
 
 
      

Albert RiBA 
Mamut o Sapiens 
Emprenedor en sèrie i autor d’un èxit en 
vendes “Mamut o Sapiens”, un llibre que 
enumera les deu inquietuds vitals que 
hem de tenir en compte per tenir una 
actitud emprenedora a la vida. 
Vols ser un mamut que es va extingir per 
no saber-se adaptar als canvis 
mediambientals, o un homo sapiens que 
no solament s’adapta al medi, sinó que el 
modifica perquè se li pugui adaptar? 
Va superar amb èxit una paràlisi facial 
que el va obligar a plantejar-se la seva 
manera de viure. Albert és un inspirador 
amb grans històries per compartir. Barreja 
el seu coneixement del món empresarial 
(tres empreses creades), de la tecnologia, 
més de vint anys ocupant llocs de 
responsabilitat, del món de la docència, 
començant per un fracàs escolar i 
acabant per la direcció d’un postgrau i 
ocupant un lloc important en els mitjans 
de comunicació de ràdio i premsa.  
Finalment, també ha sabut introduir-se en 
el món de l’escriptura de llibres. 
Albert és un conferenciant extraordinari 
que sap adaptar les seves xerrades i 
tallers als objectius de cada empresa que 
l’invita a compartir la seva experiència. 
Amb un estil directe, atrevit i provocador, 
ha realitzat més de 50 conferències en un 
any, compartint la seva experiència al 
món empresarial de tota Espanya i 
començant a introduir-se a Iberoamèrica. 

www.albertriba.com 
UN ALTRE IDEA DE COW OR KING 

 

Emprenedors Corporatius 

#SAPIENSDAY 

L’esperit emprenedor ha estat vital per a molts 
projectes, tenim molts exemples d’emprenedors que han 
dut a terme la seva idea, la seva passió. Moltes vegades es 
pensa que aquest esperit només es pot tenir fora de les 
empreses, independentment de la seva grandària. L'Albert 
Riba és un autor i emprenedor que ha treballat a grans 
empreses espanyoles per crear i fomentar aquest esperit 
emprenedor. Des d’una conferència a un taller, l'Albert ens 
ofereix els mecanismes per ser gestors del canvi, amb 
activitats orientades a compartir la visió i realitzar un 
seguiment dels progressos que es produeixen a la nostra 
empresa. Albert treballa al costat dels organitzadors per 
elaborar el contingut i les activitats adequades a cada 
situació. L’efecte “zebra”, totes semblen iguals, però en 
realitat les ratlles són sempre diferents. 

Data: Dissabte 14 de Juny 2014 
Lloc: Sala Aquarius de Caldea 
Hora: 10:00h a 14:00 

Preu: 35€ 
 (Inscripció via email a info@coworkingandorra.com  abans del 11-06) 
per telèfon al 737 737 

• Nombre de places limitat. 
• Inscripció per ordre de recepció de la demanda. 
• Coffee Break i Networking inclòs. 
• Material i llibre de regal inclòs.  


