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Ajuntament

de Sant Boi de Llobregat 

Anunci

X116/U633/2019/000007

Per decret d’Alcaldia núm. AALB190117 
data 29 d’octubre de 2019 es considera 
aprovat definitivament el Projecte d’obra 
municipal ordinària de Xarxa de calor 
amb biomassa de La Parellada (X116/

U633/2019/000007), el qual va ser aprovat 
inicialment mitjançant acord de Junta de 
Govern Local en sessió de data 31 de juliol 
del 2019, per manca d’al·legacions en el 
tràmit d’informació pública.

Sant Boi de Llobregat,
8 de novembre del 2019

La tinenta d’alcaldia
de l’Àrea d’actuació d’Aliances, 

Innovació i Govern Intern,
Salut González Martín

ANUNCIS OFICIALS

BCN acollirà 
un innovador 
laboratori  
de codi obert

El Barcelona Supercomputing 
Center-Centre Nacional de Su-
percomputació (BSC-CNS) ha 
anunciat l’obertura de l’Euro-
pean Laboratory for Open Com-
puter Architecture (LOCA), la 
missió del qual serà dissenyar i 
desenvolupar a Europa xips ba-
sats en hardware de codi obert 
per ser utilitzats en les noves ge-
neracions de superordinadors i 
en altres àmbits de la computa-
ció d’altes prestacions. 

El nou laboratori tindrà la 
seu a Barcelona i serà un en-
torn perquè enginyers in-
formàtics i científics de primer 
nivell, procedents d’empreses i 
entorns acadèmics, treballin 
conjuntament en el desenvolu-
pament i fabricació de sistemes 
de codi obert, inclòs el hardware 
obert, per a diferents aplica-
cions de la computació, segons 
va informar el BSC-CNS ahir en 
un comunicat. 

El director del BSC-CNS, Ma-
teo Valero, explicarà més de-
talls d’aquest projecte durant 
una xerrada que tindrà lloc a 
Denver el 20 de novembre en la 
conferència SC19, la cita anual 
més important del món de la 
supercomputació. Valero va in-

dicar ahir que el LOCA serà un 
laboratori col·laboratiu que 
acollirà empreses, fundacions i 
institucions acadèmiques que 
comparteixen «la visió que és 
necessari crear arquitectures 
obertes per garantir la trans-
parència, la competitivitat i la 
sobirania tecnològica». 

 
OBRIR  CAMÍ / «Ho anunciem amb 
molta convicció perquè és un 
pas més en la nostra filosofia 
d’obrir camí en la creació d’ar-
quitectures de supercomputa-
ció europees», com ja va fer en el 
passat amb el projecte Mont-
blanc, creant clústers basats en 
processadors ARM, va dir. Els ob-
jectius del LOCA naixen en un 
context en el qual el panorama 
tecnològic s’està transformant 
per l’increment exponencial 
d’anàlisi de dades, que reque-
reix xips més potents, noves tec-
nologies de memòria, emmagat-
zematge de gran capacitat, am-
plada de banda massiva i accele-
radors per donar resposta a les 
necessitats de més potència. H

SITUAT AL BSC-CNS

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

El nou centre serà  
un espai col·laboratiu 
entre diferents agents

va prendre per un intent de fer-
nos la pilota per part de l’artis-
ta. Jo encara recordo els anys 
en què per la meva ciutat apa-
reixien amb freqüència els 
meus iguals de Madrid, que so-
lien treballar per a revistes al-
ternatives de Barcelona ja mor-
tes. Necessitaríem una exposi-
ció sobre aquesta germandat 
marginal, però dubto molt que 
s’arribi a fer mai. Quan jo vaig 
intentar muntar una mostra 
sobre l’underground barceloní 
al CCCB, els seus responsables 
se’m van torejar amb una habi-
litat digna del malaguanyat 
Manolete, i sé d’alguns amics 
que també van intentar una co-
sa semblant en altres llocs i van 
obtenir el mateix resultat que 
jo: res de res. 

El que queda de la ‘movida’

RAMÓN 

De EspañaBARCELONEJANT

E
ls que no van viure els 
anys de la movida ma-
drilenya es poden fer 
una idea bastant apro-

ximada del que va ser visitant 
Foto Colectania (passeig de Pi-
casso, 14) i fent un cop d’ull a 
les imatges que allà s’exhibei-
xen d’Alberto García-Alix, Ouka 
Leele, Miguel Trillo i el difunt 
Pablo Pérez Mínguez, que ens 
va deixar el 2012 després de fer-
nos riure molt a tots. Per als que 
sí que vam ser-hi –tot i que fos 
de visita–, la mostra té un punt 
a l’estil magdalena de Proust: 
les fotos ens porten records, gai-
rebé tots bons. Aquells anys, 
quan un anava a Madrid, no ha-
via ni de trucar els seus amics 
perquè el traguessin a passejar; 
n’hi havia prou amb deixar-se 
caure pel Rockola per trobar-
se’ls a tots, menys a Fernando 
Márquez, el Zurdo, que era abs-
temi i donat a recollir-se aviat a 
casa dels seus oncles, on vivia 
(Fernando era falangista, del 
sector Bryan Ferry, i no li ana-
ven la gresca ni la bogeria). 

Per motius que no arribo a 
explicar-me, mai he intercanvi-
at una paraula amb Bárbara 
Allende, en art Ouka Leele, tot i  
haver-m’hi creuat en moltes 
ocasions, tot i que sí que vaig co-
nèixer i vaig apreciar la seva pa-
rella, José María Morera, àlies 
el Hortelano, que en pau des-
cansi. Miguel Trillo és un paio 
extremadament simpàtic que 
porta tota la vida retratant tri-
bus urbanes: el seu arxiu d’ex-
cèntrics deu ser impressionant, 
ja que és un genuí enamorat de 
la moda juvenil, com el prota-
gonista de la cançó de Radio Fu-
tura. Quan em van presentar Al-
berto García-Alix, em va entrar 
un cert cangueli, ja que era 
d’aquesta gent que si te la cre-
uaves de nit per un carreró fosc, 
et venien ganes de sortir cor-
rents: la jupa de cuir, les patilles 
d’impressió, la Harley David-
son, els tatuatges, l’expressió de 
quinqui, la veu d’aiguardent 
que empitjorava cada any a cau-

Foto Colectania presenta 
una mostra que ofereix 
una idea aproximada 
d’aquells anys a Madrid

sa de l’abús de substàncies il·le-
gals... Després resultava que era 
un tipus encantador i de bona 
família a qui li havia donat per 
caminar, com diria Albert Pla, 
pel costat més bèstia de la vida. 
A casa de Pablo Pérez-Mínguez, 
cada dia era nit de Nadal i allò 
estava sempre ple de gent. Fins i 
tot jo vaig ser en aquest pis i em 
vaig entretenir fent una partide-
ta a la màquina del milió que te-
nia l’home, un dels paios més 
accelerats que he conegut mai. 

Exposició necessària 
Alberto va dir a TV-3 que la mo-
vida només havia sigut la conti-
nuació de l’underground barce-
loní. Tenia més raó que un 
sant, però hi va haver qui s’ho 

Mentre a Madrid celebren la 
movida fins i tot els del PP, a Bar-
celona no hi ha hagut manera 
que l’autoritat competent es 
prengui seriosament l’activitat 
alternativa que es va portar a 
terme des de poc abans de la 
mort de Franco fins a la consa-
gració de Jordi Pujol. És com si 
els fes fàstic. O com si no la con-
sideressin prou catalana, que ve 
a ser el mateix. 

Aquí la transició només la po-
den explicar els psuqueros, en 
especial els que s’han passat al 
nacionalisme per convicció o 
per grimpar. Són els mateixos 
que diuen que la moguda ma-
drilenya va ser un foc d’artifici 
del qual no ha quedat res –com 
si les pel·lícules de Pedro Almo-
dóvar i Iván Zulueta i els discos 
de La Mode i Radio Futura fossin 
sengles bunyols per a ignorants 
enlluernats per la modernitat–, 
quan només cal acostar-se a Foto 
Colectania per comprovar que 
sí, d’acord, a la movida hi va ha-
ver molt gamarús i molt aprofi-
tat, però també molta gent que 
se’n va riure del franquisme i va 
decidir començar a viure a la se-
va manera: si es prenguessin la 
molèstia, trobarien alguns d’ells 
a les fotos d’Alberto, Bárbara, 
Miguel i Pablo. H

A BCN, l’autoritat no  
s’ha pres seriosament 
l’activitat alternativa que hi 
va haver al morir Franco

33 Miguel Trillo (esquerra) i Alberto García-Alix, dos dels fotògrafs que exposen a Foto Colectania.
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