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La torre Glòries de Barcelona se
rà un dels punts del planeta des
d’on Facebook combatrà les notí
cies falses (fake news) que es pu
bliquen a través la seva xarxa so
cial: les identificarà i eliminarà.
També des d’aquest icònic edifici
s’avaluaràel contingutqueés sos
pitós de contravenir els valors del
gegant de les xarxes socials i s’hi
intervindrà.Un centre capdavan
ter que tindrà com a àmbit d’ac
tuació Europa i Amèrica Llatina,
en el qual ja hi ha una desena de
persones treballant i que s’espera
que estigui a ple rendiment a fi
nals d’aquest mes. La plantilla
prevista és demigmiler de perso
nes, però això pot ser només el
principi. A mitjà termini encara
podran sermés.
Segonsexpliquenfontsquehan

participat en l’operació, el centre
al servei de la multinacional de

l’operació de la torre Glòries in
sistien ahir que en aquest centre
no es mirarà només d’eliminar
contingut, sinó que també es mi
rarà d’evitar repetir errors que
han estat objecte de polèmica,
com esborrar imatges que no són
censurables però que s’interpre
ten de manera molt diferent als
Estats Units –des d’on fins ara es
pitjava la tecla de supressió– que

a Amèrica Llatina i sobretot Eu
ropa. El centre deBarcelona, com
passa amb el d’Essen, és de fet la
manera que té el gegant de les
xarxes socials de baixar de l’uni
vers digital a la realitat analògica,
al carrer, de valorar in situ el que
s’està compartint a internet i el
sentit que té en la proximitat.
En aquest sentit, CCC enlles

teix la recerca dels nous treballa
dors–desderesponsablesdequa
litat fins a personal de recursos
humans o community managers–
i en valora el coneixement de
diferents idiomes i el de les di
ferents realitats culturals. Bus
quen treballadors que parlin ca
talà, francès, noruec, danès, por
tuguès o suec i que també
coneguin la realitat d’aquests ter
ritoris. A canvi d’això ofereixen
contracte indefinit, assegurança
mèdica, aperitius de franc i sous
que solen arrencar en 24.000 eu
ros anuals.
L’edifici, de Merlin Properties,

està sense inquilí des que Agbar
va decidir fa tres anys traslladar
se a la Zona Franca. Una torre de
144 metres d’alçària que sem
blava condemnada a estar buida
per la moratòria hotelera del
governde l’alcaldessaAdaColau i
el rebuig de l’Agència Europea
del Medicament, però que reco
bra la vida.c
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Revivint velles glòries.La que va ser torre Agbar, ara torre Glòries, recupera l’activitat gràcies a la xarxa social
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Facebookperseguirà notícies falses
de la seva xarxa des deBarcelona
m El nou centre, situat a la torreGlòries, actuarà sobre continguts d’Europa i Llatinoamèrica
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El Met dedica una
exposició i la gala
a la influència
catòlica en la moda
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NOVA OCUPACIÓ

El projecte ocupa
un total de 9.000m2,

però n’ha reservat
4.000més

LA PREVISIÓ

El servei, que espera
estar a ple rendiment
almaig, donarà feina
a 500 persones

Mark Zuckerberg ocuparà un to
tal de vuit plantes, que represen
tenmésde9.000metresquadrats
d’aquesta torre de 34 pisos, però
s’ha reservat la possibilitat de
llogar 4.000 metres més, és a dir

tres o quatre
plantes, si fes
falta en el ter
mini d’un any.
El centre de

Barcelona se
rà el segon
d’aquest tipus
que Facebook
tindrà a Euro
pa i ara per ara

no està previst obrirne més.
Abans s’ampliarà el deGlòries.
Tot i queFacebookésmolt pre

sent en el projecte, lamultinacio
nal no és oficialment la inquilina
d’aquest icònic edifici. Ho és
l’empresa austríaca Competence
Call Center (CCC), segons va
avançar ahir Cinco Días, després
d’unaoperació en laqualhanpar

ticipat Engels & Völkers, Baker
McKenzie o Bové Montero.
L’empresa austríaca treballarà en
exclusiva a Barcelona per la mul
tinacional de Zuckerberg, com ja
ho fa a Alemanya en un altre cen

tre situat a la ciutat d’Essen, on
uns 500 treballadors s’encarre
guen d’esborrarmissatges, fotos i
vídeosd’Europaquecontravenen
lesnormesde laxarxasocial.Tot i
això, fonts que han participat en

Sorpresa i satisfacció
]Elregidord’Empresa,Agus
tíColom,vadirque l’Ajunta
ment“facilitarà” l’aterratge
deFacebook ivaqualificarde
positiuque l’empresavulgui
instal∙larsea laciutat, sibéva
admetrequeaquestaopcióno
eraunade lesqueelConsisto
rihaviaparlatamblapropie
tatde la torre.PerJaume
Ciurana(PDECat)aquesta
notíciaprovaqueBarcelona
iCatalunyacontinuensent
unpold’atracciód’inversions.
CarinaMejías (Cs)destaca

l’aportacióquepodenfer
empresesd’aquestamenaal
dinamismede laciutat.Alfred
Bosch(ERC)tambéqualifica
debonanotíciaperaCatalu
nya l’apostadeFacebook i
demanaquedarrereenvin
guinmoltesmés.JaumeColl
boni (PSC)s’afegeixa les feli
citacionsperquè“Barcelona
necessitarecuperar lacon
fiança” iAlbertoFernández
(PP)remarcaque, “malgrat
elprocés iColau, laciutat té
unADNpropique la faúnica”.
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