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Deu persones de perfils molt diversos van explicar dijous a la tarda les
seves “idees amb actituds positives”,
dins la primera edició del TEDxPla-

delaCalma, un esdeveniment pensat
per divulgar i donar ressò a idees i
coneixements centrats en la innovació, la creativitat i la superació. Tres

osonenques han adquirit la llicència
del projecte internacional TEDx, i
després de l’èxit d’aquest primer acte
ja pensen en properes edicions.

Ments positives, ments creatives

dificultats, la jove es va quedar amb la part més positiva,
gràcies a les ganes de lluitar.
El mateix concepte, però
adaptat a una altra disciplina,
el va explicar Xesco Espar,
entrenador d’handbol, “les
coses no vénen soles, s’han
d’anar a buscar”. Gràcies a la
seva perseverança, la majoria
de jugadors de l’equip juvenil que entrenava als anys 90
van arribar a la màxima categoria. “No vam permetre que
les circumstàncies influïssin
en el que volíem. No hem de
rebutjar res perquè sembli
impossible”.

Cent persones van assistir a TEDxPladelaCalma, un acte per divulgar actituds positives
Vic
Sara Blázquez

Unes 100 persones
van assistir al
primer TEDx que
s’ha fet a Osona
ALBERT LLIMÓS

“La veritable raó de la
humanitat és ser feliç”. Amb
aquesta frase tancava la seva
ponència “l’emprenedor en
sèrie” Xavier Verdaguer
dijous a la tarda dins el
programa del TEDxPladelaCalma, un esdeveniment
organitzat per Anna Molas,
Alba Castañé i Marta Parés
a l’Institut del Teatre de Vic
amb l’objectiu d’oferir noves
maneres d’aportar coneixements a través de la creativitat, la innovació, la superació, la perseverança, la passió
la il·lusió, l’esforç i, sobretot,
el positivisme.
A l’acte, que s’emmarca
dins el projecte internacional
TEDx, nascut a Califòrnia
fa 25 anys, hi van participar
deu ponents, de perfils molt
diversos però amb un tret en
comú, l’esperit de superació,
i hi van assistir un centenar
de persones. La majoria dels
assistents, emprenedors amb
ganes d’impregnar-se d’una
actitud positiva per tirar
endavant els seus projectes.
“Una de les directrius que
marca la llicència de TEDx és
un màxim de 100 assistents
al primer esdeveniment. Es
va quedar gent fora”, diu
Molas.
L’encarregat de trencar
el gel va ser el sommelier
internacional David Seijas,
que en menys de 12 minuts
va explicar com “persones
que no som creatives ens hi
podem tornar gràcies a l’entorn”. Segons deia, treballar
amb l’equip del restaurant
El Bulli li va desenvolupar la

Tots els participants al TEDxPladelaCalma, dijous a la tarda, a l’Institut del Teatre de Vic

seva part més creativa. Però
no totes les ponències se
centraven en la creativitat.
Jordi Molas va ser el primer
exemple clar de superació
de la tarda. El coordinador
del voluntariat de l’Associació Sant Tomàs va haver
de “replantejar la seva
vida” després de patir una
lesió medul·lar. “Vaig haver
d’adaptar els meus somnis a
una nova vida, i aquest procés encara no ha acabat”, deia
Molas. “Em vaig adonar que
la situació personal passava
per davant de la persona,
però malgrat tot sóc molt
feliç, són un col·leccionista
de tresors”.
Mar Hurtado, mestra, va
explicar com va afrontar el
repte d’engegar un centre de
nova creació a Tona, “tenia

l’oportunitat de fer realitat
el meu somni”. Tot i que el
projecte només el compartia
amb una altra persona, tenien “idees contraposades”,
fins que van entendre que
“un projecte bo és aquell
que no està acabat, que s’ha
d’omplir”. Aparentment res
té a veure l’educació dels
infants amb la identitat
digital. Aparentment. L’expresident del Parlament de
Catalunya, Ernest Benach,
va explicar el seu procés de
“reinvenció” per sortir de
la política. “És molt difícil,
necessitava nous al·licients”.
Benach, impulsor del TEDx a
Reus, està immers en l’estudi de la mort de la identitat
digital.
“Tothom pot ser innovador, només s’ha de tenir

curiositat”, deia l’empresari
Eudald Domènech, “la innovació no és una inspiració
divina, és treballar, treballar
i treballar. Però també és
incertesa, que alhora és una
matèria primera”. Domènech
va remarcar la importància
d’envoltar-se de persones
amb més experiència i coneixements que un mateix. En
la mateixa línia es va pronunciar el pedagog Ferran Riera,
“no necessitem una assignatura d’emprenedoria”, va dir,
“el cor està fet per construir”.
Una de les històries de
superació que més va colpir
els assistents va ser la d’Aida
Alba, una adolescent de 13
anys a qui li van detectar un
càncer. El seu testimoni va
demostrar que, malgrat les
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Cadiach a Vic
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L’exesportista d’elit Anna
Comet va fer que els assistents ensopeguessin amb la
seva pedra. Quan l’esquí era
la seva professió, passió, la
seva vida, una lesió va fer
que se n’hagués d’apartar.
Després de veure-ho tot
“molt negre”, perdre els
objectius i les il·lusions, va
trobar la “força per empènyer la vida”. “Hi ha gent tan
pobra que només té diners”,
va dir l’emprenedor Xavier
Verdaguer. “Tenir èxit és
fer el que t’agrada fer, a
qualsevol lloc i moment”.
Verdaguer, que es va “arruïnar” fa una dècada i va patir
un problema greu de salut,
creu que cometre errors “és
necessari”.
Les organitzadores, molt
contentes amb l’acceptació
de la proposta, ja pensen en
la propera edició, “cada any
ho farem en un lloc diferent
d’Osona”, diu Molas, amb
l’objectiu de conèixer “ments
positives i creatives” en
altres àmbits.

L’empresa Formem
Consultors ha organitzat
per al proper dimarts una
conferència de l’alpinista
Òscar Cadiach adreçada als
empresaris. Cadiach, que
està en ple procés d’assolir
els 14 vuit mils del món i ja
només n’hi falten tres que
vol fer l’any 2013, parlarà de
les similituds que hi ha entre
dirigir una empresa i assolir
un cim sempre que es porti
el millor equip. La xerrada
es farà a la seu de Formem,
a Vic.
Vic

Estalvia molt de temps, especialment per a
quantitats reduïdes d’aliments.

FORN MICROONES

Pel seu sistema de producció d’escalfor, és
l’aparell amb major rendiment de tots els
electrodomèstics.
Les microones escalfen de forma més ràpida i
uniforme. Estalviareu un 80% en temps i un
32% en energia.

Dilluns, 3 de desembre de 2012

