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arriba el marenostrum 4

el superordinador de barcelona 
multiplica per 12 la seva potència

EL PERIÓDICO
BARCELONA

E
l nou supercomputador 
del Barcelona Supercom-
puting Center-Centre Naci-
onal de Supercomputació 

(BSC-CNS), el MareNostrum 4, serà 
12,4 vegades més potent que l’actu-
al MareNostrum 3 –instal·lat entre el 
2012 i el 2013-- i arribarà als 13,7 pe-
taflops/s, és a dir, que podrà realitzar 
11.000 bilions d’operacions per se-
gon, segons va anunciar el centre 
ahir en un comunicat.
 El BSC-CNS acaba d’aprovar la 
compra del nou superordinador per 
34 milions d’euros després d’un con-
curs públic en què han participat 
tres empreses i que ha guanyat IBM, 
que integrarà en la màquina tecno-
logies d’altres empreses informàti-
ques com Lenovo, Intel i Fujitsu.
 Amb el superordinador, que 
s’ubicarà a la mateixa seu que els 
seus antecessors, la capella de tor-

Costa 34 milions 
i cada segon podrà 
fer 11.000 bilions 
d’operacions

re Girona, al campus de la Universi-
tat Politècnica de Catalunya, el BSC-
CNS ha buscat adquirir una màqui-
na apta per executar tota mena de 
treballs científics i d’enginyeria.
 Segons va explicar a Efe el direc-
tor del BSC-CNS, l’enginyer de te-
lecomunicacions Mateo Valero, el 
nou superordinador serà capaç de 
fer més precisos els models per a les 
prospeccions petrolíferes, delimi-

començarà al desembre, encara que 
no estarà completada  fins al mes de 
juny vinent. Per donar una idea de 
la seva capacitat, Valero va assenya-
lar que el nou equipament podrà fer 
en un dia el que el primer MareNos-
trum, del 2005, que al seu dia va ser 
el quart més potent del món, feia en 
tot un any.

EVOLUCIÓ CONSTANT / «Si estigués fun-
cionant actualment seria el primer 
més potent de la UE, el segon d’Eu-
ropa –el primer és a Suïssa– i el 12è 
del món, però és probable que al 
juny ja estigui superat per altres su-
perordinadors», va puntualitzar Va-
lero, que considera que l’important 
no és el rànquing, sinó que «la mà-
quina estigui pensada perquè pu-
gui ser utilitzada eficaçment pels 
investigadors». «En els últims 30 
anys, cada 10 anys es multiplica per 
mil la potència dels ordinadors», va 
explicar.
 El MareNostrum 4 tindrà una ca-
pacitat d’emmagatzematge en disc 
de més de 10 petabytes i estarà con-
nectat a les infraestructures big data 
del BSC-CNS (de 24,6 petabytes) i a la 
xarxa de centres d’investigació i uni-
versitats europees. H

tar la qualitat de l’aire cada 10 me-
tres, «cosa impensable fa pocs anys», 
o modelar de manera fidedigna el 
canvi climàtic, entre altres investi-
gacions. «És l’eina ideal perquè els 
investigadors apliquin als hospitals 
els seus descobriments», va afegir 
Valero.
 La instal·lació del superordina-
dor, amb una potència equivalent a 
140.000 ordinadors personals junts, 

33 El superordinador MareNostrum, el 2011.

FRANCESC CASALS

El Consell de Col·legis de Metges 
de Catalunya (CCMC) va fer pú-
blic ahir el seu posicionament 
arran de l’expedient informatiu 
que s’ha obert a un col·legiat de la 
demarcació de Girona per impar-
tir xerrades on hauria desacon-
sellat les vacunacions sistemàti-
ques. La corporació avisa que els 
col·legiats que públicament o en 
l’exercici de la professió desacon-
sellin les vacunes sense una con-
traindicació justificada podran 
ser sancionats per «vulnerar les 
normes del codi de deontologia» 
i «infracció de les normes profes-
sionals».
 El consell recull en un comu-
nicat quines són les obligacions 
dels professionals a la vegada que 
es desgranen els principals argu-
ments que fan necessària aques-
ta pràctica, dient que la seva efi-
càcia i benefici per a la salut es-
tan «de sobres demostrats» i que 
és una «evidència científica irre-
futable, no susceptible d’inter-
pretacions de base ideològica no 
demostrables». H
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expedientat 
un metge de 
Girona per 
desaconsellar 
les vacunes
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Ocultació d’abusos en els Testimonis de Jehovà

L
es cartes que publica EL PERIÓDI-
CO redactades durant anys per la 
cúpula a Nova York dels Testimo-
nis de Jehovà i enviades als Anci-
ans (els responsables) de les 1.400 

congregacions espanyoles que depenen de 
la sucursal espanyola d’aquesta organitza-
ció religiosa desvelen instruccions per evi-
tar que els casos d’abusos sexuals a menors 
en el si de la seva comunitat surtin a la llum. 
Dels documents es dedueix una política sis-
temàtica d’ocultació que coincideix amb les 

denúncies presentades a Espanya i amb el 
testimoni d’una dona, que va denunciar en 
aquest diari que va ser violada quan tenia 
vuit anys i després amenaçada perquè no en 
digués res. A Austràlia, una comissió gover-
namental ha criticat la seva negativa a co-
municar a les autoritats les denúncies d’abu-
sos. Als Estats Units, els Testimonis de Jeho-
và prefereixen pagar multes abans que 
entregar els documents d’abusos que dema-
nen els jutges.
 Costa de creure que una actitud que es re-

peteix en diferents països no sigui un intent 
premeditat de tapar els escàndols, com de-
nuncien les víctimes, en línia amb l’opacitat 
que és marca de la casa d’aquesta organitza-
ció religiosa. L’ocultació, i l’existència d’uns 
tribunals paral·lels que vetllen pel manteni-
ment de les normes morals, són intolerables 
en un Estat de dret. La llibertat religiosa no 
pot emparar aquest tipus de pràctiques, i en-
cara menys quan estem parlant d’abusos se-
xuals a menors. Cap religió pot conculcar les 
llibertats dels ciutadans.

E
l Govern de la Generalitat va pre-
sentar ahir el seu projecte de 
pressupostos per a l’any 2017. 
Els ha elaborat sota una doble 
síndrome: evitar que la CUP els 

tombi, com ja va passar la primavera passa-
da, i complir formalment els requisits exi-
gits per l’Estat per evitar que el Govern els 
recorri. El resultat són uns comptes lleu-
ment expansius que preveuen una certa 
desacceleració de l’economia i que com-
pleixen formalment l’objectiu de dèficit 
públic mentre s’espera que dijous pugui 
patir modificacions al Consell de Política 
Fiscal i Financera.
 A partir d’aquest quadro general, ningú  
podrà qüestionar al vicepresident Oriol 
Junqueras que cap de les partides d’ingres-
sos inclou molta dosi de comptabilitat cre-
ativa com en anys anteriors. I tampoc li po-
drà regatejar que l’escàs marge de manio-
bra que li dóna la reducció de les despeses 

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. 
Els articles exposen postures personals.

Pressupostos de conjuntura
financeres i l’augment d’ingressos per la 
millora econòmica i els nous impostos el 
dedica íntegrament a la despesa social. 
Una prioritat que creix fins a nivells anteri-
ors a la crisi però que no recupera l’import 
que va tenir l’any 2010. Junqueras ha fet 
aquest moviment sense atendre les deman-
des dels seus socis parlamentaris, que exi-
gien una reforma integral de la fiscalitat, 
ni les de l’oposició, que li demana un canvi 
de prioritats.
 De manera que l’esquer per guanyar-se 

el vot de la CUP ha sigut finalment l’orga-
nització del referèndum sobre la indepen-
dència que va anunciar el president Carles 
Puigdemont per superar la moció de confi-
ança el mes de setembre. Complir aquest 
compromís, que de moment ha satisfet la 
CUP, sí que ha exigit una certa creativitat 
en l’elaboració del projecte de pressupos-
tos. Plasmar en una llei un projecte tan in-
cert com aquest evidencia la fragilitat del 
plantejament polític que l’impulsa. El refe-
rèndum unilateral apareix mig amagat en 
una partida dedicada a la «participació» i 
en un creixement desorbitat del fons de 
contingència de la Generalitat. Novament 
es tracta de no dir les coses pel seu nom per 
burlar la legalitat amb una promesa de més 
que incert compliment. L’argúcia pot ser-
vir per passar el tràmit, però en cap cas as-
segura la celebració del referèndum men-
tre les prioritats continuen sense canviar-
se un any més. 

La despesa social a 
Catalunya creix fins a nivells 
anteriors a la crisi però no 
recupera l’import del 2010
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Animus iocandi Ferreres

El Banc Europeu de Reconstrucció i 
Desenvolupament ha gestionat el fi-
nançament d’una transcendental 
obra d’enginyeria, el sarcòfag que se-
gellarà durant almenys un segle el 
reactor de la central nuclear ucraïne-
sa de Txernóbil, on el 1986 hi va ha-
ver un gravíssim accident.	 3Pàg. 18 

Suma 
Chakrabarti
President
del BERD

Noms propis
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Un miler de persones d’organitza-
cions socials i de variats àmbits han 
llançat la campanya Casa nostra, ca-
sa vostra per sensibilitzar la ciutada-
nia i exigir als governants solidari-
tat amb els refugiats. Costafreda és 
una de les coordinadores d’aquesta 
acció.	 3Pàg. 19

Lara
Costafreda
Il·lustradora
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L’aprovació per part del Parlament 
neerlandès d’un projecte de llei per 
prohibir la utilització del vel inte-
gral islàmic apel·lant a raons de se-
guretat és sobretot una concessió a 
una extrema dreta en un auge pre-
ocupant.	 3Pàg. 19

Mark
Rutte
Primer ministre
d’Holanda
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El BSC-CNS, que dirigeix Valero al 
campus de la Politècnica, adquiri-
rà un supercomputador 12,4 vega-
des més potent que l’actual Mare 
Nostrum 3 i que podrà portar a ter-
me fins a 11.000 bilions d’operaci-
ons per segon.	 3Pàg. 40

Mateo
Valero
Enginyer de 
telecomunicacions
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Aquesta professional és una de les 
persones de l’àmbit de la salut amb 
una feina i uns consells que són 
molt importants per als músics. 
Una jornada celebrada al Taller de 
Músics ha alertat dels riscos labo-
rals que hi ha en el sector.	3Pàg. 64

Montserrat
Bonet
Foniatra
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