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reconeguda professional

Mor la periodista Paloma Gómez Borrero
La veterana
corresponsal de
ràdio i televisió al
Vaticà tenia 82 anys
EL PERIÓDICO
BARCELONA

L

a periodista Paloma Gómez
Borrero va morir ahir a
Madrid als 82 anys, van informar fonts de la família.
L’excorresponsal d’Itàlia i el Vaticà
feia dues setmanes que estava ingressada en un hospital a causa

d’una greu malaltia i va morir a les
20.00 hores. El seu cos ha sigut traslladat al tanatori madrileny de Tres
Cantos, on aquest dissabte a les 12.30
hores s’instal·larà la capella ardent.
Paloma Gómez Borrero, madrilenya de naixement, va desenvolupar
gran part de la seva activitat professional de periodista a Itàlia i el Vaticà com a corresponsal de RTVE i la
COPE. Estava en possessió de nombrosos premis i distincions, entre ells la Creu d’Oficial de l’Orde
d’Isabel la Catòlica (1999) i el Julio
Cambra de Periodisme.
El desembre de 1976 va ser nome-
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33 La periodista Paloma Gómez Borrero, el 2004.

nada corresponsal de TVE a Roma.
Des de la televisió pública espanyola, Gómez Borrero va informar dels
últims anys del papa Pau VI, l’efímera etapa de Joan Pau I i els primers
anys de Joan Pau II.
Va ser rellevada en aquesta delegació el desembre de 1983 per Enrique Vázquez, tot seguit va sol·licitar
un any d’excedència. Més tard, el
març de 1984, es va incorporar a la
cadena COPE com a corresponsal volant per a esdeveniments a Europa i
especialment a Itàlia. Va cobrir la informació de nombrosos viatges papals i va escriure diversos llibres. H

INICIATIVA DE Bcn GLOBAL

Programa per
atraure talent
científic
a Barcelona
EL PERIÓDICO
BARCELONA

Conciliar la vida professional i la
personal, establint les bases que
possibilitin la captació de talent internacional en l’àmbit de la recerca. Aquesta és la màxima que inspira el programa Aparellats, elaborat
amb la col·laboració de nou centres
científics per fomentar la inserció
laboral de les parelles dels investigadors, facilitar l’assentament familiar i atraure a Barcelona perfils punters d’aquest sector.
És una iniciativa que fa imprescindible posar en marxa dispositius
públics i privats «que facin atractiva» la ciutat perquè sigui distingida
pel seu talent i pugui competir internacionalment, segons va exposar el
director general de Barcelona Global, Mateu Hernández, en la presentació del programa.
El moment de màxim potencial
professional dels investigadors acostuma a coincidir amb el període vital destinat a la formació d’una família, i pot resultar determinant
per acceptar o rebutjar una proposta laboral que la parella tingui facilitats per obtenir una feina. Un aspecte que fins ara no s’acostumava a tenir en compte als centres de recerca
de la capital catalana.
Hi ha capacitat per
donar la talla en l’entorn internacional per la capacitat professional dels
centres barcelonins, «que competeixen amb els millors del món», segons va destacar l’especialista en
Marca Personal i Talent, Arancha
Ruiz, que va subratllar que, si es donen les circumstàncies adequades
per poder millorar les condicions de
l’entorn personal, la capital catalana «es pot convertir en un eix de talent». Cada participant del programa comptarà amb el suport de dues
persones voluntàries sòcies de
Barcelona Global. H
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