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.
Som un centre d’investigació multidisciplinària de referència i alberguem infraestructures de compuSom membres de primer nivell de la infraestructura de recerca europea Partnership for Advanced
Computing in Europe (PRACE), gestionem la Red Española de Supercomputación, una InfraestrucVam ser creats el 2005 a partir de l’experiència de col·laboracions fructíferes entre administrapersones a ser un equip de gairebé 800, gràcies al continu compromís dels nostres patrons i a la
-

Missions del BSC

Serveis de supercomputació
per a investigadors
espanyols i europeus

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

(educació, tech transfer i
comunicació)

El BSC és un consorci públic format per:
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HORIZON

2020

On som, cap a on anem?
El 2021 ha estat un any marcat per la continuïtat de
la pandèmia de COVID-19, amb mesos de pràctica
normalitat i etapes durant les quals treballar des de
professionals però també personals, el balanç global

Mateo Valero i Josep M. Martorell

És per aquest motiu que la primera paraula que ens ve al cap
tots els treballadors del BSC, perquè el seu esforç continuat

den el nostre creixement i que ens situen una vegada més com un dels millors centres de supercomputació
Aquest ha estat l’any de la inauguració de la nostra nova seu corporativa, que ha estat possible gràcies al
permet concentrar dues terceres parts del nostre equip sota un mateix sostre i serà la seu de les nostres
arribi durant l’any 2022 i que consolidarà el nostre paper de lideratge al mapa de la supercomputació euroAl tancar l’exercici, liderem bona part dels projectes de desenvolupament de la futura tecnologia de computació europea i som una de les institucions més actives als centres d’excel·lència europeus d’aplicacions de
exemples que podreu consultar en aquestes pàgines, com el nou centre de computació avançada per a
EUROfusion, la coordinació de l’estratègia europea de dades sanitàries o la nostra activa participació a la
Aquest ha estat també l’any de la posada en marxa del “Programa europeu de Resiliència i Recuperació”,
-

posar en marxa Quantum Spain, un ambiciós projecte que reforçarà l’ecosistema de computació quàntica
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Com dèiem al principi, malgrat la incertesa continuada provocada per l’evolució de la pandèmia, la nostra
activitat ha seguit amb total normalitat, desenvolupant recerca, servint la comunitat espanyola i europea de
-

Les seves recomanacions són molt útils per encarar millor el nostre futur i els seus reconeixements són un

Les institucions renoven la seva representació al Consell Rector del BSC

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CIENCIA
E INNOVACIÓN
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Inaugurada la nova seu corporativa del BSC
BSC-REPSOL Building

 m

2

1 auditori
de
2 sales
formació
de
35 sales
reunions

113 espais
diàfans
Amb la col·laboració de:

530

persones compartint el
mateix espai

boració de la Fundació Repsol i el Fons Europeu de DesenZSPYTEQIRX6IKMSREP *)()6 
La nova seu corporativa del BSC-CNS, el BSC-REPSOL
&YMPHMRK NE ʣW YRE VIEPMXEX )W XVEGXE HƅYR IHMJMGM HI
Q2UYIGSQTXEEQFUYEXVITPERXIWHƅSƼGMRIW
llocs de treball, 35 sales de reunions, dues aules de formació, un auditori i diversos punts de trobada per fomentar
PƅMRXIVGERZM HI GSRIM\IQIRX IRXVI IPW IUYMTW HI VIGIVGE
Dos terços de la plantilla del BSC tenen el seu lloc de treFEPP IR EUYIWXE WIY M PE VIWXE IWXʚ MRWXEPxPEHE IR IHMƼGMW
propers que, com el BSC-REPSOL Building, estan situats a
PƅIRXSVRHIPWNEVHMRWHI8SVVI+MVSRE

)PRSYIHMƼGMHIP&7''27IWXʚGSRRIGXEXEXVEZʣWHƅYRE
TEWWEVIPxPEEPUYIƼRWEVELEIWXEXPƅIHMƼGMQʣWIQFPIQʚXMGHIPGIRXVIPEGETIPPE8SVVI+MVSREUYIEGXYEPQIRXEGYPP
IPWYTIVSVHMREHSV1EVI2SWXVYQ

Als seus soterranis s’està construint una nova sala per a
superordinadors, que permetrà la instal·lació d’infraestructures de supercomputació de més volum i capacitat, com
IPJYXYV1EVI2SWXVYQ5YEREM\ʫWYGGIIM\MPEGETIPPEHI
8SVVI +MVSRE IW QERXMRHVʚ GSQ E IWTEM MGʫRMG M ZMWMXEFPI
)P&7'6)4730&YMPHMRKLEXMRKYXYRGSWXHIQMPMSRW i també albergarà infraestructures de supercomputació i
HƅIYVSWMLEIWXEXƼRERʡEXKVʚGMIWEPIWETSVXEGMSRWHIPW HEHIWHITVMQIVRMZIPP
TEXVSRW HIP GIRXVI 1MRMWXIVM HI 'MʢRGME M -RRSZEGMʬ (Ipartament de Recerca i Universitats de la Generalitat de
Catalunya i Universitat Politècnica de Catalunya), la col·la-
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Comença el projecte Quantum Spain

Al programa Quantum Spain hi participen
25 universitats i centres de
recerca i infraestructures de
14 comunitats autònomes,
que col·laboren per potenciar l’ecosistema espanyol de
computació quàntica.
El projecte està coordinat per la
doctora en computació quàntica
Alba Cervera Lierta.
Inclou un programa de formació per als
usuaris potencials de les tecnologies quàntiques i
els diferents nodes de la Red Española de Supercomputación (RES).
Preveu la creació d’algorismes quàntics aplicables
a les necessitats de la indústria i el sector públic.

El BSC coordina el projecte Quantum Spain, que preveu la construcció i la instal·lació
HIP TVMQIV SVHMREHSV UYʚRXMG FEWEX IR XIGRSPSKME IYVSTIE 0ƅSFNIGXMY HI 5YERXYQ
7TEMRƼRERʡEXTIVPE7IGVIXEVMEHƅ)WXEXHI(MKMXEPMX^EGMʬM-RXIPxPMKʢRGME%VXMƼGMEPʣW
GVIEVYRIGSWMWXIQEHIGSQTYXEGMʬUYʚRXMGEWʫPMHE)WTER]E
El projecte preveu la construcció d’un ordinador quàntic que s’instal·larà a la seu del
BSC-CNS i que, progressivament, s’anirà equipant amb xips de diferents
KIRIVEGMSRWMRʱQIVSHIGʱFMXW)WJEVERWIVZMVGʱFMXWFEWEXWIRPEXIGnologia de circuits superconductors i la construcció del hardware
es realitzarà en col·laboració amb empreses especialitzades en
EUYIWXWIGXSVIQIVKIRX
La previsió és que l’ordinador tingui un primer xip de dos cúbits
EƼREPWHIPMUYITVSKVIWWMZEQIRXZEKMMRGSVTSVERXRSZIWZIVWMSRWHI\MTWƼRWEVVMFEVEPWGʱFMXWIR
Quantum Spain també preveu el desenvolupament d’algorismes quàntics aplicables a problemes d’empreses i entitats públiques, la creació d’un sistema d’accés remot per experimentar
amb els nous algorismes i un programa de formació per incrementar les capacitats dels potencials usuaris i dels nodes de la Red
)WTEʪSPEHI7YTIVGSQTYXEGMʬR
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Al servei de la ciència
Des dels telescopis artesanals de Galileu a l’accelerador
HITEVXʧGYPIWHI+MRIFVEIPWMRWXVYQIRXWGMIRXʧƼGWLER
experimentat una gran evolució tecnològica.
Amb ells també ha canviat el tipus de preguntes a les
quals la ciència ZSPHSREVVIWTSWXE:SPIQVIWTSRHVI
qüestions sobre fenòmens que ja no poden observar-se
EWMQTPIZMWXERMEQFENYHEHƅMRWXVYQIRXWʫTXMGW

Què es la
supercomputació?
0EWYTIVGSQTYXEGMʬTIVQIXVIEPMX^EVI\TIVMQIRXWGMIRXʧƼGWWMmulant in silicoIPGSQTSVXEQIRXHIPƅSFNIGXIHƅIWXYHM6IYRMV
tot el saber sobre aquest objecte en una simulació informàtica
i experimentar 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, impossiFPIW
Els supercomputadors són necessaris també per analitzar
grans quantitats de dades, com les que proporcionen els grans
MRWXVYQIRXW GMIRXʧƼGW QSHIVRW EGGIPIVEHSVW HI TEVXʧGYPIW
grans telescopis, interferòmetres, plataformes de seqüenciaGMʬHIKIRSQIWIXG SPEGEHEZIKEHEQʣWKVERUYERXMXEXHI
HMWTSWMXMYWUYIGSRJSVQIRPE-RXIVRIXHIPIW'SWIW
Des de fa alguns anys s’ha demostrat que la supercomputació
ʣW XEQFʣ PE KVER EPMEHE HI PE MRXIPxPMKʢRGME EVXMƼGMEP NE UYI PE
seva gran capacitat de càlcul facilita l’entrenament d’algoritmes i l’extracció de conclusions a partir de grans quantitats
HIHEHIW
La computació d’altes prestacions és un gran accelerador de
PEGMʢRGMEMPƅIRKMR]IVME0EQENSVMEHIHMWGMTPMRIWGMIRXʧƼUYIWPE
JERWIVZMVTIVEQTPMEVPIWJVSRXIVIWHIPWIYGSRIM\IQIRX
10 INFRAESTRUCTURES
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Recerca a MareNostrum 4
1EVI2SWXVYQLETVSTSVGMSREXQMPMSRWHƅLSVIWHITVSGIWWEHSVHYVERXIP)P
80% les han utilitzat investigadors que han aconseguit accés al superordinador a través de
la xarxa d’infraestructures europea Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE)SHIPE6IH)WTEʪSPEHI7YTIVGSQTYXEGMʬR 6)7 

Daniel Nóbrega Siverio
Coronal Bright Points on the Sun: a study from the
photosphere to the corona.
7EWGLE,YWE
Compact binary coalescence modelling toward LIGO/
Virgo design sensitivity and next generation detectors
Xavier Luri Carrascoso
Gaia: Image parameters determination and
cross match of observations for the fourth Data
Reduction Cycle (DRC-04)
,SVEGMS4ʣVI^7ʛRGLI^
Discovery of SARS-CoV-2 inhibitors through large-scale
Virtual Screening methods
Emilio Artacho
Radiation damage on realistic DNA
QSHIPWZMEƼVWXTVMRGMTPIWQIXLSHW
.E^QMR%KYEHS7MIVVE
Validation of an in-silico clinical trial in a
cardiac population for the assessment of proarrhythmic risk of repurposed drugs
:MGIRX1SPMRIV
Computer Design of Double Acting Inhibitors
of SARS-CoV-2 Mpro by QM/MM Simulations:
Towards the Design of COVID-19 Antiviral Drugs

1V'PʣQIRX&VMGEYH
SWOP: the Submesoscale-permitting World Ocean
Project
1MVIME4IVEP1MPPʛR
Geodynamic modeling of subduction zones. Case studies:
Western and Central Mediterranean and Andes Cordillera.
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Recerca a MareNostrum 4
(V.SVKI:MIMVE
Acceleration control and superradiance
in laser-plasma accelerators
4VSJ6SFIVXS:IV^MGGS
TORNADO - Rotating double diffusive
and Rayleigh-Bénard convection
Andres Pacheco Pages
Monte Carlo Simulation for the ATLAS Experiment at
the CERN LHC at the MareNostrum by IFAE/PIC Tier-1
.SWʣ,IVRʛRHI^
MC Simulation for the CMS Experiment at the CERN LHC

1EVME:IVSRMGE+ERHYKPME4MVSZERS
Study of Methane Steam Reforming on
Ceria-based Bimetallic Ni/Cu Catalysts
Nuria Lopez
Dynamic behavior of Earth-abundant
heterogeneous (electro)-catalysts
Inés Corral Pérez
Photophysical and photochemical validation
of alien genetic building blocks and
N-nucleobases ancestors

Servei a investigadors de tot Europa
)PWYTIVSVHMREHSV1EVI2SWXVYQIWXʚEHMWTSWMGMʬHIPW
MRZIWXMKEHSVWHIXSX)YVSTE0E6IH)WTEʪSPEHI7YTIVcomputación i la xarxa europea PRACE distribueixen el
  HI PE GETEGMXEX HI GʚPGYP 0ƅEWWMKREGMʬ IW VIEPMX^E
mitjançant convocatòries obertes, a les quals els investigadors presenten les seves propostes, que després són
EZEPYEHIWTIVGSQMXʢWGMIRXʧƼGWI\TIVXWIRPIWHMJIVIRXW
HMWGMTPMRIW)P VIWXERXHIPEGETEGMXEXHIPWYTIVSVHMREHSVIWXʚEWWMKREXEP&7'

1EVI2SWXVYQXʣYRETSXʢRGMEQʚ\MQEHITIXEƽSTWSIPUYIʣWIPQEXIM\
FMPMSRWHƅSTIVEGMSRWTIVWIKSR
1EVI2SWXVYQIWXʚGSƼRERʡEXTIP4VSKVEQE3TIVEXMY-RXIPxPMKIRX
HIP*SRW)YVSTIYHI(IWIRZSPYTEQIRX6IKMSREP *)()6
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Reconeixements a la recerca
Rosa M. Badia rep el HPDC Achievement Award 2021
6SWE1&EHMEPʧHIVHIPKVYT;SVOƽS[WERH(MWXVMFYXIH'SQTYXMRKLEVIFYXIP,4('%GLMIZIQIRX
Award 2021 per les seves innovacions en models de programació paral·lela basats en tasques,
ETPMGEGMSRWMWMWXIQIWHIƽY\HIXVIFEPPMTIPWIYPMHIVEXKIIRPEGSQYRMXEXHIVIGIVGEIRGSQTYXEGMʬ
HƅEPXVIRHMQIRX&EHMEXEQFʣLEIWXEXRSQIREHEQIQFVIHMWXMRKMHEHIPƅ%WWSGMEXMSRJSV'SQTYXMRK1EGLMRI %'1 TIVPIWWIZIWHIWXEGEHIWGSRXVMFYGMSRWGMIRXʧƼUYIWEPƅʚVIEHIPEGSQTYXEGMʬ
MGSRWIPPIVEHƅ%'1)YVSTE

Markus Donat, nomenat professor ICREA i Premi AXA de la Ciència del Clima
1EVOYW(SREXGSPʧHIVHIPKVYTHI4VIHMGGMʬGPMQʚXMGELEIWXEXRSQIREXTVSJIWWSV-'6)%MLEVIFYX
el Premi AXA de la Ciència del Clima, que té com a objectiu reconèixer i premiar els investigadors
TIVPEWIZEHIWXEGEHEGSRXVMFYGMʬIRPEGSQTVIRWMʬGMIRXʧƼGEMPƅEHETXEGMʬEPGERZMGPMQʚXMG

Toni Gabaldón, nou membre d’EMBO
8SRM+EFEPHʬRTVSJIWWSV-'6)%MPʧHIVHIPKVYT-6&&EVGIPSRE&7''27LEIWXEXRSQIREXQIQFVIHƅ)1&3 3VKERMX^EGMʬ)YVSTIEHI&MSPSKME1SPIGYPEV )1&3ʣWYREGSQYRMXEXJSVQEHETIV
QʣWHITVIWXMKMSWSWMRZIWXMKEHSVWUYITVSQSYPƅI\GIPxPʢRGMEIRPIWGMʢRGMIWHIPEZMHE

Josep Lluís Gelpí, nou catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular de la UB
.SWIT0PYʧW+IPTʧLEIWXEXRSQIREXRSYGEXIHVʚXMGHI&MSUYʧQMGEM&MSPSKME1SPIGYPEVHIPE9RMZIVWMXEXHI&EVGIPSRE 9& +IPTʧʣWHMVIGXSVHIP2SHIHI&MSMRJSVQʚXMGE'SQTYXEGMSREPMPʧHIVHI
PƅIUYMTGSQTYXEGMSREPHIPƅ-RWXMXYX2EGMSREPHI&MSMRJSVQʚXMGE -2& )0-<-6)7

Mateo Valero rep el premi d´Honor del Col·legi d´Enginyeria Informàtica de Galícia
)PHMVIGXSVHIP&7'1EXIS:EPIVSLEVIFYXIPTVIQMHu,SRSVHIP'SPI\MS4VSJIWMSREPHI)R\IʪEVʧEIR
-RJSVQʛXMGEHI+EPMGME '4)-+ TIPWIYTETIVMQTYPWSVHIPEWYTIVGSQTYXEGMʬE)WTER]EM)YVSTEM
TIVWIVYRHIPWMRZIWXMKEHSVWQYRHMEPQIRXQʣWTVIQMEXWIRIPWIYGEQT

Asun Lera St.Clair, al Grup d’Experts de l’Assemblea Ciutadana per al Clima
%WYR0IVE7X'PEMVEWWIWWSVEWʢRMSVEP(ITEVXEQIRXHI'MʢRGMIWHIPE8IVVELEIWXEXRSQIREHE
membre del Grup d’Experts independent de l’Assemblea Ciutadana per al Clima, la composició de
PEUYEPZEWIVERYRGMEHETIP1MRMWXIVMTIVEPE8VERWMGMʬ)GSPʫKMGEMIP6ITXI(IQSKVʚƼG

Salvador Capella assumeix la vicepresidència de la Societat Espanyola de Bioinformàtica
Salvador Capella, líder del grup de l’Institut Nacional de Bioinformàtica al BSC, ha estat nomenat
vicepresident de la Societat Espanyola de Bioinformàtica i Biologia Computacional (SEBiBC), el
TVIWMHIRXLSRSVʧƼGHIPEUYEPʣWIPHMVIGXSVHI'MʢRGMIWHIPE:MHEHIP&7'%PJSRWS:EPIRGME

Luis Gascó rep el premi extraordinari de tesi doctoral de la UPM
0YMW+EWGʬMRZIWXMKEHSVHIPEYRMXEXHI8I\X1MRMRKHIP&7'LEVIFYXIPTVIQMI\XVESVHMREVMHI
XIWMHSGXSVEPTIVPE9RMZIVWMXEX4SPMXʢGRMGEHI1EHVMHGSVVIWTSRIRXEPƅER]EGEHʢQMGTIV
PEWIZEVIGIVGEXMXYPEHEƈ)\TPSXEGMʬHIPIW8-'WIRPEKIWXMʬHIPWSVSPPMPEWIZEMRƽYʢRGMEWSFVIPE
TIVGITGMʬGMYXEHEREHIPWSVSPPƉ
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Cap a un ecosistema Open HPC
El BSC porta a la pràctica la seva visió de computació d’alt
VIRHMQIRX ,4' GVIERXYRIGSWMWXIQEHI,4'FEWEXIR
LEVH[EVIMWSJX[EVIHIGSHMSFIVX
Si bé el software de codi obert no és nou, el hardware de codi obert sí que ho és i està adquirint
YRMQTYPWIRSVQIWSFVIPEFEWIUYIIP&7'MIPWRSWXVIWWSGMWIWXIQGSRWXVYMRX
)RIPRSYGSRXI\XXIGRSPʫKMGEPKYRIWHIPIWVIKPIWLERGERZMEX7ƅLETEWWEXHƅYXMPMX^EVQSPXWXVERWMWXSVWEJIVRIYRʱWQʣWIƼGMIRX%M\ʫMQTPMGEUYITIVGSQTPMVIPWVIUYMWMXWHITSXʢRGMEMVIRHMQIRXLIQHƅIWTIGMEPMX^EV
IPLEVH[EVI
Alhora, les tendències tecnològiques actuals estan canviant la manera com desenvolupem les aplicacions i on les execuXIQ0ETMPEHIWSJX[EVIIZSPYGMSREMIWXSVREQʣWEFWXVEGXEGSWEUYITIVQIXYREQENSVTVSHYGXMZMXEXHIPTVSKVEQEHSV
IRHIXVMQIRXHIPƅIƼGMʢRGMEHIPLEVH[EVI
)PWPPIRKYEXKIWHITVSKVEQEGMʬMƽY\SWHIXVIFEPPHƅEPXRMZIPPTIVQIXIREI\TIVXWMGMIRXʧƼGWGSRWXVYMVPIWWIZIWTVʫTMIW
ETPMGEGMSRW-LERHIHMWWIR]EVPETMPEGSQTPIXEXSXIWPIWGETIWHILEVH[EVIMWSJX[EVITIVGSQTPMVIPWWIYWSFNIGXMYW
HIVIRHMQIRXMTSXʢRGME *034; TIVEPƅI\EWGEPEPE^IXEWGEPEMVIRHMQIRXWWYTIVMSVW
Aquest nivell d’integració no és possible en un ecosistema tancat o
WIQMSFIVX 4IV JIV TSWWMFPI EUYIWXE JYWMʬ PE TPEXEJSVQE LE HƅIWXEV
SFIVXE
1SPXWGSQTSRIRXWHIPETMPEHIWSJX[EVINEJSVQIRTEVXHIPƅIGSWMWXIQEHIGSHMSFIVXMIWTSHIRQSHMƼGEV2SSFWXERXEM\ʫƼRWEVEIP
hardware ha estat un ecosistema tancat que impedeix dur a terme un
ZIVMXEFPIGSHMWWIR]HILEVH[EVIMWSJX[EVI

El Laboratori per
a l’Arquitectura de
Computadors Oberta
El Laboratori per a l’Arquitectura de Computadors Oberta (Laboratory for Open Computer Architecture, LOCA) és una iniciativa per faGMPMXEVIPHIWIRZSPYTEQIRXHƅYRIGSWMWXIQE,4'FEWEXIRWSJX[EVI
HIGSHMSFIVXMRSYLEVH[EVISFIVXʈWYRQIGERMWQITIVMQTYPWEV
la col·laboració acadèmica i industrial global, la formació i l’educaGMʬUYITIVQIXVEREUYIWXEVIZSPYGMʬ
El BSC disposa d’una combinació única d’expertesa en aplicacions
per a diferents àmbits, experiència en disseny i co-disseny de hard[EVIMWSJX[EVIMMRWXEPxPEGMSRWGSQ1EVI2SWXVYQTIVEPHIWIRZSPYTEQIRXHIWMWXIQIWHI,4'8IRMQXSXWIPWMRKVIHMIRXWTIVGVIEV
aquest futur i gran part del treball ja està en marxa, amb cada cop
QʣWMQTYPWMVIGSRIM\IQIRXKPSFEP
14 INVESTIGACIÓ

Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación | Resum 2021

0EVYXEHILEVH[EVIHIGSHM
obert del BSC
Des de fa poc hi ha una opció de hardware de codi obert viable basada en el set d’instruccions
HƅEVUYMXIGXYVE -7% SFIVX6-7':UYIJETSWWMFPIGVIEVYRIGSWMWXIQEHI,4'SFIVX
,M LE HSW IM\SW TVMRGMTEPW IR IP HIWIRZSPYTEQIRX HI LEVH[EVI '49W 9RMXEXW 'IRXVEPW HI
4VSGIWWEQIRX MEGGIPIVEHSVW8SXWHSWTSHIRFIRIƼGMEVWIHIPEMRZIWXMKEGMʬFEWEHEIRYR-7%SFIVXNEUYITIVQIX
EJIKMVI\XIRWMSRWMQERXIRMVYREGSQTEXMFMPMXEXFʚWMGEEQFIPWSJX[EVII\MWXIRX
En recerca, el desenvolupament de prototips proporciona resultats de més qualitat, més facilitats per a la transferència
HIXIGRSPSKMEMYRGSRIM\IQIRXXIGRSPʫKMGKIRIVEPUYIʣWJSREQIRXEPTIVVIWSPHVIIPWHIWEƼEQIRXWJYXYVWHIP,4'PE
MRXIPxPMKʢRGMEEVXMƼGMEPPƅETVIRIRXEXKIEYXSQʚXMGMPƅETVIRIRXEXKITVSJYRH
,IQMRMGMEXPEVYXEGETEPLEVH[EVIHIGSHMSFIVXHIWIRZSPYTERXHMJIVIRXWRYGPMWHI'49MEGGIPIVEHSVW)WXIQEHSTtant un enfocament pragmàtic, desenvolupant nuclis simples i perfeccionant les CPU des del punt de vista de les seves
GETEGMXEXWMIRRSHIWHIXIGRSPSKMEHIWMPMGMGEHEGSTQʣWTIXMXW
'SQQSWXVEPEƼKYVEEGSRXMRYEGMʬZEQGSQIRʡEVPEJEQʧPMEHIRYGPMW0EKEVXSJEFVMGEXWEPQEMKHIEQFYR
TVSGʣWWMQTPIUYITSXIQIXVIYREMRWXVYGGMʬTIVGMGPIHIVIPPSXKIIRSVHVIHITVSKVEQE%PQEXIM\XIQTWZEQHIWenvolupar un processador vectorial (VPU), que es va fabricar el març de 2021, amb diversos socis que participen a la
)YVSTIER4VSGIWWSV-RMXMEXMZI )4-7+% 4SWXIVMSVQIRXZEQGSQFMREVPIWGETEGMXEXWHIPRSWXVITVMQIVTVSGIWWEHSV
0EKEVXSEQFPE:49TIVGVIEV(:-23UYIIWZEGSRWXVYMVEPNYPMSPHI)PTVSGIWWEHSVHIXIVGIVEKIRIVEGMʬIWHMY
7EVKERXEREMIWJEFVMGEVʚIP8IRMQQSPXWQʣWTVSGIWWEHSVWMEGGIPIVEHSVWIRGEVETIVEVVMFEVHITVSNIGXIWGSQ
(6%'I4VSGIWWSVXLI)YVSTIER4-038M)4-7+%

Accelerators
EPI
SGA2
EUPILOT
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Publicacions
Al servicio dedestacades
la ciencia
La naturalesa multidisciplinària del BSC es fa evident a l’ampli ventall d’àrees sobre les
UYEPWIPWWIYWMRZIWXMKEHSVWTYFPMUYIREVXMGPIWGMIRXʧƼGW
%WSXEYREWIPIGGMʬHIPIWTYFPMGEGMSRWQʣWHIWXEGEHIWHIP

Morrigan: A Composite Instruction TLB Prefetcher
Aquest article és el primer que demostra que les càrregues de treball dels centres de
dades i servidors pateixen una severa degradació del seu rendiment a causa del cost de
XVEHYGGMʬHIPEHMVIGGMʬHuMRWXVYGGMʬ4VSTSWEYRRSYprefetcherHI80&HMVMKMXEEHVIGIW
HƅMRWXVYGGMʬUYITVSTSVGMSREYREQMPPSVEHIPVIRHMQIRXQMXNʚHIP +:EZSYPMSXMW0
%PZEVI^&+VSX(.MQʣRI^M1'EWEW4VSGIIHMRKWSJXLIXL%RRYEP-)))%'1-RXIVREXMSREP 7]QTSWMYQ SR 1MGVSEVGLMXIGXYVI 1-'63  %WWSGMEXMSR JSV 'SQTYXMRK 1EGLMRIV]2YIZE=SVO2=97%Ɓ

VIA: A Smart Scratchpad for Vector Units with Application to Sparse Matrix Computations
Presentació de la nova Arquitectura Vector Indexada (VIA), que accelera les aplicacions
EQFTEXVSRWHƅEGGʣWEPEQIQʫVMEGSQEVEGʚPGYPWQEXVMGMEPWHMWTIVWSW0ƅEGGIPIVEGMʬ
s’aconsegueix gràcies a un bloc de notes intel·ligent estretament acoblat a les unitats
JYRGMSREPWZIGXSVMEPWHMRWHIPRYGPM.4EZSR-:EVKEW:EPHMZMIWS%&EVVIHS.1EVMQSR
11SVIXʬ*1SPP379RWEP1:EPIVSM%'VMWXEP-RXIVREXMSREP7]QTSWMYQSR,MKL4IVJSVQERGI'SQTYXIV%VGLMXIGXYVI ,4'% TT*IFVIV

Time-resolved emission reductions for atmospheric chemistry modelling in Europe during the COVID-19 lockdowns
0ƅIWXYHMUYERXMƼGEPIWVIHYGGMSRWEPIWIQMWWMSRWTVMQʚVMIWEGEYWEHIPWGSRƼREQIRXW
per la COVID-19 a Europa, considerant factors de reducció de l’activitat que varien per
JSRX TEʧW M HME M HEHIW QIXISVSPʫKMUYIW 1 +YIZEVE 3 .SVFE % 7SVIX , 4IXIXMR (
&S[HEPS/7IVVEHIPP'8IRE,(IRMIVZERHIV+SR./YIRIR:,4IYGLM'4ʣVI^
+EVGʧE4ERHS%XQSWTLIVMG'LIQMWXV]ERH4L]WMGWƁ

Engagement, involvement and empowerment: three realms of the coproduction
framework for climate services
Aquest article presenta un marc de coproducció transdisciplinari, per ajudar a establir una
MRXIVJʧGMIƽYMHEMIƼGEʡIRXVIIPWGMIRXʧƼGWMPIWTEVXWMRXIVIWWEHIWIRIPWWIVZIMWGPMQʚXMGW
(&SNSZMG%07X'PEMV-'LVMWXIP18IVVEHS47XER^IP4+SR^EPI^M).4EPMR+PSFEP
)RZMVSRQIRXEP'LERKI
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One qubit as a universal approximant
En aquest treball mostrem, per primera vegada, com entrenar un sol cúbit per fer opeVEGMSRWQEXIQʚXMUYIWEVFMXVʚVMIW)PTVSGʣWHƅIRXVIREQIRXIWJEEQFHEHIWVIEPWIRYR
WMQYPEHSVMIWXVERWJIVIM\MZIVMƼGEIRYRHMWTSWMXMY5YERXYQSTIVEXMYUYIIWXʚFEWEXIR
XIGRSPSKME WYTIVGSRHYGXSVE % 4ʣVI^7EPMREW ( 0ʬTI^2ʱʪI^ % +EVGʧE7ʛI^ 4 *SVR
(ʧE^M.-0EXSVVI4L]WMGEP6IZMI[%.YR]

Large eddy simulation of aircraft at affordable cost: a milestone in CFD Konrad
%UYIWXEMRZIWXMKEGMʬWSVKIM\HƅYRHIPWTVSFPIQIWHIP+VER(IWEƼEQIRXEPIWEIVSGMʢRGMIW'SQTYXEGMSREPWMHIRXMƼGEXTIVPE2%7%WSFVIPƅʱWHI(MRʚQMGEHI*PYMHW'SQTYXEGMSREPW GSQ E IMRE GPEY TIV EP HMWWIR] HƅEIVSREYW 0ƅEVXMGPI GSQTVSZE UYI ʣW ZMEFPI
complir els requisits de precisió i assequibilitat utilitzant la simulació de grans remolins
IREVUYMXIGXYVIWMRJSVQʚXMUYIWQSHIVRIW/SRVEH%+SG3VMSP0ILQOYLP+ISVKI-4EVO
+ISVKI-4EVO7ERNIIF8&SWI4EVZM^1SMR*PS[

The impact of non-additive genetic associations on age-related complex diseases
L’article demostra com GUIDANCE, una estratègia d’anàlisi del genoma proposada des
del BSC que inclou múltiples panells de referència i l’anàlisi del cromosoma X, augmenta
PEMHIRXMƼGEGMʬHIZEVMERXWKIRʢXMUYIWMTIVQIXGSRʢM\IVQMPPSVPƅEVUYMXIGXYVEKIRʢXMGEHI
QEPEPXMIWGSQTPI\IW1+YMRHS1EVXʧRI^6%QIPE7&SRʚW+YEVGL14YMKKVʫW'7EPZSVS-1MKYIP)WGEPEHE')'EVI].&'SPI76ʳIKIV)%XOMRWSR%0ISRK*7ERGLI^
'6EQSR'SVXIW.)NEVUYI(74EPQIV1/YVOM*MRR+IR'SRWSVXMYQ/%VEKEQ.
'*PSVI^61&EHME.11IVGEHIV(8SVVIRXW2EXYVI'SQQYRMGEXMSRW%FVMP

7MQYPEXMRK 7%67'S: ITMHIQMGW F] VIKMSRWTIGMƼG ZEVMEFPIW ERH QSHIPMRK
contact tracing app containment
1MXNERʡERX YR QSHIP ITMHIQMSPʫKMG HI '3:-( 7-6 EQTPMEX IW QSWXVE IR UYMR KVEY IP
rastreig de contactes per aplicacions mòbils pot mitigar l’epidèmia, a diferents escenaris de
HIRWMXEXHITSFPEGMʬQSFMPMXEXMJVEGGMSRWHƅYWYEVMW%*IVVEVM)7ERXYW('MVMPPS14SRGIHI0ISR21EVMRS18*IVVIXXM%7ERXYGGMSRI'LEHLE21EZVMHMW%:EPIRGME24.
(MKMXEP1IHMGMRI+IRIV

TIGER: The gene expression regulatory variation landscape of human pancreatic
islets
0ƅEVXMGPITVIWIRXE8-+)6YRVIGYVWGSQTPIXHIHEHIWKIRʫQMUYIWHƅMPPSXWTERGVIʚXMGWUYI
permet una exploració integradora sobre com la variació genètica afecta la funció dels
MPPSXWMTVSTMGMEEZIRʡSWXIVETʢYXMGWMQIHMGMREHITVIGMWMʬTIVEPEHMEFIXMWXMTYW0%PSRWS%4MVSR-1SVʛR1+YMRHS1EVXʧRI^7&SRʚW+YEVGL+%XPE-1MKYIP)WGEPEHE
66S]S14YMKKVʫW<+EVGME,YVXEHS17YPIMQER01EVWIPPM.07)WKYIVVE.:
8YVEXWMR^I.18SVVIW:2]PERHIV.'LIR0)PMEWWSR1(IJVERGI6%QIPE1%+-'
,1YPHIV%0+PS]R0+VSST41EVGLIXXM(0)M^MVMO.*IVVIV.11IVGEHIV1'RST
(8SVVIRXW'IPP6ITSVXW3GXYFVI
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Recerca aplicada & Innovació
Participació activa del BSC en els estudis per a la cimera
del clima i el debat sobre las mesures que cal prendre
El BSC ha tingut un paper molt actiu en els preparatius de la cimera mundial sobre el canvi climàtic i la divulgació de
QIWYVIWETVIRHVITIVQMXMKEVPEGVMWM)PHMVIGXSVHIPHITEVXEQIRXHI'MʢRGMIWHIPE8IVVE*VERGMWGS.(SFPEW6I]IW
ha coordinat un dels informes del Panell Intergovernamental del Canvi Climàtic (IPCC), l’organisme de les Nacions
9RMHIWUYITVSTSVGMSREEPWPʧHIVWQYRHMEPWIPWMRJSVQIWGMIRXʧƼGWTIVHSREVWYTSVXEPEWIZETVIWEHIHIGMWMSRWMLE
tingut un paper important en la divulgació, al nostre país, de l’estat de l’emergència climàtica i les accions necessàries
TIVQMXMKEVPE
Durant el 2021 els investigadors d’aquest departament han publicat diversos
articles sobre com millorar els models que serveixen per predir els efectes del
GERZMGPMQʚXMGMIPWUYIGEPIWTIVEVHIPƅIWGEPJEQIRXHIPTPERIXE4IVTEVXWIZE
PEMRZIWXMKEHSVE%WYR0IVE7X'PEMVLEIWXEXRSQIREHEQIQFVIHIPƅ%WWIQblea Ciutadana per al Clima, una de les línies d’acció prioritàries de la Declaració davant de l’Emergència Climàtica i Ambiental a Espanya, consagrada a la
0PIMHI'ERZM'PMQʚXMGM8VERWMGMʬ)RIVKʢXMGE

El canvi climàtic pot provocar un augment de les precipitacions a Europa
Les precipitacions a Europa
durant l’època hivernal podrien
augmentar al voltant d’un 20%
els propers 30 anys si es manté
el nivell actual d’emissions de gasos
EQFIJIGXIHƅLMZIVREGPI
%UYIWXEʣWPEGSRGPYWMʬHuYRRSYIWXYHMVIEPMX^EXTIP
BSC-CNS en col·laboració amb el servei meteorolòKMG HIP 6IKRI 9RMX 1IX 3JJMGI 0E MRZIWXMKEGMʬ WƅLE
basat en nous models climàtics de resolució molt
alta amb un grau de realisme superior als tradicioREPW)PWVIWYPXEXWHIPRSYIWXYHMXIRIRMQTPMGEGMSRW
importants per a l’avaluació dels riscos del canvi
climàtic en moltes activitats socioeconòmiques, inclosa la gestió de l’aigua, els assentaments, la naveKEGMʬIPGSQIVʡMPETVSHYGGMʬHƅIRIVKMEIʫPMGE
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Les simulacions demostren que les restriccions
del trànsit a Barcelona són
insuficients per complir
amb la legislació europea
de qualitat de l’aire
Un estudi del BSC realitzat amb diferents models de simulació desenvolupats al centre ha demostrat que les mesures de
restricció del trànsit que s’apliquen actualment a la
ciutat de Barcelona són insuficients per complir els
estàndards de qualitat de l’aire imposats per la Unió
)YVSTIETIVTVIWIVZEVPEWEPYXHIPWGMYXEHERW
Segons l’estudi, cal reduir la circulació de vehicles
privats com a mínim un 25%, ja que l’impacte de la
Zona de Baixes Emissions no és suficient i les mesures de restricció de l’espai destinat als vehicles, com
les superilles o l’urbanisme tàctic, tenen un efecte
VIFSXEPEUYEPMXEXHIPƅEMVIHIPIW^SRIWEHNEGIRXW
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)P&7'GSSVHMREPEHIƼRMGMʬHIPƅIWXVEXʢKMEIYVSTIE
de dades sanitàries
)P&7'ʣWYRHIPWHSWGSSVHMREHSVWHI,IEPXL]'PSYHIPTVSNIGXIIRGEVVIKEXHIHIƼRMVPƅIWXVEXʢKMEHIPJYXYV2ʱZSP)YVSTIYHI6IGIVGEM-RRSZEGMʬ7ERMXʚVME)PWIYSFNIGXMYʣWKIRIVEV
HMVIGXVMYWVIGSQEREGMSRWMIWTIGMƼGEGMSRWTIVGVIEVVITSWMXSVMWHIHEHIWHMWXVMFYʩHIWEXSX
)YVSTE
La comunitat investigadora considera que aquests repositoris són bàsics per donar suport tant a la recerca en salut
GSQEPƅEWWMWXʢRGMEWERMXʚVMEEXSXWIPWRMZIPPWHIWHIPEWEPYXTʱFPMGEEPEQIHMGMRETIVWSREPMX^EHE
0uEKIRHEIWXVEXʢKMGELEYVʚHIXIRMVIRGSQTXIPEMRGPYWMʬHuEWTIGtes ètics, legals i socials i també les solucions tecnològiques per
JEGMPMXEVPƅERʚPMWMHIHEHIWWERMXʚVMIWHMWXVMFYʩHIWERMZIPPIYVSTIY
Al projecte participen 21 organitzacions d’11 països i està obert a
la participació d’entitats sanitàries, acadèmiques, administracions,
IQTVIWIWMSVKERMX^EGMSRWHITEGMIRXWGMYXEHERWMTVSJIWWMSREPW

Creada la base de dades
més gran sobre illots pancreàtics, claus a la diabetis
tipus 2
El BSC, el Broad Institute de Boston i la Université Lliure de Bruxelles han creat i posat a disposiGMʬHIPEGSQYRMXEXGMIRXʧƼGE8-+)6YR
repositori de dades genòmiques, transcriptòmiques i
epigenètiques d’illots pancreàtics, uns grups de cèl·luPIW WSWTMXSWSW HI GSRXVMFYMV E PE HMEFIXMW XMTYW  4IV
crear aquest repositori es va haver d’harmonitzar una
gran quantitat de dades i desenvolupar nous mètodes
estadístics per analitzar les diferències en l’expressió
KʢRMGEIRXVIMRHMZMHYW

Nou mètode d’intel·ligència artificial per caracteritzar malalties rares
Investigadors del BSC han
creat una nova metodologia,
basada en xarxes multicapa,
TIV GEVEGXIVMX^EV QEPEPXMIW VEVIW
La majoria de les malalties rares són
genètiques però, en ser poc freqüents, el seu estudi és complex, ja que només es disposa de mostres
petites que impedeixen conclusions estadísticament
JIVQIW%UYIWXERSZEXIGRSPSKMETIVQIXMRXIVTVIXEV
la base molecular de les malalties, partint de molts
TSGWGEWSWMSFVIRSZIWTSVXIWEPEMRZIWXMKEGMʬ

Enzims per impulsar la fabricació de teixits, cosmètics i productes de neteja menys contaminants
El BSC està desenvolupant noves eines computacionals per fomentar el desenvolupament d’enzims que contribueixin a la fabricació de productes quotidians
QIR]WGSRXEQMRERXW%UYIWXIWIMRIWGSQFMRIRXʢGRMUYIWHIQSHIPMX^EGMʬQSPIcular i intel·ligència artificial per seleccionar les proteïnes més adequades per a la
TVSHYGGMʬHIXIM\MXWGSWQʢXMGWMTVSHYGXIWHIRIXINE)WXYHMWVIGIRXWEWWIKYVIR
que l’ús d’enzims per a la fabricació d’aquests productes reduiria a 42 milions de
tones anuals les emissions de CO2
Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación | Resum 2021
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Recerca aplicada & Innovació
)963JYWMSRGSRƼEEP&7'PEGVIEGMʬHƅYR'IRXVIHI
Computació Avançada per accelerar l’energia de fusió
)963JYWMSRIPGSRWSVGMJSVQEXTIVTEʩWSWTIVJIVVIEPMXEXPƅIRIVKMEHIJYWMʬLEGSRƼEXEP
BSC la creació i la gestió d’un dels cinc Centres de Computació Avançada que donaran
WYTSVXEPWGMIRXʧƼGWI\TIVMQIRXEPWUYIXVIFEPPIRIRIPHIWIRZSPYTEQIRXHƅEUYIWXE
RSZEJSRXHƅIRIVKMETIVKIRIVEVIPIGXVMGMXEX
L’energia de fusió, neta i lliure de riscos, es basa en els processos que impulsen la producció d’energia a les estrelles i és una de les principals apostes
HIPEGSQYRMXEXGMIRXʧƼGETIVVIHYMVHVʚWXMGEQIRXPIWIQMWWMSRW HI'32
EWWSGMEHIWEPEKIRIVEGMʬHƅIPIGXVMGMXEX
1ʣWHIGIRXVIWHIVIGIVGEMIQTVIWIWIWXERXVIFEPPERXIRPIWMRZIWtigacions de EUROfusion, que combinen experiments amb simulacions
per reproduir als reactors les reaccions entre isòtops d’hidrogen que teRIRPPSGEPRYGPMHIP7SP0EGSQTPI\MXEXMRMZIPPHIHIXEPPUYII\MKIM\IR
EUYIWXIWWMQYPEGMSRWVIUYIVIM\IRLEVH[EVIMWSJX[EVIQSPXWSƼWXMGEXM
han posat en relleu la necessitat de comptar amb el suport de centres
EZERʡEXWHIGSQTYXEGMʬ

Supercomputació per a la indústria del transport, el petroli, el gas
i l’energia eòlica
Investigadors del BSC han col·laborat en el desenvolupament d’eines
avançades per estudiar l’ús de combustibles renovables en els futurs sisXIQIW HI XVERWTSVX WSWXIRMFPI 4IV EM\ʫ WƅLER GSQFMREX PIW XIGRSPSKMIW
d’automoció amb els requisits de combustible actuals i futurs, tant en el
marc de simulacions a exaescala de motors de combustió com en experiQIRXWGSRXVSPEXW%UYIWXEMRZIWXMKEGMʬWƅLEHYXEXIVQIEPTVSNIGXI)2)6XICO, centrat en el desenvolupament de solucions de software de simulació avançada per a les indústries del petroli i gas, l’energia eòlica i la
GSQFYWXMʬTIVEPXVERWTSVX

Pronòstics diaris per ajudar les autoritats en la gestió de l’emergència provocada pel volcà de La Palma
El BSC ha col·laborat en la gestió de l’emergència provocada per l’erupció
del volcà de La Palma, posant a disposició de les autoritats la capacitat del
WYTIVSVHMREHSV1EVI2SWXVYQTIVJIVTVIHMGGMSRWHMʚVMIWHIPWQSZMQIRXW
HIPIWIQMWWMSRWHIPZSPGʚ
Aquests pronòstics, de periodicitat diària, s’han dut a terme a partir d’una
col·laboració entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
'7-'  M IP &7' )P WIY SFNIGXMY LE IWXEX ENYHEV PIW EYXSVMXEXW IR PE TVIWE
HIGMWMSRWHIWXMREHIWEPMQMXEVIPWHER]WTVSZSGEXWTIVPƅIVYTGMʬ
20 R+D+I
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Neix MarIA, el primer model massiu d´intel·ligència
EVXMƼGMEPHIPEPPIRKYEIWTER]SPEHuEGGʣWSFIVX
)P&7'LEGVIEX1EV-%YREJEQʧPMEHIQSHIPWHIPEPPIRKYEIWTER]SPEHƅEGGʣWSFIVXTIVUYʢ
els desenvolupadors d’aplicacions, empreses, grups de recerca i la societat en general el
TYKYMRJIVWIVZMVIRMRƼRMXEXHƅYWSW
1EV-% WƅLE GSRWXVYʩX E TEVXMV HIP TEXVMQSRM HSGYQIRXEP HMKMXEP HI PE &MFPMSXIGE
2EGMSREP Hƅ)WTER]E UYI VEWXVINE M EV\MZE PIW [IFW IPEFSVEHIW IR IWTER]SP
)PWIYQSHIPHIQʣWZSPYQMGETEGMXEXIP+48PEVKILEWMXYEXPEPPIRKYE
espanyola al tercer lloc dels idiomes que disposen de models massius
HƅEGGʣWSFIVXHIWTVʣWHIPƅERKPʢWMIPQERHEVʧ
%QF 1EV-% IW TSHIR HIWIRZSPYTEV ETPMGEGMSRW EQF GETEGMXEXW QSPX
HMZIVWIW GSQ EVE GPEWWMƼGEV HSGYQIRXW S GVIEV GSVVIGXSVW S IMRIW HI
XVEHYGGMʬ8EQFʣIWTSXYXMPMX^EVTIVJIVVIWYQWEYXSQʚXMGWWMQTPMƼGEV
VIHEGXEXWGSQTPMGEXWEPEQMHEHIHMJIVIRXWTIVƼPWHƅYWYEVMKIRIVEVTVIKYRXIWMVIWTSWXIWQERXIRMVHMʚPIKWGSQTPI\SWEQFIPWYWYEVMWMƼRWMXSX
redactar textos complets (que podrien semblar escrits per humans), a partir
HƅYRXMXYPEVSYRTIXMXRSQFVIHITEVEYPIW
)PTVSNIGXI1EV-%WIKYIM\IRQEV\EEQFIPHIWIRZSPYTEQIRXHIRSZIWZIVWMSRWIWTIGMEPMX^EHIWIRHMJIVIRXWʚVIIWHƅETPMGEGMʬMRGPSIRXLMFMSQIHMGMREMPIKEPMLEIWXEXƼRERʡEXTIVPE7IGVIXEVMEHƅ)WXEXHI(MKMXEPMX^EGMʬM-RXIPxPMKʢRGME%VXMƼGMEP

El BSC elabora una base de dades per a la traducció automàtica del
llenguatge de signes gràcies a la IA
Amanda Duarte, estudiant de doctorat i investigadora del BSC, ha elaborat
,S[7MKR YRE I\XIRWE FEWI HI HEHIW TIV E PE XVEHYGGMʬ EYXSQʚXMGE HIP
PPIRKYEXKIHIWMKRIWEQF-%,S[7MKRGSRXʣQʣWHILSVIWHIZʧHISW
amb intèrprets del llenguatge de signes americà (ASL) i tres gravades en
YRIWXYHMEQFGʚQIVIWTIVVIGSRWXVYMVPETSWXYVE(HIPWMRXʢVTVIXW
,S[7MKRʣWYRVIGYVWSFIVXTIVUYʢMRZIWXMKEHSVWXERXHIPGEQTHIPTVScessament del llenguatge natural com els de visió per ordinador segueixin
EZERʡERXEPƅʚVIEHIPPPIRKYEXKIHIWMKRIW

Investigadors del BSC apliquen tècniques de supercomputació per
reduir el consum energètic del blockchain
El BSC col·labora amb la fundació Ethereum per posar en marxa, el 2022,
un nou sistema de FPSGOGLEMR, que té previst augmentar fins a mil vegades
la capacitat de transaccions per segon i alhora reduir fins a 500 vegades
IPGSRWYQIRIVKʢXMGEGXYEP4IVEM\ʫWƅLEGVIEX/YQSYRVEWXVINEHSVHIP
tipus aranya (crawler), que recopila informació dels aspectes més diversos
relacionats amb la creació de les cadenes de blocs i s’estan analitzant informacions per assegurar la disponibilitat, la fiabilitat i l’eficiència de les
HEHIWIQQEKEX^IQEHIWEPEGEHIRE
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Descubreix-nos
Festival Barcelona Deep Collage: Jornades de portes
SFIVXIWMEGXMZMXEXWTIVGIPIFVEVIPRSYIHMƼGM
)P&7'LEZSPKYXGSQTEVXMVPEWIZEEPIKVMEHIXIRMVYRRSYIHMƼGMGSVTSVEXMYSVKERMX^ERXYRIWNSVREHIWSFIVXIWEQF
EGXMZMXEXWTIVEXSXWIPWTʱFPMGW)PWGMYXEHERWZERXIRMVPƅSTSVXYRMXEXHIZMWMXEVIP&7'6)4730&YMPHMRKVIGSVVIRXIPW
IWTEMWUYIEPFIVKEVER1EVI2SWXVYQMPEGETIPPESRIWXVSFE1EVI2SWXVYQ
0EGMXEZEMRGPSYVIIP*IWXMZEP&EVGIPSRE(IIT'SPPEKIYREXVSFEHEHIGMIRXʧƼGWEVXMWXIWMGMYXEHERWTIV
expressar les seves experiències durant la pandèmia de COVID-19 i les interaccions entre ciència,
XIGRSPSKMEMZMHEUYSXMHMEREUYIEUYIWXITMWSHMLETSWEXHIQERMJIWX)PJIWXMZEPZEVIYRMVXEPPIVW
de collage per a nens i adults, actuacions musicals i teatrals, xerrades sobre ciència i tecnologia
i una exposició amb collages d’artistes i estudiants d’art i la col·laboració especial d’ED: un proKVEQEHƅMRXIPxPMKʢRGMEEVXMƼGMEPHIWIRZSPYTEXEP&7'UYIZEJIVIPWWIYWTVSTMWGSPPEKIWMRWTMVEX
IRPIWSFVIWHIPWEVXMWXIW9RIWTIVWSRIWZERKEYHMVHuEUYIWXIWEGXMZMXEXWSVKERMX^EHIWIR
col·laboració amb la Societat Barcelonina del Collage i amb el suport de l’Ajuntament de BarceloREIP1MRMWXIVMHI'MʢRGMEM-RRSZEGMʬMIP4VSKVEQE&EVGIPSRE'SGETMXEP'YPXYVEPM'MIRXʧƼGE

Primera edició de les BSCTech Hackathons
)P&7'LETSWEXIRQEV\EPIW&7'8IGL,EGOEXLSRWEQF
l’objectiu d’experimentar amb eines desenvolupades al BSC
i investigar com poden ser útils per afrontar els reptes inJSVQʚXMGWHIPJYXYV0IW&7'8IGL,EGOEXLSRWIWZERHYVE
terme del 25 d’octubre al 4 de novembre i van consistir en
XVIWEGXMZMXEXWPEƈ,EGOEXLSR+49&7'2:-(-%TIVE,4'M
-%ƉƉ12,%'/VH1EVI2SWXVYQ,EGOEXLSRƉMƈ%VQ&7'
,EGOEXLSRƉ%XSXIWXVIWIPWTEVXMGMTERXWZERYXMPMX^EVIPWYTIVSVHMREHSV1EVI2SWXVYQ

Visites online per a instituts de tot Espanya
)PEGEYWEHIPGSRƼREQIRXIP&7'ZEGSQIRʡEVE
SJIVMVZMWMXIWSRPMRITIVEMRWXMXYXWHIWIGYRHʚVME)P
aquestes visites s’han consolidat, ja que són una bona
alternativa perquè els joves, especialment els de fora de
&EVGIPSRE TYKYMR GSRʢM\IV IP WYTIVSVHMREHSV 1EVI2SWXVYQMPEMRZIWXMKEGMʬUYIIWJEEP&7'-RWXMXYXWHIXSX)Wpanya s’interessen per aquesta activitat i, mes a mes, la
HIQERHEGVIM\
22 COMUNICACIÓ

Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación | Resum 2021

