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COM SOBREVIURE ALS DINARS D’EMPRESA 

Comença el mes de Desembre i la majoria d’empreses ja estan organitzant on serà el 

dinar o el sopar de Nadal d’enguany. Ets de les persones que odia anar a aquests 

compromisos? O pel contrari, t’agrada assistir-hi i no te’n perds cap? 

Siguis com siguis, aquesta guia et servirà per prendre’t aquestes reunions d’una altra 

manera... 

ANAR-HI O NO ANAR-HI...AQUESTA ÉS LA QÜESTIÓ  

Cada any, l’empresa t’hi convida, a tu, com a la resta de companys de feina. 

Enguany, pel motiu que sigui, tens dubtes... Llavors, què fas? 

 Avalua els pros i els contres d’anar-hi. Si us plau, no siguis catastrofista amb les 

conseqüències de no anar-hi. Pensa de forma objectiva què passaria si hi vas i 

què podria passar si no ho fessis. Escolta el teu cap, però també el teu cos.  

 Un cop presa la decisió, tant si és que SI com si és que NO, no la perdis de vista. 

L’has de tenir present per poder seguir-la. Ep ! que com que és teva, la decisió 

també la pots canviar quan vulguis !. 

 Tingues preparada la frase que diràs quan et preguntin...”i per què no vens?”  

o... “segur que hi aniràs?“.  Valora si paga la pena justificar-te o només 

respondre de forma assertiva i punt. 

 

DURANT EL DINAR O EL SOPAR... 

 Gaudeix del moment, del menjar, el beure i la companyia. De què serveix haver 

vingut si no?  

 Vigila amb el què dius i fas...estar en un entorn festiu pot promoure conductes 

de les quals en podem penedir més tard. Tracta als altres com a tu t’agradaria 

ser tractat. 

 Si has decidit no anar-hi, no pensis què deuen estar fent els teus companys ara. 

Celebra la teva decisió. Atura qualsevol pensament negatiu que aparegui en el 

teu caparró. 

 

DESPRÉS DE LA FESTA... 

 Pots fer una petita valoració de com ha anat, tant si t’has quedat com si hi has 

anat. Què has après avui? Què decidiràs l’any vinent?  

 

La meva empresa no fa dinar de Nadal.... 

Si aquest és el teu cas, i en tens ganes, pots organitzar una trobada amb els companys 

tu mateix/a. Celebrar el Nadal, o la vida mateixa, uneix a les persones i estreny els 

vincles per a una relació més pròspera.  


