteritza
pels nivells alts d'interacció física i implicació emocional. En aquest context, el simposi
reclama una funció activa, renovada pels arquitectes: l'objectiu és anar més enllà, tenir
una 'visió de ciutat', i investigar per planejar espais receptius i reactius, no tan sols aplicar
les darreres tecnologies. Aquesta visió requereix repensar les eines de disseny dels
arquitectes i els processos de construcció, alhora que obliguen a revisar els models
educatius que envolten les ciències urbanes.
Tot i ser la primera edició, aquesta trobada va tancar les seves portes convertida ja en un
esdeveniment important en el debat arquitectònic a Catalunya i al món. L'acte va tenir
més de 400 assistents i un miler d'espectadors a través d'internet.
El Simposi ha estat organitzat per l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC)
com una de les principals activitats realitzades en el marc de l'Aliança pel coneixement en
Urbanisme Avançat - KAAU, un projecte cofinançat per la UE que pretén promoure la
innovació educativa i la formació que les tecnologies emergents requereixen.
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