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Q
uan un problema entra a 
la via judicial com a únic 
recurs per buscar una so-
lució se suposa que s’han 

esgotat les altres opcions possibles 
d’acord, o que una de les parts està 
tan convençuda que té la raó que no 
pensa oferir res més si no l’hi exigei-
xin els tribunals. Una possibilitat 
que, a més, no entra en els seus càl-
culs, perquè en cas contrari ja hau-
ria buscat una negociació prèvia. 
Quan el mateix problema acaba cau-
sant amb el pas del temps una allau 
de demandes, el que constata és que 
des del seu origen el projecte estava 
mal plantejat, mal planificat, sense 
prou garanties legals o tècniques, 
possiblement basat en decisions ar-
bitràries, o tot alhora. I el resultat fi-
nal, quan es fa servir diner públic, és 
que, per un canal o un altre, al final 

plia l’esmentada legalitat, l’empresa 
constructora del projecte (controlada 
per ACS, una firma especialitzada en 
guanyar concursos públics de tot ti-
pus) va exigir una indemnització i el 
Govern del PP va ser ràpid i veloç a 
atorgar-l’hi i encolomar el pagament 
als clients de forma indirecta. 

Tal va ser l’escàndol, que fins i 
tot el Parlament Europeu va instar 
la Comissió Europea i el Banc Euro-
peu d’Inversions a adoptar mesura-
des per evitar que els contribuents 
espanyols abonessin les compensa-

cions per un projecte precedit 
d’una avaluació «desastrosa». I el 
Tribunal Constitucional va anul·lar 
la fórmula de pagament d’aquesta 
indemnització. Per finançar-la, 
tres bancs havien donat crèdits per 
valor de 1.350 milions que ara recla-
men. De moment, el Govern calla. 
Però ningú sap d’on sortiran 
aquests diners. Segurament caldria 
arribar fins a l’origen de la despesa, 
i reclamar-ho a l’empresa que va 
construir el magatzem sense calcu-
lar els seus efectes. Aquesta, al seu 
torn, tornaria a al·legar que va com-
plir tot el que li van demanar. Lla-
vors caldria trobar els responsables 
polítics i tècnics del projecte inicial, 
amb totes les seves deficiències. Le-
gals, per descomptat. H 
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El Castor,  
un problema 
des de l’origen

Els projectes mal 
dissenyats, com el 
magatzem submarí  
de gas, acaben pitjor
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el pagà acaba sent el contribuent. 
El cas Castor, el magatzem submarí 

de gas, embolicat en batalles legals 
cada vegada més complicades, és una 
demostració pràctica que el que co-
mença malament, malament s’aca-
ba. En la seva història hi han intervin-
gut governs de partits alternatius. 

Com sempre, torna a sortir l’argu-
ment que es va complir estrictament 
la legalitat. Però subsisteix el dubte 
raonable de si la llei que es complia es 
va fer precisament perquè el projecte 
de torn s’ajustés a la normativa. Fins 
que la realitat, o la justícia del mateix 
país o l’europea, acaben reafirmant 
que des del principi alguna cosa esta-
va malament. Van fer falta diversos 
sismes perquè l’Executiu de torn es 
decidís a suspendre l’activitat del ma-
gatzem de gas davant les costes de 
Castelló. Com que el contracte com-

Interactuar porta el teatre a les empreses  per ajudar-les a resoldre problemes    que llasten  
el negoci H  En escena es detecten   desacords, barreres comunicatives i contratemps
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Una mala visita comercial o una ex-
periència de venda amb èxit, ¿què 
marca la diferència? Els detalls que 
enfoquen un resultat o l’altre són vi-
sibles i fàcilment detectats en una re-
creació teatralitzada de cada una de 
les experiències. Veure per creure i 
actuar per canviar. Així funcionen les 
intervencions del grup d’actors, di-
rectors i productors que conformen 
la societat limitada barcelonina In-
teractuar (www.inter-acuar.com). In-
trodueixen el teatre a l’empresa amb 
la finalitat de fer de les seves interpre-
tacions un mirall de les realitats vis-
cudes a les entranyes del negoci.  

Portar-les a escena permet detec-
tar nusos, desacords personals, bar-
reres comunicatives o conflictes, 
contratemps que obstaculitzen el 
saludable i àgil futur del negoci. 
Amb aquesta idea es va crear In-
teractuar, una empresa amb quatre 
persones en plantilla i una desena 
d’actors col·laboradors que són con-
tractats per obra i servei. 

Enrique Jasanada va ser-ne el fun-
dador. Va estudiar Dret, però sense 
rumb clar cap a les lleis. El teatre 
l’apassionava, així que va crear una 

escola teatral. Va ser el seu pare qui va 
encendre el llum d’un enfocament 
empresarial de les seves interpretaci-
ons teatrals. Com a director de màr-
queting en diverses editorials, conei-
xia bé les dinàmiques d’aterratge al 
mercat i com enginyar-se-les per ven-
dre. «Em va demanar que muntés una 
obra de teatre on es recreés el que se-
ria una mala venda i una bona venda 
per a tota la xarxa comercial de la que 
era la seva empresa en aquell mo-
ment», explica Enrique Jasanada, CEO 
d’Interactuar. Aquella primera experi-
ència va resultar un èxit, i Jasanada hi 
va veure un negoci. 

Jocs de rol 

«Oferim formacions en les quals es 
treballen exercicis pràctics en àmbits 
com parlar en públic, dinàmiques de 
venda, team building lideratge, entre 
d’altres», explica el CEO de l’empre-
sa, que factura 300.000 euros anuals. 
«Organitzem jocs de rol amb un for-
mador i actors professionals, com a 
lupa d’augment de situacions que els 
assistents viuen en el seu dia a dia», 
detalla Jasanada. 

El valor afegit d’aquesta escenifi-
cació és que l’actor manté el seu rol 

de manera més efectiva, ja que en-
carna la situació sense por de ser 
jutjat, lliurement i de manera més 
neutral, i un formador experimen-
tat atura les situacions i convida a 
la reflexió. 

Obres de teatre i vídeos a mida 
permeten treballar qualsevol mis-
satge que l’empresa vulgui trans-
metre, des d’una fusió fins a un ani-
versari (com el 75è de Continental 
Espanya, a la foto), passant per la 
responsabilitat social corporativa o 
la prevenció de riscos laborals, afe-
geix Ester Viñeta, la productora de 
l’equip. «Tenim un ampli catàleg de 
formats que adaptem a les necessi-
tats de cada empresa i ho fem en 
castellà, català, anglès, alemany i 

EL PERIÓDICO

Més vendes, més bon ambient, 
sensibilització i conscienciació sobre 
reducció d’accidents i millora en 
l’eficàcia de processos són el retorn 
a les empreses que recorren a 
l’enginy teatral d’aquesta empresa.

Interactuar 
Intervencions  
teatrals d’èxit 

‘APPS’ DE LA SETMANA PER JOSEP M.  BERENGUERAS

‘MOVESUM’

Passos per  
cremar calories

Comptar els passos i sa-
ber quan exercici es fa 
al dia està de moda.  
Però si es complementa 

amb una app com  Movesum (iOS i  
Android, gratis), és encara millor, 
perquè explica quants passos cal fer 
per cremar certs aliments.

‘POLYSPHERE’

Un puzle atractiu  
i bastant diferent

Polysphere (Android i 
iOS, gratis) és una nova 
proposta d’entreteni-
ment relaxant. Es trac-

ta d’un joc de puzles en el qual 
l’usuari ha de rotar la imatge per 
anar completant els dibuixos, sem-
pre de disseny i molt cridaners.

PROVA DEL ‘MINECRAFT’

Crea i explora  
mons imaginaris

Minecraft és un dels 
jocs de més èxit dels úl-
tims anys.  Per jugar-hi 
al mòbil, fins ara calia 

passar per caixa.  Però Android 
compta amb una versió de prova 
gratuïta perquè grans i petits creïn 
mons.

‘NOZBE’

Llistes que milloren  
la productivitat

Nozbe és una aplicació 
multiplataforma (iOS i  
Android, gratis) disse-
nyada per gestionar 

projectes. Membres d’un mateix 
equip poden compartir tasques, llis-
tes i missatges amb l’objectiu de mi-
llorar la productivitat.

«Oferim una 
formació  pràctica 
de dinàmiques de 
venda o lideratge», 
explica l’impulsor

portuguès», apunten Anna Casals i 
Edgar Manjarrés, els dos actors in-
tegrants de la societat. «Com més 
importància li dona una empreses a 
la formació, més efectiva és la nos-
tra tasca», expressa per la seva part 
el fundador i CEO. 

El teatre d’aquesta societat limi-
tada es converteix en un mirall que 
reflecteix problemes interns de 
l’empresa i permet recrear una re-
solució, escenificant-la. Ho han fet 
ja en més de gairebé 170 empreses 
davant de 43.000 empleats. H


