
Barcelona desenvoluparà el primer
ordinador quàntic al sud d’Europa
El projecte Quàntum Spain tindrà una inversió de 22 milions aquest mateix any
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Barcelona ha fet un pas decisiu
per consolidar la seva presència
almapaeuropeudelestecnologi
es quàntiques. Aquest emergent
sector d’R+D, amb importants
oportunitats de desenvolupa
menteconòmic id’atracciódeta
lent, tindràunnoufocusd’activi
tat a la ciutat. El Barcelona Su
percomputing Center (BSC)
liderarà el desenvolupament del
primerordinadorquànticdelsud
d’Europa i coordinarà una xarxa
espanyoladecomputacióquànti
ca, segons l’acord acceptat al
Consell de Ministres d’aquesta
setmana, que dota el projecte
ambunainversióinicialde22mi
lions d’euros procedents de fons
europeus.
L’ordinador quàntic s’ubicarà

alanovaseudelBSC, inaugurada
recentment al Campus Nord de
la Universitat Politècnica de Ca

talunya (UPC). L’objectiu inicial
és construir un prototip de dos o
tres qbits –o bits quàntics– que
podria entrar en funcionament a
començaments del 2023. Els
anys següents, s’incrementarà el
nombre de qbits amb la perspec
tiva de construir un ordinador

quàntic ano
menat de
propòsit uni
versal, capaç
de realitzar
diferents ti
pus de tas
ques.
Aquestnou

tipus de mà
quina es dis
tingeix dels

ordinadors quàntics de propòsit
únic, capaços de realitzar una
tasca específica que queda fora
del’abastdelsordinadorstradici
onals, i que són els primers que
s’hancomençatadesenvolupar.
El projecte s’emmarca en l’es

tratègiaeuropeaderecuperarso
birania tecnològica després que

la dependència d’altres països en
el camp dels xips hagi posat de
manifestlavulnerabilitatdelain
dústria de la UE. En el camp
emergent de la computació
quàntica, enquè laXina i empre
sesdelsEstatsUnits comaraGo
ogle i IBM tenen avantatge, es

considera queEuropa encara es
tà en condicions denoquedarse
enrere.
La creació de l’ordinador

quàntic s’acompanyad’una inici
ativa per impulsar les capacitats
de computació quàntica al con
juntd’Espanyaienquèparticipa

ran 25 centres d’investigació de
14comunitats.Aproximadament
lameitatd’aquestscentres treba
llaraneneldesenvolupamentdel
software específic per a compu
tació quàntica. L’altrameitat són
els centres que ja formen part de
la Xarxa Espanyola de Super
computació i que desenvolupa
ranlatecnologiapertalqueusua
ris de tot Espanya puguin tenir

accés al núvol des de l’ordinador
quàntic.
En el desenvolupament de

software es prioritzarà el desen
volupament d’algoritmes per a
intel∙ligència artificial en el nou
campd’investigaciódeQuàntum
MachineLearning.Atesa lacom
plexitat dels problemes que
aborda la intel∙ligència artificial,
es considera que la computació
quànticapotobrirlaviaaavenços
quesuperin lacapacitatdecàlcul
dels superordinadorsactuals.
El conjunt del projecte, ano

menat Quàntum Spain, està im
pulsat pelMinisteri d’Afers Eco
nòmics i Transformació Digital.
A la comunitat científica, el pro
jecte Quantum Spain ha estat
concebutperJoséIgnacioLator
re, físic de la Universitat de Bar
celona (UB) i del BSC, però serà
coordinatperAlbaCerveraLier
ta, física formada a la UB que
aquestanys’haincorporatalBSC
després de treballar coma inves
tigadora postdoctoral a la Uni
versitatdeToronto.
El pressupost del projecte

aprovat per al 2021 es desglossa
en10milionsd’eurospera lacre
ació de l’ordinador quàntic al
BSC; 7 milions per al desenvolu
pament de software i 5 milions
per a la creació de la plataforma
d’accés al núvol des de l’ordina
dorquàntic.c

L’ordinador quàntic s’ubicarà a la nova seu del BSC, al CampusNord de la Universitat Politècnica de Catalunya
XAVIERCERVERA

Les noves
instal∙lacions
s’ubicaran a la seu del
BSC, al CampusNord
de laUPC

Seràelprimer
ecosistemade
computacióquàntica
delsudd’Europaihi
participaran25centres

Peraempreses i entitatspúbliques
n L’ús del nou computador
quàntic no estarà restrin
git a l’àmbit investigador,
aquesta tecnologia també
es posarà al servei d’em
preses i organismes pú
blics. No en va, l’objectiu
del projecte és garantir el
desenvolupament d’algo
ritmes quàntics amb un
enfocament clarament
dirigit a la solució de casos
reals, que siguin aplicables
a problemes relacionats,
per exemple, amb les fi

nances, l’optimització de
processos de la cadena
productiva o la criptogra
fia, ja que el desenvolupa
ment de la seguretat en les
comunicacions és un dels
camps en què la tecnologia
quàntica tindrà clares
aplicacions industrials.
Amb tot això el ministeri
espera enfortir el desenvo
lupament tecnològic i in
dustrial del país i generar
a més ocupació d’alta qua
lificació.

Milions és la
inversió prevista
pelministeri
durant els prò-
xims tres anys a
través de la parti-
cipació en iniciati-
ves europees
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Barcelona
liderarà
el projecte
del futur
ordinador
quàntic
El projecte, que s’ubicarà a la
seu del Barcelona Supercom-
puting Center (BSC), té una
inversió inicial de 22 milions
d’euros procedents dels fons
europeus. VIURE / P. 1

TOTS SANTS

Difunts, passat
i futur
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E 2021

Los días de Todos los Santo
s y de los Difuntos (1 y 2 de

noviembre) se celebran de

h l es y culturas delmundo, aunque subyace el

Difuntos y fantasmas,

pasado y futuro

Els republicans renuncien a presentar una esmena a la totalitat
a canvi de pactar protegir el català en la llei de l’Audiovisual

BIDEN, EL PAPA I LA COMUNIÓ
La trobadaentre el papaFrancesc i JoeBi-
den–la primeradesqueva ser elegit presi-
dentdelsEUA–vaserllargaicordial,alcon-

trari que la celebrada amb el seu anteces-
sor, Donald Trump. El Papa es vamostrar
partidariqueBiden,defecatòlica,puguire-

bre la comunió, cosa que els bisbes nord-
americans volen impedir pel seu suport al
dreta l’avortament. INTERNACIONAL / P. 3

AFP

Aquesta nit les busques
del rellotge hauran

d’endarrerir-se una hora,
de les 3 h a les 2 h
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Els consumidors
es plantegen
apel·lar aEuropa
contra la sentència
de la plusvàlua
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