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Barcelonaguanya
el supercomputador
Europa aposta per la capital catalana per acollir
un dels megaordinadors més potents del continent

ELSA VELASCO
Barcelona

E l Barcelona Super
computing Cen
terCentre Nacio
nal de Supercom
putació (BSC
CNS) acollirà un

dels pròxims grans superordina
dors d’Europa, segons va anunci
ar ahir la Comissió Europea. La
màquina es dirà MareNostrum 5
i tindrà un rendiment màxim de
200 petaflops (200.000 bilions
d’operacions per segon), que
multiplicarà per 18 el del nucli de
l’actual MareNostrum 4 (11,1 pe
taflops), el superordinador prin
cipal del centre.
Fins ara, cada estat membre de

la UE havia de finançar les seves

pròpiesmàquines, però, per com
petir a escala mundial en aquesta
àrea, els països europeus van de
cidir unir forces amb la iniciativa
EuroHPC (HPC són les sigles de
High Performance Computation,
computació d’alt rendiment en
anglès). A través d’EuroHPC, la
Comissió Europea finançarà amb
840 milions d’euros la construc
ció de vuit nous superordinadors
que han d’entrar en servei abans
del 2021, tres dels anomenats
preexaescala (de més de 150 pe
taflops) i cinc de petaescala (d’es
cala de petaflops). Les tres mà
quines més potents s’ubicaran a
Barcelona (el MareNostrum 5), a
Bolonya (Itàlia) i a Kajaani (Fin
làndia).
Aquests nous superordinadors

seran el primer pas d’un pla de la

Comissió per impulsar la super
computació a Europa i no que
darse enrere en aquest àmbit es
tratègic que mundialment lide
ren els EUA, la Xina i el Japó,
actualment amb màquines de
122, 93 i 10,5 petaflops. La pròxi
ma meta serà construir superor
dinadors d’exaescala, és a dir,
amb una capacitat de càlcul
d’exaflops (d’un trilió d’operaci
ons per segon), que es preveuen
per al 2023.
En el cas del MareNostrum 5,

la Comissió Europea aportarà
100 milions d’euros. La resta del
cost, 100 milions més, l’assumi
ran elMinisteri de Ciència, Inno
vació i Universitats, la Generali
tat de Catalunya –els dos patrons
del BSC– i els estats que van do
nar suport a la seva candidatura:

Portugal, Turquia i Croàcia, tot i
que encara no s’ha fet oficial la
distribució de la inversió.
“Estic convençuda que els

nous superordinadors [...] poten
ciaran la competitivitat d’Europa
en l’àrea digital. Hem demostrat
la força de la nostra aproximació
europea, que portarà beneficis
concrets als nostres ciutadans i
ajudarà les nostres petites i mit
janes empreses”, ha declaratMa

riya Gabriel, comissària d’Econo
mia Digital i Societat, en un co
municat de la Comissió Europea.
El nou arsenal de superordi

nadors “és un gran pas endavant
perquè Europa assoleixi el se
güent nivell de capacitat de com
putació; ens ajudarà a avançar en
tecnologies orientades al futur
com ara l’internet de les coses, la
intel∙ligència artificial, la robò
tica i l’anàlisi de dades”, segons
Andrus Ansip, vicepresident del
Mercat Únic Digital.
Un altre objectiu crucial és que

la ciència i la indústria europees
puguin processar les seves dades
dins de la Unió Europea, sense
haver de dependre de màquines
d’altres regions –ara mateix, la
UE consumeix més d’un 30%
dels recursos mundials de su
percomputació, mentre que dins
del seu territori només aporta
un 5%–.
A la convocatòria europea per

acollir els tres superordinadors
de preexaescala s’hi van presen
tar a l’abril el consorci italiàCine
ca i el centre finlandès CSC, que
tenia el suport dels països del
nord, així com el BSC. El BSC te
nia el suport de l’Estat espanyol,
la Generalitat, i dels governs de
Portugal, Croàcia, Turquia i Ir
landa, que seran els sis integrants
del consorci que dirigirà elMare
Nostrum 5.
La Comissió Europea ha se

leccionat els candidats per cri
teris tècnics sobre la localització
planificada, que el BSC complia,

XAVIER CERVERA

Bona part delMareNostrum 5 s’ubicarà en un nou edifici a prop de la capella de la Torre Girona, a la UPC, on actualment hi ha elMareNostrum 4

ElMareNostrum 5
rebrà una inversió
de 200milions i serà
18 vegadesmés ràpid
que el seu predecessor

Tendències
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Construït el 2004, va ser
undelsmés ràpids d’Euro
pa, ambuna capacitat de
42 teraflops

La potència es va haver d’ampliar
el 2006 a 94 teraflops per
satisfer la demanda científica

Enunaactualització entre el 2012 i el
2013 el superordinador va fer un salt
i vamultiplicar la sevapotènciamàxi
maper deu, fins a 1,1 petaflops

Inaugurat el 2017, enca
ra s’estàampliant per
arribar aunmàximde
13,7 petaflops

UNA LLARGA
TRAJECTÒRIA EN
SUPERCOMPUTACIÓ

MareNostrum 1 MareNostrum 2 MareNostrum 3 MareNostrum 4

E. VELASCO
Barcelona

Les màquines de super
computació estan for
mades per milers de
processadors que tre

ballen en paral∙lel per completar
en minuts càlculs que necessi
tarien dies amb un ordinador
normal. Són crucials en investi
gació científica i en la indústria
per analitzar grans quantitats
d’informació, detectar patrons i
generar prediccions a través de
la intel∙ligència artificial.

BIOMEDICINA
Desenvolupament
de nous fàrmacs
La potència dels superordina
dors permet simular a escala
molecular la interaccióentre fàr
macs i components del cos humà
perdissenyarnoves teràpiesmés
efectives i ambmenys efectes se
cundaris, per tractar malalties
com el càncer o l’alzheimer.

GENÒMICA
Tractaments personalitzats
Actualment es poden seqüenciar
genomes sencers de tumors en
només unes hores. Entre la
quantitat desbordant d’infor
mació que contenen, hi ha les
mutacions causants del càncer,
que difereixen entre pacients i

ASTROFÍSICA
Mapes i simulacions de galàxies
Fa segles que els físics observen
i cartografien l’univers que ens
envolta amb l’objectiu de
comprendre’l, però també ne
cessiten construir models que
simulin com va ser en el passat i
també com evolucionarà en el
futur. Atesa la magnitud de les
escales còsmiques, en temps,
espai i quantitat de dades, els fí
sics necessiten la potència dels
superordinadors per construir
les simulacions que han de res
pondre a les grans preguntes so
bre l’univers.

ENGINYERIA
Disseny de materials i estructures
Els superordinadors poden si
mular les propietats dematerials
i d’estructures complexes com
ara vehicles, cosa que permet re
duir dràsticament el temps de
desenvolupament de nous pro
totips.

CIBERSEGURETAT
Prevenció d’atacs
La supercomputació permet
analitzar l’activitat a la xarxa per
detectar comportaments es
tranys i amenaces i així predir
patrons de ciberatac, amb l’ob
jectiu de reduir el temps de res
posta i així protegir millor la in
formació dels usuaris.c

seguits d’una negociació política
en la qual es va valorar el suport
que havia atret cada candidatura.
Totes tres han aconseguit el vist
iplau de la Comissió.
“Estem molt il∙lusionats que

Espanya estigui al capdavant del
projecte després de la feina feta
durant molts anys en supercom
putació a Europa, que ens posarà
en una posiciómolt favorable per
poder abordar els desenvolu
paments en intel∙ligència artifi
cial que el país necessita en
moltíssimes àrees”, va declarar
Pedro Duque, ministre de Cièn
cia, Innovació i Universitats en
funcions, a la roda de premsa
posterior al Consell de Ministres
d’ahir. “És la culminació a una
llarga tradició espanyola de su
port i d’aposta forta per la su
percomputació, que es va iniciar
el 2004 amb la creació del Centre
Nacional de Supercomputació i
la posada en marxa el 2007 de la
Xarxa Espanyola de Supercom
putació”.
El president de la Generalitat,

Quim Torra, va afirmar que
l’elecció de Barcelona com a seu
d’un dels superordinadors més
potents d’Europa “garantirà”
que Catalunya “lideri la revolu
ció digital i tecnològica” i que
ocupi “un lloc de lideratge en el
tema de la computació”, en la
trentena Trobada Empresarial al
Pirineu a la Seu d’Urgell, segons
informa Efe.
La part principal delMareNos

trum 5 s’instal∙larà en un edifici
de nova construcció al costat de
la capella de la Torre Girona, de
la Universitat Politècnica de
Catalunya, on dins d’una caixa de
vidre hi ha l’actualMareNostrum
4, que va començar a funcionar el
2017.Alguns components del nou
supeordenador ocuparan part
d’aquest antic espai, tot i que el
gruix principal omplirà 700 me
tres quadrats del nou edifici. Es
preveu que entri en funciona
ment el 31 de desembre del 2020.
LaComissió Europea, el patronat
del BSC, que integren el Govern
d’Espanya, la Generalitat i la
UPC, així com els països que hi
han donat suport, s’han compro
mès a finançar el seu manteni
ment fins al 2025.
“Semprehempensat queEuro

pa havia de treballar unida en
una àrea tecnològica en què com
petim amb països tan potents
com els Estats Units, la Xina i el
Japó, i estemmolt satisfets de po
der dir ara que Barcelona tindrà
un dels primers superordinadors
inclosos en el nou full de ruta eu
ropeu de supercomputació”, afir
ma en un comunicat del BSCMa
teo Valero, director del centre.
Valero va ser un dels principals
impulsors de la iniciativa Eu
roHPC, amb l’objectiu de teixir
una xarxa europea de supercom
putació.c

XAVIER CERVERA

MareNostrum 5

La ciència i la indústria en depenen per
processar quantitats ingents de dades

Què fa un
superordinador?

poden ser clau per determinar si
un tractament en concret funci
onaono. Per fer unpas endavant
en la personalització de les terà
pies, fa falta una gran capacitat
de càlcul que destil∙li d’entre les
extensíssimes seqüències genò
miques quines són les determi
nants per a l’eficàcia dels tracta
ments.

BIOLOGIA
Els secrets del cos humà
La simulació del comportament
i la interacció de molècules i
cèl∙lules a gran escala permet
comprendre millor com funcio
nen els teixits. Un dels grans
reptes del segle és cartografiar
les connexions del cervell humà,
una meta per a la qual serà im
prescindible una enorme potèn
cia de computació.

CIÈNCIES DE LA TERRA
Clima i fenòmens extrems
El nostre planeta és un sistema
altament complex d’elements
que estan interconnectats, des
dels oceans, els continents i l’at
mosfera fins als organismes que
l’habiten i el modifiquen. Per
aconseguir comprendre com
evoluciona i que la humanitat
pugui prendre mesures de cara
al futur, especialment pel que fa
al canvi climàtic, cal tenir en
compte com es relacionen tots
aquests elements, una cosa que
requereix una gran capacitat
de processament. Els models
meteorològics globals també
poden millorar la predicció
de fenòmens extrems com
ara inundacions o tempestes i,
potencialment, salvar milers de
vides.

Elnouedifici enconstrucciódelBSC,obradeBAASArquitectura, téunespaide700metresquadratspera lanovamàquina
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El director del Barcelona
Supercomputing Center

CentreNacional de Supercompu
tació (BSCCNS) va ser un dels
principalsimpulsors
de la iniciativa Eu
roHPC,per laqual la
CE ha triat Barce
lona per al Mare
Nostrum5.PÀGINA28

LA SEGONA

Noendiguin futbol femení, sinónomés futbol

L’ exfutbolistaJorgeValdano,queenunavida
anteriorvaserunfilòsofpresocràtic,haescrita
ElPaísqueésmillorqueetcridin“filldeputa”
que“veste’nafregar”.Segonselseuparer,

l’insult formapartdela litúrgiadel futbol ienaquestsentités
acceptatcomunagangadel’ofici,peròlarecomanaciód’aga
farelpaldefregarresultaunamaneramasclistad’humiliar
unésserhumà,denegarliqueespotdedicaral’esport.Afor
tunadament,algunacosacomençaacanviarenlesnostres
societats, finsalpuntquel’imbècilquecridasegonsquines
frasesenunpartitdefutbolentredonescorreelriscqueels
seusveïnsdegradaeltreguindelcampperl’orellaoqueel
graviniuncopalesxarxesnopuguitornarasortiralcarrer.
LesdonesvancomençarajugarafutbolaAnglaterra,

durant laIGranGuerra;nonomésvansubstituirelshomes
alesfàbriques,sinóquetambéesvaniniciarenlapràctica
del’esportalscampsdefutbol.Unsegledesprés,s’hainau
gurat laCopadelMónaFrança,ques’esperaquetindrà

gransaudiènciestelevisives.L’expansiód’aquestesporten
l’últimadècadahaestatmeteòrica.AEspanya,elnombrede
llicèncieshacrescutun36%enunany, finsalaxifrade
60.000.Perprimeravegada,s’haomplertunestadicomel
WandaperveureunAtlèticBarçai laCopadelMónha
aconseguitvendre750.000entrades.Untotalde135països
laretransmetranendirecte.Peròsónpocselsequipspro
fessionalsalnostrepaís iencaramenyselsquepaguen
salarisquepermetenguanyarselavidaales jugadores.
AlèxiaPutellas,estrelladelBarcelonaidelaselecció,amb
200.000seguidorsaInstagram,creuquealgunacosa
estàcanviantquanfaquatreanyselsvanregalarunatassa
perparticiparenelMundial iaquestavegadas’hanemportat
uncotxe.Haarribatelmoment
denodirnefutbolfemení,
diguemnenomésfutbol.
LaVanguardiaaixíhofarà
apartird’avui.

v

L’advocadaipsicòlogaisrae
liana Maria Jammal, cofun

dadora i directora general d’una
oenagé que tracta la salut mental
dels refugiats, ha
guanyat el premi
Fundació Princesa
de Girona (FPdGi)
en categoria inter
nacional.PÀGINA30

v

Ed Sheeran va congregar
ahir a l’Estadi Olímpic de

Montjuïc 60.000 espectadors,
quehavienesgotat lesentradesen
molt poc temps. Al
cantautor britànic,
només amb la seva
guitarra, no li cal pa
rafernàliaperassolir
lamàgia.PÀGINA 43

v

Zurich Espanya ha trans
format el seu departament

d’innovació i ha creat aBarcelona
la sevapròpia startup interna, un
departament de 35
persones, des de la
qual està llançant
nous productes di
gitals per a tot el
grup suís. PÀGINA 63

v

Aquest jove llicenciat en
Història britànic, de 29

anys, va recaptar mig milió d’eu
rosenuncrowdfoundingperjutjar
Boris Johnson per
les seves mentides
sobre el Brexit. Amb
els diners va llogar
unpisde7.000euros
aLondres.PÀGINA 6

v

SagradaFamília
legalitzada
L’AjuntamentdeBarcelonava
posar fi ahira la situació irregu
larde laSagradaFamíliaen
atorgar la llicènciad’obresa la
JuntaConstructoradel temple,
queestimaen374milionsel
costde lesobrespendents,
unaprojeccióqueno inclou
ni la façanade laGlòriani l’ac
césmitjançantunaescalinata
pel carrerMallorca.

Casa deRússia, sense política Lladres a domicili

Aquesta setmana es va presentar a la Casa de Rús
sia de Barcelona el llibre de Xavier Roig L’enigma
rus (La Campana). El públic assistent estava for

mat per ciutadans russos residents a la ciutat i ciutadans
barcelonins interessats en Rússia, entre els quals hi havia
Jordi Pujol i Marta Ferrusola. La Fundació Casa de Rús
sia, que dirigeix Anna Silyunas, és un centre cultural que
organitza múltiples activitats, com l’actual exposició
Triomf. Les arts escèniques russes 19001929. Després de
sentir la visió de Xavier Roig sobre Rússia, país del qual
confessa que està “enamorat”, el públic va poder partici
par amb les seves preguntes i opinions, entre variades,
curioses i autocrítiques, fins que va sorgir la política i,
en aquell moment, la directora va recordar que la Casa
de Rússia és un centre cultural i que allà no era el lloc
adequat per parlar de política. El gran país euroasiàtic
continua sent, com recorda el títol de l’assaig de Roig,
un gran enigma amolts ulls occidentals.

Una àmplia operació duta a terme amb la interven
ció de diversos cossos policials ha posat fi a l’acti
vitat delictiva d’un dels grups criminalsmés ac

tius dels últims temps, que s’havia especialitzat en el
robatori a l’interior dels domicilis. La banda operava a
Barcelona i la seva àreametropolitana, però havia estès
els seus tentacles amunicipismolt allunyats de la capital
catalana. La investigació s’ha saldat amb la detenció de
87 individus, lamajoria d’origen georgià, als quals s’atri
bueixen no pasmenys de setanta assalts a cases.Més enllà
dels resultats d’aquest dispositiu policial s’ha posat de
manifest l’existència de grupsmolt ben organitzats, en
general procedents de les antigues repúbliques sovièti
ques, que aprofiten qualsevol buit legal per actuar amb
una gran eficàcia. Cal felicitar elsMossos i la PoliciaNa
cional per l’èxit assolit i animarlos a no abaixar la guàrdia
per posar fi a la sensació de desemparament que provo
quen en la ciutadania aquestes bandes sense escrúpols.
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INTERNACIONAL

Pressió migratòria
Les autoritats dels Estats Units
han detectat un increment sig
nificatiu de ciutadans subsaha
rians que proven d’accedir
al país a través de la frontera
mexicana. PÀGINA 9

POLÍTICA

Document clau
L’exsecretari d’Economia i
actual diputat d’ERC al Parla
ment JosepMaria Jové va ne
gar ahir davant el TSJC ser
l’autor de les anotacions de
l’agendaMoleskine. PÀGINA 18

EDITORIALS

Els temes del dia
L’arribada a Barcelona delMa
reNostrum 5, el supercomputa
dor més ràpid d’Europa, i el
beneplàcit del Govern japonès
a l’entrada d’immigrants per
cobrir el buit productiu causat
per l’envelliment de la població
i la baixa natalitat. PÀGINA 22

OPINIÓ

Acord entre iguals
Les crítiques a la pràctica de la
gestació subrogada són segons
l’opinió de Lorenzo Bernaldo de
Quirós bàsicament de caràcter
moral i tenen unmarcat biaix
paternalista, ja que “suposen
una evident i poc justificada
limitació de la llibertat indivi
dual, dels acords voluntaris
realitzats entre éssers adults
i racionals”. PÀGINA 27

TENDÈNCIES

Màsters a la baixa
El Consell Interuniversitari va
aprovar ahir la proposta de
decret de preus públics de la
Generalitat, que inclou la con
gelació dels preus de la matrícu
la i la reducció del cost del pri
mer any demàster. PÀGINA 32

CULTURA

El MoMA s’expandeix
Els que viatgin durant els pro
pers quatre mesos a Nova York
es veuran privats d’un dels
seus grans atractius: la visita al
Museu d’ArtModern (MoMA),
que tanca les portes per abordar
les obres de la seva última
expansió. PÀGINA 40

ESPORTS

La versió de Neymar
Neymar va exposar ahir a la
policia brasilera durant dues
hores la seva versió dels fets
al ser cridat a declarar per un
presumpte delicte cibernètic
després de publicar a Instagram
els missatges i fotos que li va
enviar la dona que l’acusa de
violació. PÀGINA 51

ECONOMIA

Diagnòstic inamovible
El Banc d’Espanya insisteix en
els efectes negatius que segons
la seva opinió tindrà la pujada
del salari mínim interprofessio
nal a 900 euros aprovada pel
govern socialista la passada
legislatura, malgrat la sol∙licitud
de rectificació de la Secretaria
d’Estat de Treball. PÀGINA 57


