Clara Acebes Hernansanz
Nascuda a Segòvia, el 31 d’octubre de 1958.
Clara és directora de Comunicació del Grup
Alcoa España. Càrrec que exerceix des de
l’1 de novembre de 1998 i fins l’actualitat.
Alcoa és una empresa global, amb seu
central als EEUU, líder del sector de l’alumini
al món i a Espanya.
Clara Acebes és responsable de l’Àrea de
Comunicació, tant interna com externa, amb dependència directa del president
d’Alcoa a Espanya.
Dirigeix i coordina totes les activitats de comunicació externa, com les relacions amb
els mitjans de comunicació, les relacions institucionals, la imatge corporativa i les
relacions amb la comunitat (Responsabilitat Social Corporativa).
També és coordinadora de les activitats de la Fundació Alcoa a Espanya, que
financia projectes d’interès per a la comunitat, promoguts per institucions i
organitzacions sense ànim de lucre de les zones on la companyia té centres de
treball, així com projectes en els que treballadors i treballadores de la companyia
col·laboren com a voluntariat social.
Va ser durant onze anys directora de Comunicació de CAMPSA, antiga companyia
del monopoli de petrolis a Espanya, i de la seva hereva, Companyia Logística de
Hidrocarburs (CLH), fins a la seva incorporació a Alcoa, al 1998. Durant aquesta
etapa, va rebre el Premio a la Transparència Informativa de l’Associació de
Periodistes d’Informació d’Economia.
Anteriorment va treballar com a periodista al Diario de Cuenca i a la Gaceta
Conquense, publicació de la qual fou directora. També va ser corresponsal de El País
i Europa Press de la seva zona i va fer diverses incursions a la ràdio i a la televisió.
Pel que fa a la seva formació acadèmica, és llicenciada en Periodisme per la facultat
de Ciències de la Informació de la Universidad Complutense de Madrid. Ha realitzat
un màster en Comunitats Europees (Unió Europea), a la Universidad Pontificia de
Comillas–ICADE i ha fet nombrosos cursos i seminaris sobre diverses àrees de
comunicació i gestió.
A més a més, ha estat professora del mòdul "Direcció de Comunicació" del màster de
Periodisme Econòmic de la Universidad Antonio de Lebrija i ha impartit classes sobre
"Comunicació mediambiental" del màster de Periodisme Empresarial de la Comunitat
de Madrid.
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Rosa M. García Piñeiro
A l’actualitat Rosa García és directora de Medi
Ambient, Salut i Seguretat de la divisió de
Productes Primaris d’Alcoa a Europa. En aquest
càrrec és responsable d’establir l’estratègia per a
complir els objectius corporatius de la companyia
en aquesta matèria per a les plantes de producció
europees.
Va començar a treballar a Alcoa, al 1999, amb el
càrrec d’enginyera mediambiental de la refineria
de bauxita i de la planta de producció d’alumini
ubicades a San Ciprián, Lugo. Al 2001, es va
traslladar als Estats Units per unir-se a l’equip d’Auditoria Corporativa de Medi
Ambient, Salut i Seguretat d’Amèrica del Nord. Durant aquest temps va viure a
Pittsburg, Pensilvània. A finals d’aquell any, va traslladar el seu lloc de treball a
Europa, passant a formar part de l’equip d’Auditoria Corporativa d’Europa i
Àfrica, ubicant-se a Madrid. Al 2003, Rosa va tornar a la planta de San Ciprián
per prendre el lideratge del departament de Medi Ambient, mantenint-se en
aquest càrrec fins al 2005.
Rosa García és Enginyera Industrial, per la Universitat de Vigo (1992-1999),
amb l’especialitat d’Organització Industrial. Va realitzar el seu projecte de fi de
carrera a Irlanda, a la National University of Galway, especialitzant-se en gestió
ambiental. Al 2001 i va aconseguir el seu màster en Gestió i Enginyeria
Ambiental a la Escuela de Organización Industrial de Madrid.
Rosa García està casada i no té fills. És gallega d’origen i ciutadana del món.
Actualment en el seu temps lliure gaudeix de la lectura, de la música i de la
bona companyia.
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