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Qui som

El Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de 
Supercomputación (BSC) és el líder de la supercomputació a 

Espanya i un centre de referència internacional en aquest camp.

Missions del BSC

Serveis de supercomputació 
per a investigadors 

espanyols i europeus

R+D en Ciències de la 
Computació, de la Vida, de 

la Terra i Enginyeria

Transferència de coneixement 
(educació, tech transfer i 

comunicació)

Som un centre d’investigació multidisciplinària de referència i alberguem infraestructures de compu-
tació d’altes prestacions que estan al servei de tota la comunitat científica.

Som membres de primer nivell de la infraestructura de recerca europea PRACE (Partnership for 
Advanced Computing in Europe), gestionem la Red Española de Supercomputación, una Infraes-
tructura Científico-Técnica Singular, i coordinem les infraestructures de suport a la comunitat 
biomèdica internacional Elixir i INB-ISCIII.

Vam ser creats el 2005 a partir de l’experiència de col·laboracions fructíferes entre administra-
cions públiques i empreses privades, com el CEPBA i el CIRI. Hem passat d’una plantilla de 60 per-
sones a ser un equip de més 700, gràcies al continu compromís dels nostres patrons i a la nostra 
capacitat per atreure fons competitius procedents d’empreses i institucions.

Hem instal·lat quatre versions consecutives del superordinador MareNostrum i estem prepa-
rant-ne la cinquena.

El BSC és un consorci públic format per:

INSTITUCIONAL



HORIZON
2020
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BSC en xifres
RECERCA

TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA

4 INSTITUCIONAL

51
Grups de 
recerca

6
Projectes ERC 

en marxa

31

10

157

19

297

98,4 M€

75

12

240

5

25

23

13

3

38

4

34

20

8
Investigadors 

ICREA

80
Investigadors amb 
beques personals

Tesis doctorals

Spin-offs creades

Publicacions 
d’accés obert

Patents aprovades o pendents 
d’aprovació

Projectes H2020 en marxa

Articles en revistes 
científiques

Articles en
actes de congressos

Tecnologies transferides 
o llicenciades

Col·laboracions bilaterals 
amb empreses

Participem en

En liderem

Al Q1

Patents

En marxa

Iniciades el 2020

Softwares

Metodologies

A conferències
A i A*

Projectes H2020 iniciats el 2020

Presència als 15 centres d’excel·lència 
europeus d’aplicacions d’HPC

Tercera entitat espanyola a rebre 
fons del programa H2020

Projectes H2020 coordinats pel BSC

130



SUPERCOMPUTACIÓ

PERSONES

RECURSOS

RECURSOS

DESPESES

INVERSIONS
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Els ingressos i les despeses es mostren d’acord a criteris financers. Les inversions segueixen un criteri pressupostari.

La UPC aporta, en personal adscrit i espais, l’equivalent al 10% dels ingressos estructurals.

RES - 302 activitats

Usuaris a qui s’ha 
donat suport

Investigadors que han 
participat en trainings

Hores de 
processadors 

disponibles
1,18 

milions

BSC - 685 investigadors

PRACE - 71 projectes

129 Ciències de la Vida

272
Ciències de la 
Computació

5,8 M€
Govern d’Espanya

Estructurals Competitius
19,1 M€

Comissió Europea

27,9 M€
Personal

11,6 M€
Corrents

2,4 M€
Amortitzacions

5,5 M€
Site MN5

0,6 M€
Altres 
actius

4,7 M€
Actius en curs

10,1 M€
Empreses 3,9 M€

Admin. estatal i 
autonòmica

8,8 M€ 33,1 M€

3 M€ 
Generalitat

de Catalunya

607

Total

737

Total
41,9 M€

41,9 M€

10,8 M€

607
42

88

8,8 33,1

països

de96
Aplicacions Compu-
tacionals en Ciència 

i Enginyeria

Ciències de la Terra 110

Operacions

A 31 de desembre de 2020

Pressupost 2020 executat

Gerència i 
Administració

2.188 1.436

53

33%

40%

20%

40%

Personal científic



L’any 2020 va ser, sens dubte, el més intens de la nostra història recent, tant a nivell 
institucional com, sobretot, a nivell personal per a totes i cada una de les persones 
que formem el BSC. La pandèmia de COVID-19 va provocar molts canvis en molt 
poc temps, als quals vam haver de reaccionar com tothom: sense saber exacta-
ment què passaria ni quines eines teníem.

La COVID-19 va ser la gran protagonista de l’any també a casa nostra. D’una banda, perquè el mes de març 
vam passar a desenvolupar la pràctica totalitat de la nostra feina lluny del lloc físic de treball. Els semina-
ris, xerrades i reunions virtuals es van convertir en la nova normalitat, sense oblidar les persones que van 

seguir físicament al peu del canó per garantir que les nostres 
infraestructures funcionessin amb normalitat.

I, d’altra banda, perquè la pandèmia també va comportar 
noves orientacions i oportunitats per a alguns dels nostres 
grups. En col·laboració amb les administracions i amb els 
principals hospitals del nostre país, vàrem contribuir al desen- 
volupament de coneixement i eines per ajudar al control de 
la pandèmia, a l’estudi de l’expansió del virus, a la cerca de 
noves vacunes o a l’ús de la intel·ligència artificial per a la 
predicció del curs de la malaltia. 

Tot això va ser possible gràcies a l’esforç titànic de tot 
l’equip del BSC per fer la mateixa bona feina de sempre en 
circumstàncies complexes. Per això, la paraula que més ve-
gades vam repetir el 2020 va ser, segurament, “gràcies”: grà-
cies per la feina, per l’esforç i pel compromís.

Aquest ingent esforç és el que explica que, malgrat les cir-
cumstàncies, els resultats i les xifres de 2020 siguin espec-
taculars. Vam seguir creixent, vam superar les 700 persones 
procedents de més de 50 països diferents. Per primera vega-
da, el nostre pressupost corrent executat va sobrepassar els 
40 milions d’euros i tot fa pensar que aquest any tan difícil 
haurà significat un nou salt en productivitat científica.

On som, cap a on anem?
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Mateo Valero i Josep M. Martorell 
Director i director associat del BSC



Algunes dades i assoliments mereixen un comentari explícit. 
Per exemple, continuem essent la tercera institució espanyola 

en captació de fons de recerca competitius al programa euro-
peu Horitzó 2020 i la primera entre les catalanes. Hem superat 
la xifra dels 100 milions d’euros aconseguits d’aquest programa, 

gràcies, entre altres coses, a la nostra gran presència als centres 
europeus d’excel·lència en HPC o als projectes relacionats amb la 

European Processor Initiative.

També vam seguir col·laborant amb moltes empreses, renovant 
acords amb antics companys de viatge, com ara Repsol, IBM o Le-

novo i signant-ne de nous, com és el cas de Grífols, Decathlon, Suez 
o Huawei. A aquestes noves col·laboracions cal afegir les noves spin-

offs creades, que eleven a 10 el número d’empreses promogudes des del BSC.

A nivell d’infraestructures, MareNostrum 4 va seguir funcionant sense interrupcions i oferint els seus serveis 
a la comunitat investigadora europea, tant a través de PRACE com de la RES. Es van posar a ple funcio-
nament els darrers clústers de MareNostrum 4 i una nova infraestructura de dades, Àgora, que continuarà 
creixent els propers anys. El nostre edifici corporatiu ja és a punt per ser ocupat per les més de 500 perso-
nes que hi treballaran. A més, vam iniciar les obres del site que acollirà el futur MareNostrum 5, que 
va seguir avançant els tràmits per a la seva arribada a Barcelona el 2021. 

La pandèmia també va afectar, òbviament, les visites presencials a la capella, 
però vam fer de la necessitat virtut i les vam reconvertir, digitalitzant-les: 
avui ja és possible visitar la capella i MareNostrum 4 en línia, fet 
que ens ha permès continuar amb les visites i amb la formació 
tecnològica de milers d’alumnes de primària.

I van passar moltes més coses: des dels primers passos per 
accedir als nous fons NextGenEU fins a nombroses visites ins-
titucionals adaptades als estàndards de seguretat sanitària, 
passant per la nostra contribució a la candidatura espanyola 
per acollir la nova seu d’ECMWF, que, malauradament, va que-
dar molt a prop d’aconseguir-se. 

Però hi ha un fet que destaca per sobre dels altres, pel seu 
impacte futur: les tres institucions que ens governen (Govern 
espanyol, Generalitat i UPC) van signar un acord històric que 
garanteix el finançament estructural del BSC per una dècada 
sencera, fins al 2029. Aquest acord ens dóna una estabilitat 
sense precedents, que ens ajudarà moltíssim a garantir l’as-
soliment dels objectius futurs. Un cop més, hem de repetir el 
“gràcies” a les nostres institucions patrones.

El 2020 va ser, doncs, un any ben complicat, però que, gràcies 
al gran esforç de tots i totes, hem superat, aconseguint uns 
resultats boníssims. Aquests èxits han de ser un nou estímul 
per encarar els anys que vénen amb més força que mai, per 
complir amb les missions que els nostres patrons ens han en-
carregat. Gràcies i felicitats a tothom!
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INFRAESTRUCTURAS

Des dels telescopis artesanals de Galileu a l’accelerador de partí- 
cules de Ginebra, els instruments científics han experimentat una 
gran evolució tecnològica.
Amb ells també ha canviat el tipus de preguntes a les quals vol donar res-
posta la ciència. Volem respondre qüestions sobre fenòmens que ja no po-
den observar-se a simple vista ni amb ajuda d’instruments òptics.

Què és la 
supercomputació?
La supercomputació permet realitzar experiments 
científics simulant in silico el comportament de 
l’objecte d’estudi. Reunir tot el saber sobre aquest 
objecte en una simulació informàtica i experimen-
tar amb ella permet reduir costos, evitar patiment 
i fer experiments que no es podrien fer en el món 
real, perquè serien massa cars, massa perillosos o, 
simplement, impossibles.

Els supercomputadors són necessaris també per 
analitzar grans quantitats de dades, com les que 
proporcionen els grans instruments científics mo-
derns (acceleradors de partícules, grans telesco-
pis, interferòmetres, plataformes de seqüencia-
ció de genomes, etc.) o la cada vegada més gran 
quantitat de dispositius que conformen la Internet 
de les Coses.

Des de fa alguns anys s’ha demostrat que la su-
percomputació és també la gran aliada de la intel- 
ligència artificial, ja que la seva gran capacitat de 
càlcul facilita l’entrenament d’algoritmes i l’extrac-
ció de conclusions a partir de grans quantitats de 
dades.

La computació d’altes prestacions és un gran ac-
celerador de la ciència i l’enginyeria. La majoria de 
disciplines científiques la fan servir per ampliar les 
fronteres del seu coneixement.
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Al servei de la ciència



INFRAESTRUCTURAS

MareNostrum contra la pandèmia
El 2020 el superordinador MareNostrum 4 va aportar la 
seva capacitat de càlcul per accelerar les investiga-
cions en marxa contra el coronavirus.

El departament d’Operacions del BSC va propor-
cionar suport a investigadors, tant interns com 
externs, els quals van utilitzar més de 39,5 mi-
lions d’hores de còmput en investigacions rela-
cionades amb la COVID-19.

La majoria de les investigacions van estar re-
lacionades amb la biologia del virus, els seus 
mecanismes d’infecció i la seva interacció amb 
possibles fàrmacs, però també es van acollir tre-
balls relacionats amb la difusió de la malaltia per 
aerosols, la propagació de la pandèmia a Espanya 
i Europa, l’avaluació de mecanismes de protecció o 
la predicció de l’evolució de la malaltia en pacients, 
mitjançant imatges mèdiques.

El superordinador MareNostrum 4 està 
a disposició dels investigadors de tot Eu-
ropa. La Red Española de Supercomputa-
ción (RES) i la xarxa europea PRACE dis-
tribueixen el 80% de la seva capacitat de 
càlcul. L’assignació es realitza mitjançant 
convocatòries obertes, a les quals els in-
vestigadors presenten les seves propostes, 
que després són avaluades per comitès 
científics experts en les diferents discipli-
nes. El 20% restant de la capacitat del su-
perordinador està assignat al BSC.

MareNostrum 4 està cofinançat pel Programa Operatiu Intel·ligent 2014-2020 
del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Servei a investigadors d’arreu d’Europa
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MareNostrum 4 té una potència màxima de 13,9 petaflops o, el que és el mateix, 
13.900 bilions d’operacions per segon.



Recerca a MareNostrum 4
MareNostrum 4 ha proporcionat 1,18 milions d’hores de processador durant el 2020. El 
80% les han utilitzat investigadors que han obtingut accés al superordinador a través de la 
xarxa d’infraestructures europea PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) o 
de la Red Española de Supercomputación (RES). Les hores de còmput concedides a PRA-
CE i la RES estan valorades en 8,5 milions d’euros. Aquí, uns exemples dels projectes que 
han utilitzat el supercomputador.
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Víctor Guallar
In silico toxicology prediction for compounds 

binding to the SARS-CoV-2 protease

Modesto Orozco
Exploring COVID-19 Infectious Mechanisms and 

Host Selection Process

F. Javier Luque
Searching for small compounds as stabilizers 

of the inactive spike protein in SARS-COV-2

Iñaki Tuñón
MultiScale Simulations of the Activity 

of 3CL Protease of SARS-CoV-2

Alexandre Fabregat Tomás
Turbulent dispersion and surface deposition of 

pathogen-laden droplets in enclosed rooms

Shimpei Futatani
JOREK; Non-Linear MHD simulations of tokamak plasmas 
for validation and implications for JT-60SA and ITER

Philipp Schlatter
TBLFST - Transition in boundary layers 
with free-stream turbulence

Carlos Palenzuela
LESBNS - Large-Eddy-Simulations of magnetized 
binary neutron star mergers

Xavier Luri
Gaia: Fourth Data Reduction Cycle (DRC-04) and Early 
Data Release 3 publication (EDR3)
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Hem iniciat la instal·lació d’una nova in-
fraestructura per emmagatzemar dades que 
tindrà una capacitat final de 165 petabytes 
(165 milions de gigabytes). Aquesta infraes-
tructura acollirà dades d’interès per a inves-
tigadors i centres de recerca públics de dife-
rents disciplines científiques.

La nova instal·lació es diu Àgora. Aquest 
nom el va escollir per votació el personal 
del centre, després d’haver rebut més de 
300 propostes a través d’una convocatòria 
llançada a xarxes socials.

Àgora, nova infraestructura de 
dades

Chantal Valeriani
Adhesion and Cohesiveness of biofilm to surfaces from 

in silico studies

Carmen Domene
Characterisation of the affinity of broadly neutralizing anti-

HIV antibodies for the membrane interface

Carme Rovira
Engineering glycosidase enzymes for phosphorylation 

reactions

Roberto Verzicco
TORNADO - Rotating double diffusive and 
Rayleigh-Bénard convection

Roberto San José
Modelling International Initiative

Jorge Macías Sánchez
Development of the HPC aspects of a Probabilistic Tsunami 
Forecast tool for the Mediterranean Sea. A pilot set  up.

Maria Ramos
Biodegrading plastics
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La declaració de pandèmia COVID-19 i les mesures de distanciament social no 
van impedir que el BSC seguís desenvolupant la seva activitat investigadora, 
tot i que durant uns mesos tota la plantilla va haver de treballar des de casa. 
Aquest manteniment de l’activitat es deu, sobretot, a l’esforç que van realitzar 
els investigadors i la resta de treballadors del centre per no baixar el ritme, 
malgrat les condicions de teletreball. Recollim aquí una mostra del seu esforç, 
amb agraïment a tots.

Un dels departaments que es va trobar amb més reptes va ser el d’Operacions, 
que va haver de donar resposta a les necessitats de la plantilla davant les noves 
condicions laborals. Pedro Gómez, coordinador del servei de Helpdesk, recor-
da, ara més tranquil, el trastorn dels primers mesos: “Van ser els pitjors perquè 
des d’Operacions, no només Helpdesk, vam haver d’adaptar tot perquè la gent 
pogués treballar des de casa, començant per una VPN que estava en proves i 
que, d’un dia a l’altre, va haver de donar servei a més de 700 usuaris. Per sort, 
va funcionar tot, però les primeres setmanes eren jornades de dotze i catorze 
hores, inclosos dissabtes i diumenges”.

Els primers dies es van centrar a configurar els equips de tothom, implantar 
software nou, el zoom per poder comunicar-nos, crear manuals, donar suport 

als usuaris, etc. Després va arribar la part de lliurar equips a les noves incorporacions, que, tot i la situació, van ser 
185 entre març i desembre de 2020. “Durant els primers mesos, jo anava al BSC, omplia el meu cotxe d’equips i me’ls 
emportava a casa. Des d’allà, els anava preparant i els enviava a qualsevol lloc del món. Casa meva era un caos: el men-
jador es va convertir en un magatzem d’equips, ja que el despatx estava reservat perquè la meva dona teletreballés, 
els transportistes no paraven de picar al timbre i el nen, de dos anys, donava voltes d’un lloc a l’altre”, explica Gómez. 
Mentrestant, la resta de l’equip de Helpdesk, també des de casa, donava resposta als tiquets i suport a tot tipus de 
peticions. “Però era això o tancar”, recorda, i tots s’hi van posar.

El menjador de casa va esdevenir un tallerPedro Gómez

“El dilluns 9 de març preparàvem un correu intern amb mesures per evitar contagis i no ens 
podíem imaginar que divendres ja estaríem tots a casa. Les notícies i l’estrès avançaven tan 
ràpidament que va ser difícil de gestionar“, explica Octavi Monfort, responsable de riscos labo-
rals del BSC. “Normalment, els correus a tota la plantilla, des que algú els pensa fins que s’acaben 
enviant, passen diverses consultes i revisions, però aquesta vegada calia anar ràpid. Van ser dies de 
molta tensió i estrès. Vam rebre un allau de consultes i algunes no vam poder contestar-les fins al cap de setmanes, 
tot i fer jornades de dotze i tretze hores”.

Durant els mesos del confinament absolut –“els pitjors”, recorda Monfort-, havíem d’estar atents a la gran quantitat 
d’informació que hi havia sobre com s’encomanava la COVID-19 i sobre les mesures que adoptaven les administra-
cions. “Al principi ni tan sols era evident que es permetés fer teletreball al 100%”, explica. “Hi havia gent que necessitava 
venir a recollir material o equips. Més endavant, vam començar a detectar treballadors que ho estaven passant molt 
malament a casa i vam decidir fer algunes excepcions”. Van ser casos molt puntuals, com els de gent que vivia en un 
pis compartit i havia de treballar des del llit perquè no tenia ni una taula a l’habitació. Des de finals de maig, ja amb 
accés restringit a les nostres instal·lacions, vam haver de coordinar els accessos, enviar justificants de desplaçament 
per si els demanava la policia i gestionar mesures anticontagi amb l’empresa de neteja i altres subcontractes. A partir 
d’aquest moment, la prioritat va ser evitar contagis dins del BSC”, explica, i l’estrès va acabar quan es va permetre que 
els propis equips regulessin la seva presència a les instal·lacions.

“Les notícies i l’estrès avançaven a tota velocitat” Octavi Monfort

L’any que la COVID-19 ens va confinar

El BSC 
treballa des 

de casa

#BSCatHome
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Giulia Carella

Tot i les complicacions que es van donar per la situació, Mervi Mantsinen, líder del grup de Fusió, 
considera que la pandèmia ens ha deixat algunes coses positives. “Crec que ara estic més con-
nectada amb el grup que abans”, explica. “Treballar des de casa ens ha obligat a organitzar-nos 

millor. No ha estat fàcil. M’he esforçat molt per donar suport emocional a tots. Els deia que no 
només estàvem treballant des de casa, sinó que també estàvem en pandèmia i que ens havíem de 

cuidar i donar-nos flexibilitat. A vegades, els treballadors que tenen nens enviaven missatges de matina-
da!”, comenta. “També ha estat positiu el fet d’eliminar els viatges constants. Estalviem temps, hem aconseguit que tot 
funcioni bé i hem ampliat les possibilitats de col·laboració i visibilitat”, assegura Mantsinen.

El seu balanç de resultats de l’any és positiu: “Crec que com a grup ho hem fet molt bé”. I això que hi ha hagut reptes 
importants, com fer els experiments online o integrar nou investigadors nous. “L’experiència ha demostrat que la gent 
està compromesa amb la seva feina i que en el futur podem donar més flexibilitat”, conclou. Ja no vol tornar a viatjar 
tant. “Excepte a Finlàndia. No he vist la meva família en un any. Aquest és el sacrifici personal més gran i és molt dur”.

“Tinc la sensació que estic més connectada amb el grup que abans”
Mervi Mantsinen

Alfonso Valencia

“Un gran avantatge ha estat no viatjar, perquè perds mol-
tíssim temps, i no viatjar et permet fer moltíssimes més 

coses”, explica el director del departament de Ciències de 
la Vida del BSC, Alfonso Valencia, com a aspecte positiu de 

la pandèmia.

I un altre punt encara més transcendent: l’impuls viscut a l’àrea de dades i bio-
medicina. “El coronavirus ha servit per desencallar temes que sempre han estat 
molt difícils, com l’accés a les dades d’hospitals o dades genòmiques. S’han 
accelerat col·laboracions que són un prototip d’allò que cal fer amb altres malal-
ties i al sector tothom considera que ja no podem tornar a la situació anterior”.

Però en la reducció de viatges “hi ha una part de la diplomàcia científica -els 
contactes informals, parlar de coses que no eren l’objecte de la reunió, etc.- 
que no sabem com reemplaçar”. I una cosa semblant passa a nivell de labo-
ratori. “En el futur el teletreball es convertirà en una part important de l’atractiu 
d’un lloc”, augura, i això “ens planteja problemes: per exemple, com organitzar 
el treball, els grups, les noves incorporacions ... El contacte al laboratori és 
impossible de reproduir i en termes de creativitat ho pagarem, segur. La pitjor 
part se l’emporten els estudiants de màster i doctorat. Viuen el moment de 
descobrir com funciona l’entorn científic i aprendre a resoldre els problemes 
que sorgeixen. Fer-ho des de casa, de vegades és impossible i d’altres, frus-
trant”, comenta.

“Hem avançat en biomedicina 
i dades, però no sabem com 

reemplaçar la comunicació informal”

Aquesta física amb 
un doctorat d’estadística 
aplicada és una de les 185 persones 
que es van incorporar al BSC entre 
març i desembre de 2020. Giulia 
recorda que el seu trasllat en plena 
pandèmia no va ser fàcil, com 
tampoc començar la seva missió 
de construir, amb un altre company 
nouvingut, una línia d’investigació 
sobre intel·ligència artificial per a 
tot el departament de Ciències de 
la Terra, sense conèixer ningú en 
persona. “La nostra missió requereix 
saber molt bé qui fa què i com els 
podem ajudar”, explica. La COVID-19 
tampoc li ha facilitat integrar-se a 
la ciutat: “Vam arribar i tot estava 
tancat”, explica.

“Vam arribar 
a Barcelona 
i estava tot 
tancat”

“No es va assemblar a res que hagués imaginat. Ni presentació pública, ni pica pica, ni 
celebració amb amics. La defensa de la meva tesi va ser en línia i des de casa meva a 
Sèrbia. Per sort hi havia la meva parella i els meus pares i vaig poder compartir-ho amb 
ells”. Vladimir agraeix l’ajuda dels investigadors que estaven sempre disponibles per a 
consultes i el suport tècnic del BSC. “En el fons, va ser fàcil, perquè ja coneixia tothom 
qui podia necessitar i com contactar-hi. Però si la pandèmia hagués arribat al principi del 
doctorat tot hagués estat molt complicat”, explica.

Va defensar la seva tesi doctoral des de casaVladimir Dimic



Els autors presenten i avaluen un mètode per predir els errors no corregits de la DRAM 
que provoquen error del node. El mètode redueix el temps de computació perdut fins a 
un 57% per una barreja de càrrega de treball d’HPC real, amb un estalvi net de 21.000 
hores/node per any. Es comparen sis enfocaments d’aprenentatge automàtic i es fa 
servir un classificador de bosc aleatori entrenat i avaluat amb registres d’errors de més 
de dos anys de producció de MareNostrum 3. Isaac Boixaderas, Darko Zivanovic, Sergi 
Moré, Javier Bartolomé, David Vicente, Marc Casas, Paul M. Carpenter, Petar Radojković, 
Eduard Ayguadé. Proceedings of the International Conference for HPC, Networking, Sto-
rage, and Analysis (SC). Novembre 2020.

L’aprenentatge per reforç té com a objectiu formar agents que prenguin decisions òptimes, 
cosa que generalment s’aconsegueix mitjançant la interacció amb entorns simulats. L’es-
calabilitat d’aquests enfocaments acostuma a estar limitada per la nostra capacitat per 
definir funcions de recompensa que avaluïn la competència per a cada tasca d’interès. El 
treball explora mètodes no supervisats per descobrir habilitats útils sense supervisió hu-
mana. Víctor Campos, Alexander Trott, Caiming Xiong, Richard Socher, Xavier Giró-i Nieto i 
Jordi Torres. 37th International Conference on Machine Learning. 2020.

La majoria de processadors moderns, incloses les extensions SIMD, es basen en la predi-
cació per admetre el control de divergència, cosa que redueix l’eficiència d’aquests siste-
mes a mesura que augmenta la longitud del vector. L’article proposa un enfocament nou 
per millorar l’eficiència d’execució en instruccions SIMD predicades, amb millores en l’efi-
ciència de fins a un 25% i reduccions dinàmiques del consum d’energia de fins a un 43%. 
Adrián Barredo, Juan M. Cebrián, Miquel Moretó, Marc Casas, Mateo Valero. IEEE Interna-
tional Symposium on High Performance Computer Architecture (HPCA) 2020: 717-728.

Estudi numèric d’una cambra de combustió giratòria prebarrejada tècnicament amb in-
jecció d’aire central en condicions properes al retrocés, mitjançant simulació de remolins 
grans amb modelatge de flama. El cremador mostra un retrocés a baixes relacions d’equi-
valència, per la qual cosa s’estableixen simulacions numèriques per identificar els meca-
nismes que hi ha al darrere de la formació d’aquest retrocés. Daniel Mira, Oriol Lehmkuhl, 
Ambrus Both et al. Flow Turbulence Combust. 104, 479–507. Gener 2020.

Cost-aware prediction of uncorrected DRAM errors in the field

Explore, discover and learn: unsupervised discovery of state-covering skills

Improving predication efficiency through compaction/restoration of SIMD instruc-
tions

Numerical characterization of a premixed hydrogen flame under conditions close 
to flashback

Publicacions destacades
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La naturalesa multidisciplinària del BSC es fa evident en l’ampli ventall d’àrees sobre les 
quals els seus investigadors publiquen articles científics.

A sota, una selecció de les publicacions més destacades de 2020.



Els dolls sintètics són una tècnica de control de flux actiu per manipular el camp de fluxos 
delimitats per parets i de tall lliure. Aquest article se centra en el paper dels mecanismes 
d’actuació periòdica en la capa límit d’un perfil aerodinàmic SD7003 en Re = U∞C / ν = 6 
× 104. Aquí, el nombre de Reynolds es defineix en termes de la velocitat de flux lliure U∞ 
i la corda del perfil aerodinàmic. C. Ivette Rodríguez, Oriol Lehmkuhl i Ricard Borrell. Flow 
Turbulence Combust. 105, 607–626. 2020. 

Presentació del mòdul ascendent del Sistema d’emissió de Modelatge d’Alta Resolució 
Electiva versió 3 (HERMESv3), que estima les emissions antropogèniques a alta resolució 
espacial (per exemple, nivell d’enllaç de carreteres) i temporal (per hora) amb mètodes 
de càlcul d’última generació, que combinen l’activitat local, els factors d’emissió i dades 
meteorològiques. Marc Guevara, Carles Tena, Manuel Porquet, Oriol Jorba i Carlos Pérez 
García-Pando. Geoscientific Model Development. Març de 2020.

Aquest estudi analitza proteïnes amb dos llocs actius d’origen biològic i/o abiològic, amb 
mètodes d’enginyeria enzimàtica. L’enfocament augmenta les propietats catalítiques, com 
l’eficiència enzimàtica, l’abast del substrat, l’estereoselectivitat i la finestra de temperatura 
òptima d’una esterasa que conté dos llocs biològics. Sandra Alonso, Gerard Santiago, Isabel 
Cea-Rama, Julia Sanz-Aparicio, Víctor Guallar, Manuel Ferrer et al. Nature Catalysis. 2020.

L’estudi presenta dues plataformes cooperatives internacionals que proporcionen grans 
conjunts de prediccions d’huracans i gel marí estacional. Aquestes plataformes s’han 
concebut perquè els serveis climàtics orientats als usuaris puguin integrar el pronòstic 
d’aquests fenòmens en el seu context operatiu. Louis-Philippe Caron, François Massonnet, 
Philip J. Klotzbach, Tom J. Philip i Julienne Stroeve. Bulletin of the American Meteorolo-
gical Society. Gener de 2020.

L’anàlisi computacional del genoma complet de més de mil organismes revela que el 
transportador que regula els nivells cel·lulars de calci es va duplicar fa uns mil milions 
d’anys i que els models de fongs que s’utilitzen actualment per a l’estudi de la regu-
lació mitocondrial del calci no són adequats. Alexandros A Pittis, Valerie Goh, Alberto 
Cebrián-Serrano, Jennifer Wettmarshausen, Fabiana Perocchi i Toni Gabaldón. Nature 
Communications. Agost de 2020.

Effects of the actuation on the boundary layer of an airfoil at Reynolds number Re 
= 60000 

HERMESv3, a stand-alone multi-scale atmospheric emission-modelling fra-
mework – Part 2: the bottom–up module

Genetically engineered proteins with two active sites for enhanced biocatalysis 
and synergistic chemo- and biocatalysis

Making seasonal outlooks of Arctic sea ice and Atlantic hurricanes valuable - 
not just skillful

Discovery of EMRE in fungi resolves the true evolutionary history of the mito-
chondrial calcium uniporter
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Geoscientific 
Model Development



Recerca aplicada & Innovació

Eina per visualitzar la 
relació entre la mobilitat 
dels ciutadans i el risc de 
propagació de la pandèmia

El BSC ha posat a disposició d’administracions, inves-
tigadors i ciutadans una eina d’informació geogràfi-
ca, que permet visualitzar el risc de propagació de la 
COVID-19 associat a la mobilitat poblacional. La pla-
taforma COVID-19 Flow-Maps integra dades de ca-
sos de COVID-19, procedents de les administracions 
sanitàries (Ministeri de Sanitat i conselleries de salut 
de Castella i Lleó, Catalunya, Madrid, Navarra i el País 
Basc) i dades de mobilitat de ciutadans del Ministeri de 
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Totes les dades 
estan georeferenciades, cosa que permet la seva re-
presentació en un mapa i en facilita la seva integració, 
anàlisi i interpretació.
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Durant el 2020, el BSC es va centrar en la investigació contra la pandèmia de 
coronavirus i, com correspon a la naturalesa multidisciplinària del centre, ho 
va fer des de diferents fronts. Des del vessant biomèdic, es va investigar el ge-
noma del virus i les seves mutacions i es va participar en diferents projectes 
col·lectius destinats a la recerca de vacunes i tractaments. Una altra àrea de 

El BSC participa en l’Observatori 
Epidemiològic de Catalunya, basat en 
tècniques de big data i IA
L’objectiu de l’Observatori, que forma part de l’estratè-
gia Catalonia.AI de la Generalitat, és generar una nova 
col·lecció de models epidemiològics innovadors per a 
institucions públiques que ajudin a prevenir, detectar 
precoçment i mitigar la propagació d’epidèmies. El BSC 
col·laborarà tant en la investigació com en l’aportació 
de la infraestructura computacional, juntament amb 
institucions mèdiques i de salut, centres d’investigació 
tecnològica, operadores de telefonia mòbil i la Mobile 
World Capital Barcelona.

L’Hospital Clínic i el BSC utilitzen la intel·ligència artificial 
per predir l’evolució de pacients de COVID-19

Creen un model d’IA basat en la informació de més de 
tres mil informes clínics generats per l’Hospital Clínic du-
rant la fase aguda de la pandèmia.
L’Hospital Clínic de Barcelona, l’Hospital 12 de octubre de Madrid, l’Hospital 
Virgen del Rocío de Sevilla i el BSC treballen junts per crear un model basat en 
intel·ligència artificial (IA) que ajudi els equips mèdics a predir l’evolució de pa-
cients amb COVID-19 i els responsables dels centres a planificar la seva orga-
nització interna davant les diferents onades de la pandèmia. El projecte forma 
part del Pla d’Impuls de les Tecnologies del Llenguatge de la Secretaria d’Estat 
de Digitalització i Intel·ligència Artificial i està obert a la col·laboració de més 
hospitals.



Mapa de malalties COVID-19, una 
plataforma per reunir i ordenar la 
informació científica sobre el virus

Investigadors del BSC estudien la 
mobilitat a Espanya durant el període de 
la pandèmia de COVID-19 a través de les 
dades de les apps de Facebook i GoogleInvestigadors del BSC van participar, juntament amb 

equips d’altres 25 països, en el mapa de malalties CO-
VID-19. Aquest repositori reuneix i organitza el coneixe-
ment generat sobre el mapa molecular de virus i els 
mecanismes d’interacció entre el virus SARS-CoV-2 i 
l’hoste, guiat per aportacions d’experts en la matèria 
i basats en treballs publicats. Aquests mapes són fo-
namentals per poder simular en ordinadors el compor-
tament del virus a nivell molecular i contribuir a la re-
cerca de vacunes i tractaments contra la malaltia que 
provoca.

El treball va demostrar com l’ús correcte de les dades 
procedents de les grans plataformes socials pot pro-
porcionar una interpretació detallada de la mobilitat i 
ser una eina útil per avaluar les mesures preses i con-
tribuir a millorar la resposta davant futures crisis. Es 
van utilitzar dades procedents de les aplicacions de 
tracking de Facebook (Facebook Data for Good Pro-
gram) i Google (Google Mobility assesment) instal·la-
des pels usuaris en els seus telèfons mòbils, previ con-
sentiment explícit a la captura de la seva localització. 
Amb ells, es van analitzar els patrons de mobilitat per 
comunitats autònomes durant el primer confinament.
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treball va ser l’ús d’intel·ligència artificial, big data i processament del llenguat-
ge natural per crear models predictius sobre l’evolució dels pacients i l’ocupació 
d’hospitals i per analitzar dades relatives a la propagació de la pandèmia i el 
seu impacte en la societat. També es va estudiar l’impacte de les restriccions 
de mobilitat en la qualitat de l’aire a Espanya i Europa.

Bioinformàtica a la recerca de vacunes i fàrmacs
El BSC ha participat en diversos projectes destinats a la recerca de vacunes i trac-
taments contra la COVID-19, mitjançant investigació genòmica i molecular i simu-
lacions bioinformàtiques, que tracten de reproduir computacionalment les diferents 
maneres d’atacar el virus.

El gran projecte EXSCALATE4CoV (E4C), finançat per la Comissió Europea en el 
marc del programa H2020, ha posat l’èmfasi en la recerca bàsica i aplicada. La in-
vestigació realitzada pel consorci BSC, IrsiCaixa i CReSA-IRTA, en col·laboració amb 
Grífols, va focalitzar els seus esforços en la recerca de teràpies immunològiques. El 
projecte SARA - A ISCIII, en col·laboració amb l’Institut de Química Avançada de Ca-
talunya i Nostrum Biodiscovery i finançat pel fons COVID-19 de l’Instituto de Salud 
Carlos III, va situar el seu focus en la investigació sobre antiretrovirals per inhibir el 
coronavirus SARS-CoV-2, causant de la COVID-19, i coronavirus posteriors.

Les simulacions bioinformàtiques utilitzen la capacitat de còmput dels superordina-
dors per reproduir les interaccions que es produeixen en els organismes vius a nivell 
molecular i són un factor clau per accelerar la descoberta de nous tractaments.



La Comissió Europea ha anunciat la creació de sis nous Centres d’Excel·lència (CoEs) per a aplicacions de computació 
d’altes prestacions (HPC). El BSC en lidera dos, amb un pressupost global de 10 milions d’euros, i participa en dos més.

Els nous centres liderats pel BSC són el Centre d’Excel·lència en Combustió (CoEC) i PerMedCoE, centre d’excel·lència 
en medicina personalitzada. A més, el BSC participa en el recentment creat NOMAD2, destinat a la recerca de nous 
materials, i en AISEE, centrat en enginyeria basada en simulació i intel·ligència artificial a exaescala.

Aquesta decisió consolida la presència del BSC en els centres d’excel·lència d’aplicacions d’HPC impulsats per la Co-
missió Europea, ja que, d’un total de 15 centres, en coordinem quatre i participem en un total de 12. Els altres centres 
coordinats pel BSC són ChEESE, sobre simulacions de l’esfera terrestre, i PoP, dedicat a l’optimització i eficiència de 
codis. A més, participem en Bioexcel2, CompBioMed, EoCoE, Esiwace2, Excellerat i Max.

La CE aprova dos nous Centres d’Excel·lència d’aplicacions per a 
computació d’altes prestacions, que estaran liderats pel BSC

El BSC desenvolupa plataformes de hardware 
lliure per a sistemes crítics
Investigadors del BSC estan desenvolupant plataformes de 
hardware lliure per a sistemes crítics, en el marc del projecte 
SELENE. Algunes plataformes comercials d’HPC ofereixen les 
prestacions de còmput requerides pels sistemes autònoms en 
àmbits com l’automoció, l’espai, l’aviònica, la robòtica i l’auto-
matització industrial, però la seva utilització està considerada 
tradicionalment fora de l’abast de la indústria, a causa de les 
dificultats del procés de certificació.

El BSC i Intel fan possible la inferència de grans 
xarxes neuronals encriptades homomòrficament
El BSC i Intel desenvolupen Homomorphic Encryption que, per pri-
mera vegada, ha fet possible la inferència de xarxes neuronals de 
mida de producció encriptades homomòrficament, gràcies a la 
tecnologia Intel PMem. Aquesta encriptació té l’avantatge que no 
necessita ser desencriptada per operar, cosa que garanteix la pri-
vacitat en entorns no segurs (com cloud). Fins al moment, només 
existien proves amb xarxes menors.

Recerca aplicada & Innovació
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El BSC i SUEZ col·laboren en un projecte per aplicar 
tecnologies de big data al cicle integral de l’aigua
El BSC i SUEZ a Espanya han signat un acord per explorar l’ús de 
l’aprenentatge reforçat en la gestió eficient de les xarxes d’aigua potable. 
El BSC aportarà el seu coneixement en tecnologies de computació, 
algoritmes d’altes prestacions, IA, visualització i big data, i SUEZ, el seu 
coneixement expert en operació de xarxes de distribució. L’aprenentatge 
profund per reforç (o Deep RL) és una tècnica innovadora d’IA, que utilitza 
les xarxes neuronals i les tècniques d’aprenentatge reforçat per entrenar 
agents software per a la presa de decisions de manera autònoma.

El BSC està col·laborant amb les administracions en la 
generació de models de llenguatge del català i del cas- 
tellà. Aquests models són fonamentals per integrar el 
coneixement lingüístic en els entorns digitals basats en 
intel·ligència artificial.

El supercomputador MareNostrum ja ha processat grans 
quantitats de textos en català i en castellà. Amb aquestes 
dades, que aniran augmentant a mesura que hi hagi no-
ves aportacions, es construeixen corpus que serviran per 
entrenar xarxes neuronals i generar models capaços de 
reproduir l’ús d’ambdues llengües, amb els seus corres-
ponents argots i variants geogràfiques.

La creació d’aquests models s’està duent a terme amb fi-
nançament de la Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel- 
ligència Artificial del Govern d’Espanya i el Departament 
de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya.

MareNostrum processa grans quantitats de textos per crear models de 
les llengües catalana i castellana

El BSC i el FC Barcelona han completat la primera fase del pro- 
jecte IoTwins, un sistema que utilitza la Internet de les Coses i la 
IA per analitzar i predir el moviment de persones dins i fora de les 
instal·lacions del club i que, un cop desenvolupat, permetrà millorar 
la gestió relacionada amb la mobilitat dels visitants i l’oferta de ser-
veis. El projecte IoTwins modelitza els moviments de les persones 
que passen per les instal·lacions del club mitjançant la recollida de 
dades anònimes i la creació d’una simulació informàtica que repro-
dueix els moviments habituals del públic.

Progressos en el projecte per a la gestió intel·ligent 
de visitants a les instal·lacions del FC Barcelona
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Recerca aplicada & Innovació

Desxifren la paradoxa d’Anak Krakatau, el volcà indonesi que va 
congelar l’atmosfera

DST: l’eina per a la predicció de fonts 
d’energies renovables
El BSC coordina l’S2S4E Decision Support 
Tool (DST), una eina que pot mostrar, per 
primera vegada, tant pronòstics subestacio-
nals com estacionals de precipitació, radia-
ció solar, temperatura i vent, que estan adap-
tats al sector de les energies renovables.

El servei de vigilància atmosfèrica de Copernicus utilitza tècniques d’IA desenvolupades al BSC per
calcular la reducció d’emissions durant la pandèmia

El BSC ha desenvolupat tècniques basades en IA per calcu-
lar la reducció d’emissions de contaminants atribuïble a les 
restriccions relacionades amb la pandèmia de la COVID-19. 
El servei de vigilància atmosfèrica de Copernicus ha utilitzat 
aquestes tècniques per calcular la reducció d’emissions a ni- 
vell europeu. La col·laboració es va realitzar mitjançant un con-
veni amb el Centre Europeu de Previsions Meteorològiques a 
Mitjà Termini (ECMWF). L’estudi resultant d’aquesta col·labo-
ració proporciona un desglossament sectorial i espacial diari 
de les emissions, així com informació sobre les contribucions 
a nivell de país i dels diferents contaminants.

Investigadors de diverses institucions liderades pel BSC estan duent a terme expedicions a deserts d’arreu del món 
amb l’objectiu de recollir dades diverses que han de permetre entendre i quantificar la composició global de la pols 
mineral i analitzar els seus efectes sobre el clima. La importància d’aquestes campanyes, emmarcades en el projecte 
FRAGMENT, resideix en el fet que actualment no es té una comprensió completa dels processos físics d’emissió de la 
pols i es necessiten dades experimentals per respondre preguntes científiques clau i avaluar teories i models, com els 
que s’executen a MareNostrum. Les campanyes es van interrompre per la pandèmia i es reiniciaran el 2021.

Un equip científic rastreja els deserts per desxifrar-ne la pols i els seus efectes 
sobre el clima
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L’activitat volcànica que té lloc a les atmosferes humides tropicals pot 
provocar un procés de convecció (transferència de calor) profunda i 
desencadenar tempestes volcàniques. Una simulació realitzada al BSC 
revela com aquests fenòmens poden allargar-se sostingudament du-
rant diversos dies.

Fotografies utilitzades amb el permís del propietari dels drets, Dicky Adam Sidiq / Kumparan



Creada amb la UPC, és una empresa 
de software biomèdic per crear éssers humans virtuals. 
Amb tecnologia basada en Alya (codi desenvolupat al 
BSC), replica òrgans i sistemes fisiològics, per provar i 
millorar dispositius mèdics i fàrmacs.

Creada amb la UPC, aporta solucions 
comercials que poden oferir el moni-

toratge, optimització i anàlisi de centres de computació 
d’altes prestacions des d’un punt de vista de consum i 
eficiència energètica.

Creada amb l’Imperial Co-
llege London (ICL), desen-

volupa i comercialitza tècniques avançades de diagnòs-
tic per imatge de teixit mamari, per millorar la detecció i 
el diagnòstic de càncer de mama.

Ofereix eines per a l’anàlisi del com-
portament temporal i la seguretat 
de processadors multinucli per a 

sistemes crítics, com l’aviació o l’automoció.

Creada amb la UPC. Està basada 
en SORT-ATM, un software per a la 
gestió del trànsit aeri en situacions 

d’emergència relacionades amb perills naturals a l’at-
mosfera i especialment amb erupcions volcàniques.

Es va crear amb la UPC, Nearby-
Sensors i Cellnex Telecom. Ofe-
reix tecnologies avançades d’or-

questració i automatització de processos en xarxes, per 
a edge computing, amb aplicacions en IoT i 5G.

Desenvolupa eines de si-
mulació atomística i anàlisi 
de dades per identificar les 

molècules que més s’ajusten a les propietats desitjades 
i accelerar el disseny de nous productes químics.

Empresa biotech que utilitza simula-
cions i intel·ligència artificial per ac-
celerar el descobriment de fàrmacs. 

Creada amb IRB Barcelona,   ICREA, CIC-UB, Fundació 
Bosch i Gimpera i Fundació Botín.

Ofereix una plataforma per a anàlisi 
de big data amb la tècnica Data 
Leverage, que proporciona una gran 

informació, accedint només a la quantitat mínima de 
dades sense processar.

Creada amb la UB i l’IFAE. La 
seva missió és construir un or-

dinador quàntic coherent i únic al mercat i ofereix algo-
ritmes quàntics per a la seva aplicació en empreses de 
diversos sectors.
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93
Llocs de treball

23
Tecnologies transferides

3,5M€
Capital obtingut

Les tecnologies capdavanteres del BSC han permès 
la  creació de deu noves empreses en cinc anys

La investigació i la tecnologia generades al BSC han propiciat la creació de deu empre-
ses punteres en els últims cinc anys. Aquestes spin-offs ofereixen serveis avançats en 
àmbits tan diversos com la biomedicina, la seguretat aeroespacial i automobilística o la 

computació quàntica.



Descubreix-nos

Activitats en línia per a tots els públics
Mai no abandonem la gent que vol saber més de nosaltres. Si 
el 2020 va ser l’any en què les visites presencials van haver de 
ser suspeses, també va ser l’any en què es va posar a la vostra 
disposició tot tipus d’activitats en línia. 

Curs online sobre machine learning i 
intel·ligència artificial
“AI & predictive analytics in data-center environments” és un 
curs pensat per apropar l’ús de la intel·ligència artificial a es-
tudiants d’informàtica, professionals i investigadors de tots 
els àmbits que treballin amb algoritmes d’anàlisi i predic-
ció de dades. El curs es divideix en tres parts fonamentals: 
rendiment en centres de processament de dades, machine 
learning i tecnologies de processament de dades distribuï-
des. L’ha creat l’investigador del BSC Josep Lluís Berral, amb 
finançament d’Intel, i està dirigit tant a estudiants i investiga-
dors iniciats com a aquells que volen iniciar-se en la matèria.
El trobaràs a http://dcai.bsc.es.

Ja pots realitzar la teva visita virtual al 
superordinador MareNostrum

El superordinador MareNostrum ja es pot visitar des de casa 
o des de qualsevol lloc del món. A la nostra web trobaràs 
l’enllaç per accedir a un interessant recorregut virtual, ple 
d’informació sobre què són els supercomputadors, com 
funcionen i per què els fem servir al BSC. Si vols fer la visita 
acompanyat, oferim també xerrades en línia per a tots els 
públics, a càrrec del responsable de visites del centre. Tro-
baràs els enllaços als tours virtuals i el formulari per sol·lici-
tar una visita comentada a la nostra web:
www.bsc.es/visites.

Anem a l’escola per explicar als infants 
què és un superordinador

Les aules de primària ja no han de desplaçar-se al 
BSC perquè l’alumnat pugui gaudir de la interessant 
i divertida activitat del programa “Som Investigado-
res”. Els jocs d’aquesta exitosa iniciativa, que cada 
any convida 6.000 estudiants a visitar el superordi-
nador, ja es poden realitzar des de les aules. Tots els 
jocs pensats per introduir l’alumnat més jove en el 
món dels superordinadors i el pensament compu-
tacional estan disponibles a la nostra web: www.bsc.
es/alaula. Si ets docent i ho prefereixes, pots dema-
nar que una educadora vingui a l’escola a guiar l’ac-
tivitat.
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El BSC agraeix el suport de:



Jordi Girona, 31
Torre Girona

08034 Barcelona (Espanya)

info@bsc.es
www.bsc.es

El BSC és un consorci públic format per:




