
Segons un estudi de la Universitat d’Oxford, al llarg dels pro-
pers 40 anys desapareixeran més de la meitat de les feines
actuals. I se’n crearan d’altres que ara mateix ens costaria 
d’imaginar. I en aquest futur que ja és imminent, 4 de cada
10 joves d’avui dia es veuen treballant per compte propi. 
Si tu ets un d’ells, necessites aquest llibre, que posa a les

teves mans el kit de supervivència per crear la teva pròpia
empresa i viure del que t’agrada i et fa feliç. 
No ens podem imaginar ningú millor que la Txell Costa per

preparar-te a emprendre un dels viatges més emocionants de
la teva vida.

Com crear la feina dels teus somnis
(i no dels teus insomnis)
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Un llibre absolutament pràctic
amb tot el que et cal per crear

la millor empresa del món: la teva

Txell Costa és periodista llicenciada per la
Universitat Autònoma de Barcelona, post-
grau en comunicació política i institucional,
i en coaching i lideratge organitzacional, i
màster en comunicació i dinamització de la

societat de la informació i el coneixement. Ha treballat en
mitjans com Catalunya Ràdio i Com Ràdio.  Actualment, diri-
geix l’empresa de comunicació i màrqueting Txell Costa. És
assessora de la Generalitat en aquesta matèria, conferenciant
i professora universitària. Ha estat escollida pel Parlament de
Catalunya com un dels referents femenins de l’any 2015. 

www.txellcosta.com
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Jo mesuro l’interès d’un llibre i el que m’aporta per la quanti-
tat de frases subratllades. I feia molt, moltíssim, que no sub-
ratllava tant un llibre! Si busques un llibre pràctic, divertit,
proper i molt útil, tria Working happy. El rendibilitzaràs a la
segona pàgina ;-)

VICTOR KÜPPERS

Només tu saps com són els teus somnis i només tu tens la
possibilitat de fer-los realitat. En aquest llibre, la Txell Costa et
dóna pistes perquè puguis emprendre el teu propi camí per
dedicar-te amb cos i ànima al que t’agrada i dóna sentit a la
teva vida. 

MARTÍ GIRONELL
(del pròleg)
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