
                                                                          
 
 

El BSC i Foment del Treball promouen la innovació a l’empresa a 

través de la supercomputació 

(Barcelona, 9 de juny de 2017). - EL Barcelona Supercomputing Center (BSC) i Foment del Treball 

Nacional uneixen forces per fomentar la innovació en les empreses a través de la supercomputació. 

Mateo Valero, Director del BSC, i Joan Pujol, Secretari General de Foment del Treball, han signat 

avui un conveni de col·laboració entre les dues institucions que ho fan possible. 

La signatura del conveni té com a objectiu emmarcar i coordinar la col·laboració entre els dos 

centres en intercanvi d’informació, coneixements i experiències. D’aquesta manera es pretén 

impulsar la innovació de les empreses a través de l’ús de les ciències de la informació aplicades a les 

activitats econòmiques, industrials i de serveis, promovent la transferència tecnològica des de la 

recerca en supercomputació al món de l’empresa i afavorint el flux de coneixement entre ambdues. 

Entre els objectius establerts en aquest acord hi ha la intenció de difondre entre les empreses les 

possibles aplicacions dels coneixements tècnics i metodològics desenvolupats pel BSC, així com la 

realització de propostes de projectes de R+ D+ I amb la participació del BSC i les empreses afiliades 

a Foment. El document també contempla la participació en conferències, simposis i altres 

esdeveniments en els que es promoguin sinergies entre el món empresarial i el BSC, en especial les 

trobades d’empresaris a les instal·lacions del supercomputador MareNostrum. 

Sobre Foment del Treball  

Foment del Treball Nacional és la confederació que representa des de 1771 els empresaris i la potent 

indústria catalana. La seva missió és defensar els interessos dels empresaris catalans, tot promovent 

un entorn favorable per a l’activitat productiva en diàleg amb els poders públics i els representants 

de la societat civil. 

El posicionament de Foment en matèria d’innovació és exercir com a impulsor en l’àmbit 

empresarial català, per millorar l’estat de la innovació al teixit industrial i d’empreses al país. El 

lideratge de Foment i la forta presència en aquest àmbit permet l’impuls d’iniciatives que 

persegueixin resultats concrets. En aquest sentit, Foment facilita la interrelació de fluxos d’innovació 

existents, des d’un punt de vista col·laboratiu i obert (innovació oberta), inclusió de metodologies 

de disseny a processos d’innovació (design thinking), així com l’impuls de projectes d’emprenedoria 

corporativa a tot l’espectre empresarial. 

Sobre el BSC 

El Barcelona Supercomputing Center (BSC) és el centre nacional de supercomputació a Espanya. El 

BSC està especialitzat en la computació d’altres prestacions (HPC) i la seva missió és doble: 

proporcionar la infraestructura i els serveis de supercomputació als científics europeus i generar 

coneixement i tecnologia per transferir a l’empresa i a la societat. 



                                                                          
 
 
El BSC és un centre d’Excel·lència Severo Ochoa i membre de primer nivell de la infraestructura 

d’investigació europea PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe). El BSC també 

gestiona la Xarxa Espanyola de Supercomputació (RES). 

El BSC és un consorci format pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat del Govern 

Espanyol, el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i la Universitat 

Politècnica de Catalunya – Barcelona Tech. 
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