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Executiu i partits
busquen refer
la unitat
antigihadista
C’s i Podem demanen transparència
amb les dades de l’atemptat

JOSÉ MARÍA BRUNET
Madrid

El Govern central va reunir ahir
els partits signants del pacte anti-
gihadista, enunaconvocatòriaen-
voltada de certa polèmica prèvia
perquè algunes forces polítiques
vanconsiderarquelesdadessobre
el que havia ocorregut no van
transcendir amb la fluïdesaneces-
sària. La trobada, no obstant això,
va servir per refer les files demo-
cràtiques davant el terrorisme gi-
hadista. El ministre de l’Interior,
Jorge Fernández, ho va destacar a
última hora de la tarda, quan va
afirmarqueésmoltpositiuqueels
partits signants s’haguessin “asse-
gut junts”enunmomentquecoin-
cideix amb l’equadorde la campa-
nya electoral per a les generals del
20D i que és, per tant, una fase en
quèestan “competint”entreells.

Ciutadans, que forma part del
pacteivareclamarlatrobada, iPo-
dem,quenol’hasubscrit ihaanata
les dues últimes reunions com a
observador,vanser les forcespolí-
tiques quemés insistència vanpo-
sar en la demanda d’informació
veraç i transparent sobreel queha
passat. Podem va demanar que el
Govern central ofereixi aquestes
informacions i explicacions en
una sessió especial de la diputació
permanent del Congrés. En
aquests moviments polítics va
quedar clar que si bé ningú no vol
trencarlaunitatdavantel terroris-
me,lacampanyaelectoralprojecta
lasevaombrasobretotselsàmbits.

El líderdeCiutadans,AlbertRi-
vera, va serelmés incisiuenmani-
festar ahir a València que si
l’atemptat “ha estat, com sembla,
unatacen tota regla a l’ambaixada
espanyola”, vol saberperquèhiha

hagut “tantaconfusió”enrelacióa
lesdades.Riveravaconversarahir
directament amb el president del
Govern, Mariano Rajoy, i li va de-
manar “informació veraç” sobre
els fets. El líder de C’s va qüestio-
nar les primeres informacions,

perquè les que se li van oferir van
consistir a comunicar lamortd’un
dels policies, amb la valoració que
noeraunatemptatcontra l’ambai-
xada, i ahir al matí es van tornar a
posar en contacte amb la seva for-
mació per explicar que els morts
erendos,amésdedostreballadors
afganesosde la legació.

El portaveu del PP al Congrés,
RafaelHernando,vacriticaral seu
torn Rivera per qüestionar en pú-
blic la informació del Govern es-
panyol, quan Rajoy ha posat totes
lesdadesadisposicióseva,aixíque
lesobtenia.“Demanounitatatotes
les forcespolítiquesdelpacteanti-

terrorista. També a Albert Rivera.
Entrar enunpacte és assumir res-
ponsabilitats”, deia el comentari
queHernandovapenjar aTwitter
després de les declaracions de Ri-
vera.Desprésde la reuniódelpac-
te,elministrede l’Interiorvavoler
tancar tota polèmica en conside-
rar “satisfactori i positiu” el mis-
satge d’unitat que va emanar de la
trobada. UDC se’n va excusar per
“impossibilitat de temps”.Alfredo
Pérez Rubalcaba (PSOE), exmi-
nistre de l’Interior, va anunciar al
seu torn que visitaria la família
d’Isidro Gabino, un dels policies
morts.c

Rivera critica la falta
de fluïdesa en la
comunicació i demana
que es transmeti
informació “veraç”

DANI DUCH

Fernández Díaz va convocar els signants del pacte

L’amenaça gihadista
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AdQualis lliuraelsXVIAQAwardsdedicatsa
l’excel·lènciaenrecursoshumans

AdQualis Human Results,
la companyia pionera
en ‘executive search’ i
consultoria integral de

recursos humans a Espanya, va ce-
lebrar el 30 de novembre passat la
XVI gala dels AQ Awards, els pre-
mis dedicats a l’excel·lència en re-
cursos humans.
Presentada per la periodistaHele-

naGarcíaMelero alTeatreNacional
deCatalunya, a la gala hi van assistir
més de 500 convidats de diferents
empreses del teixit espanyol i cata-
là. Consuelo Castilla, Fundadora,
Presidenta i Sòcia d’AdQualis Hu-

man Results, va presidir la trobada
acompanyada per JoanCohí, Gene-
ral Manager de la companyia. L’es-
deveniment, setze anys després de
la primera edició l’any 1999, ja s’ha
convertit en una de les cites habituals
del sector empresarial.
Aquest any, la companyia va pre-

miar set directius i va reconèixer les
pràctiquesmés innovadores en la ges-
tió empresarial dels recursos humans
i la trajectòria dels professionals que
les impulsen.
El premi amillorGeneralMa-

nager es va concedir a EnricCrous,
DirectorGeneral delGrupDamm.

En la categoria HR Director, es va
premiar dues directives: Beatriz Vila,
Directora de Recursos Humans de
Chiesi i Ainoa Irurre,Vicepresiden-
ta deRecursosHumans deSchnei-
der Electric per a la Zona Ibèrica.
A l’àrea deTalentManagement,
es va reconèixer la tasca de Manel
Pérez Jornada, TalentManagement
Director de Zurich Financial Ser-
vices. El premi aHRSpecialist va
ser per a Sara Hernández, Respon-
sable d’Organització deVolkswa-
gen-Audi España. JoséManuel
Barceló, ManagingDirector deBa-
cardi España, va rebre el premi

a la Direcció implicada en el
desenvolupamentdepersones.
Per cinquè any consecutiu, Ad-

Qualis va premiar lamillor pràc-
tica de Responsabilitat Social
Corporativa, un element cada
vegada més rellevant per a les em-
preses. En aquest sentit, es va reco-
nèixer el projecte “PasilloVerde entre
Nador yMadrid” de Sanitas, guardó
que va recollir el Dr. Antoni Giró
Royo, Director Gerent del Campus
CIMA iMileniums de Sanitas Hos-
pitales.
Seguint la tradició, va ser el ju-

rat compost pels guanyadors de

l’edició anterior qui va lliurar els
guardons als nous premiats. Aquest
any, el jurat estava format per: Xa-
vier Mitjavila, General Manager
de Jacobs Douwe Egberts; Cristian
Rodríguez-Ferrera, HumanResou-
rces Director de Vueling Airlines;
Delia Martínez, HR Business Part-
ner a NestléNespresso; Alicia Jari-
llo, HR Business Partner a Novartis
Pharma Stein AG Suïssa;Álvaro de
Torre, Business Unit Director
CNS a Otsuka Pharmaceuticals, i
NoemídeLeón,HRManager Spain
d’AmericanExpressGlobal Business
Travel España.

Els premiats (d’esquerraadreta): JoséManuel Barceló,Manel Pérez Jordana, Ainoa Irurre, EnricCrous,
Beatriz Vila, SaraHernández, Dr. AntoniGiró Royo.

LaperiodistaHelena
GarcíaMelero va
presentar la gala,

presididaperConsuelo
Castilla, Fundadora,

Presidenta i Sòcia
d’AdQualis Human

Results, juntament amb
JoanCohí, ‘General

Manager’ de la
companyia.
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