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Albert Riba presenta el seu llibre sobre l’emprenedoria,
“Mamut o Sapiens” a la Biblioteca Central d’Igualada
LLIBRES / LA VEU

El proper dilluns 11 de febrer
es presentarà a Igualada el
llibre d’Albert Riba Trullols,
“Mamut o Sapiens”, un llibre
que explica quines són les deu
inquietuds vitals per treballar
amb una actitud emprenedora.
L’acte, que organitza la Biblioteca Central i la Llibreria
Aqualata, serà a les 7 de la
tarda a la sala d’actes de la
Biblioteca. La presentació del
llibre anirà a càrrec de Marc
castells alcalde d’Igualada i es

Albert Riba

comptarà amb al presència de
l’autor.
La major part dels llibres escrits
sobre
emprenedoria
aborden aquesta qüestió des
d’un punt de vista empresarial,
definint els passos que cal donar per muntar una empresa,
llançar nous productes i serveis o captar clients. No obstant això molt pocs se centren
en les actituds necessàries
per a la posada en marxa dels
canvis essencials que permetin superar les pors i barreres
que impedeixen passar a l’acció. I aquesta és la clara diferència de Mamut o Sapiens.
Al llarg de les seves pàgines,
Albert Riba explica i reflexiona

sobre una sèrie de vivències i
aprenentatges que ell mateix
ha tingut en el seu entorn. Es
tracta d’una sèrie d’experiències obtingudes a través de la
interacció amb diferents persones que l’han portat a dividir
el món en dos tipus d’individus: els mamuts i els sapiens.
En aquest sentit, la base del
llibre és a la pregunta del títol.
Vols ser un mamut que es va
extingir per no saber adaptarse als canvis del medi o ser un
Homo sapiens que no només
va superar les barreres per
aclimatar al seu entorn sinó
que va aconseguir transformar-lo?
El llibre exposa quines són les
deu inquietuds vitals sobre les
que hem de treballar per tenir
una actitud emprenedora en la
vida i a més ofereix consells
de com afrontar-les, treballarles i gestionar-les a nivell individual.
Tal com demostra l’autor,
transformar el nostre entorn
perquè s’adapti a nosaltres és
un treball possible que es pot
aconseguir fent petits canvis.

Terratombats i Albert Cirera & Tres Tambors,
nominats als Premis Enderrock d’enguany
MÚSICA / LA VEU

Ja es coneixen els resultats
de la primera fase dels premis Enderrock d’enguany on
destaca el grup anoienc Terratombats amb 8 nominacions
juntament amb Txarango, els
Amics de les Arts i Nyandú
entre d’altres.
Així doncs el grup de rumba
catalana de l’Anoia està nominat com a millor artista folk,
millor disc folk, grup revelació, millor pàgina web (terratombats.cat), millor videoclip
per “Divisa” i millor cançó per
“Divisa”, “Bous i esquelles” i
“Aires de primavera” (apostant per Divisa com a punta de
llança en aquest apartat).
També ha estat nominat un
altre grup d’arrels anoienques com és Albert Cirera &
Tres Tambors que entra en el
grup de millor nova proposta
de jazz amb el treball Els encants.
Es tracta d’una segona volta
d’uns premis que s’atorguen
per votació popular i que es
poden votar fins el dia 15 de
febrer. Per efectuar la votació
només cal seguir aquest enllaç. http://enderrock.cat/premis

Segons la seva opinió, emprendre és molt més que crear empreses i dibuixar un pla
de negoci. Implica estar amb
persones inquietes i pensar en
formació i transformació.
L’última part del llibre recull
una sèrie d’entrevistes a persones, algunes famoses i altres anònimes, que són exemples de sapiens per les seves
inquietuds i capacitat d’emprendre.
Mamut o Sapiens ajuda a reflexionar sobre la part de mamut i sapiens que tots portem
dins. Sens dubte, es convertirà en el llibre de capçalera
dels emprenedors del segle
XXI, una època de canvis i
transformacions vertiginoses.
L’autor
Albert Riba Trullols es defineix
com un sapiens amb dues
actituds: emprendre i divulgar. Emprèn diferents tipus de
projectes empresarials, civils
o solidaris i revela actitud emprenedora impartint formació,
col·laborant amb diferents mitjans de comunicació i ara amb

el seu llibre.
És cofundador de InPreneur i
soci de Kinetical Business.
Professor associat d’EADA
i professor col·laborador de
La Salle, ha estat director del
Postgrau d’Emprenedoria a la
UPC, director de l’Institut de
Formació de la Junior Chamber International de Catalunya
i director de la 3a. Universitat
de Tardor d’Igualada.
A més, sempre ha estat vinculat a moviments socials i
esportius, ocupant tot tipus de
càrrecs i funcions de responsabilitat.
El seu lema de vida és:
“Per intentar-ho que no quedi”.

El llibre exposa quines són les deu inquietuds vitals sobre
les que hem de treballar per tenir una
actitud emprenedora
en la vida i ofereix
consells de com
afrontar-les

“De paper”, de Joan Homs,
nova exposició al Museu Molí
Paperer de Capellades

Terratombats

EXPOSICIONS / LA VEU

Albert Cirera & Tres Tambors

Els Premis Enderrock - Premis
de la Música Catalana s’atorguen des de la creació de la
revista musical, ara fa vint

anys i, enguany s’entregaran
durant la gala que se celebrarà el proper 7 de març al Teatre Municipal de Girona.

Demà dissabte, a les 12 del
migdia, s’inaugura una nova
exposició al Museu Molí Paperer. Es tracta de l’exposició
“De paper” de Joan Homs.
L’exposició romandrà al Museu fins el 24 de març.
Tal com explica el mateix artista, “Les escultures que es
mostren en aquesta exposició
són el fruit del treball d’experimentació sostingut al llarg
dels darrers anys. Les he fet

de paper: material antic, noble, i element de transmissió
cultural. He intentat jugar amb
les seves característiques:
flexible-rígid, fràgil-consistent,
transparent-opac,
estàticmòbil, informe-forma, buscant
que l’obra, d’estructura predominantment clàssica, es
converteixi, per efectes de la
matèria, en alguna cosa nova
i personal i, a la vegada, en
metàfora d’allò que ens és
consubstancial”.

