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Què és? 

 Quan parlem d'entorns laborals tòxics ens referim a aquelles feines en 

les quals una sèrie de factors, ja siguin aïllats o una combinació de 
diversos, com poden ser les pròpies persones empleades de la 
companyia, els/les líders o els seus màxims responsables, l'atmosfera de 

treball, una cultura organitzativa establerta sobre bases equivocades, 
etc., causen greus trastorns en la vida de les persones 

treballadores, afectant la seva esfera privada, a més de perjudicar la 
imatge i reputació de l'organització. 

 Els entorns laborals tòxics solen ser resultat d’empreses i/o 

persones empleades tòxiques que, motivades per objectius 

personals (poder, diners, fama, estatus…), se serveixen de mitjans 
poc ètics, fins i tot il·legals, per manipular i molestar als qui els 
envolten, sense importar que amb això es causi un perjudici a la 

companyia i als qui hi treballen, perquè la seva única motivació és 
el bé propi. 

 D'aquesta manera, ens referim a un tema de cultura i valors 
organitzatius que potencialment pot derivar en un problema molt 

greu per a qualsevol empresa (reputació corporativa, rendiment i 
beneficis econòmics…), així com també ens podem referir a 

persones concretes (empleats/des, càrrecs intermedis o caps) 
que amb la seva actitud negativa poden acabar contagiant o fent 
mal a la resta. 

 Aquesta actitud negativa pot tenir el seu origen, com hem anotat 
anteriorment, en la consecució de metes personals egoistes o al 

descontentament/disconformitat cap a la companyia, fet que ens 
indicaria que el problema de base rau en la filosofia, cultura i 

valors empresarials. Tractant-se així d'un peix que es mossega la 
cua i amb el qual és molt complicat acabar, ja que una organització 

que acusa falta de transparència, poca comunicació, que no valora 
a les seves persones, amb alta presència de rumors, etc., porta a 
que els seus integrants no se sentin feliços ni còmodes i puguin 

acabar convertint-se en tòxics, contagiant als que arriben nous. 
Així mateix, una empresa marcada per l'ètica, la transparència i 

amb el continu desenvolupament de bones pràctiques pot acabar 
sent negativa si una part important de la plantilla és tòxica. 

 Què succeeix si un entorn de treball és tòxic? 
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 Quan es generen dinàmiques tòxiques per part dels/de les caps 

(més que líders) o dels membres dels equips, això pot conduir a la 
desmotivació, a males relacions personals o a discussions 

contínues entre empleats/ades, a una pèrdua de la productivitat, 
absentisme laboral, abandonaments i, fins i tot, a malalties 

físiques i mentals, com ansietat, depressió o dolors musculars 
crònics. 

 Segons explica un article d'Estrategia y Negocios les conseqüències 
poden ser: insomni i problemes per agafar el son, maldecaps 

freqüents, dolor muscular generalitzat, empitjorament de la salut 
mental, propensió a malalties, pèrdua de la gana i disminució del 
desig sexual. 

 Una de les conseqüències, potser la més coneguda per ser un 

terme encunyat bastant en els últims anys, és la coneguda 
síndrome de burnout, o síndrome del/de la treballador/a 
cremat/da, un problema associat a l'estrès crònic derivat del 

treball. 

Eines 

Després d'introduir el tema, repassarem algunes de les eines existents per 

diagnosticar si un lloc de treball és tòxic, la qual cosa no ha d'associar-se a 

problemes o discussions puntuals. Tenir un mal dia a la feina o una mala 
setmana no converteix l'entorn laboral en tòxic. 

D'altra banda, com explica Tino Fernández en un article del diari Expansión, 

‘Tant bon rotllo no pot portar res bo’; i és que “si el teu dia a dia professional 
transcorre en un entorn ensucrat de cartró pedra en el qual no hi ha lloc per a 

les discussions, o per a la diversitat d'opinions, desconfia de tant positivisme... 
Resulta insostenible i insuportable. Encara que no ho creguis, no t'interessa 

treballar en una Disneylandia professional sense queixes, tot somriures, amb 
caps i companys de pelfa.” 

Començarem per aquelles eines més “convencionals”, però no menys eficients: 

 Els canals interns de denúncia  

Segons l'investigador de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) José Luis 

Pérez Triviño el whistleblowing pot caracteritzar-se “com la revelació 
deliberada d'informació sobre activitats no trivials que es consideren 

perilloses, il·legals, immorals, discriminatòries o que d'alguna altra 
manera inclouen una infracció en una organització, sent tal revelació duta 
a terme per membres actuals o passats de l'organització”. 

https://www.estrategiaynegocios.net/empresasymanagement/1258313-330/tienes-un-trabajo-t%C3%B3xico
https://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2015/09/18/55fc3b26268e3e5a548b45b1.html
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És a dir, a través d'aquesta mena d'eines que les organitzacions posen o 

haurien de posar al servei de les seves persones col·laboradores, es pot 
alertar d'irregularitats detectades a l'empresa o institució: corrupció, 

frau, assetjament o qualsevol incompliment de la llei o la normativa i l'ètica 
corporatives. Evidentment totes aquestes males praxis són les que per 

separat o de manera combinada donen lloc a entorns de treball tòxics, per la 
qual cosa implementar eines que permetin a les persones empleades 

comunicar comportaments que considerin que afecten l'empresa o als equips 
pot ajudar a detectar entorns de treball tòxics a més de poder ajudar també 
a acabar amb ells. 

 Comunicació i cultura de la transparència 

Els canals interns de denúncia són una via de comunicació interna, que 

serveix per detectar entorns laborals tòxics, ja que la comunicació es torna 

imprescindible si volem gaudir d'organitzacions saludables. Precisament la 
falta de comunicació per part dels alts càrrecs pot repercutir en el benestar 
de les persones empleades, creant en elles estrès o ansietat. És per això 

important establir la comunicació com a base d'una companyia sana i 
comptar amb una cultura de la transparència. Si donem prioritat a la 

transparència, podrem saber què preocupa als empleats i com se senten en 
el desenvolupament de les seves funcions. 

“Rumors, sobrecàrregues de treball, informació deformada o ocultació de 

males notícies són el dia a dia en algunes organitzacions,” assenyala el 

professor d’EAE Business School, Ángel Rivero en un article d'El País. “A les 
empreses tradicionals la informació no flueix perquè hi ha por a represàlies, 
pèrdua de reputació o conflictes si determinades informacions surten d'un 

departament o es traslladen a uns altres”, continua Rivero. Aquesta absència 
de comunicació interdepartamental radica en l'escassa proximitat i 

transparència amb els caps i, de fet, el 75% dels/de les treballadors/es 
no deixen la seva feina, sinó el seu cap. Mentre que una persona 
compromesa té un 89% menys de probabilitat d'abandonar la seva 

companyia. 

 Serveix per fomentar la tan necessària relació de confiança en 

el tàndem cap-empleat i que l'entorn laboral o les persones 
directives no es tornin tòxiques arran de la falta de comunicació, 

un fet que desmotiva les persones treballadores. 

 Tanmateix, cal saber gestionar aquesta transparència, que ben 

utilitzada pot promoure espais de confiança i, a més, alertar sobre 
infraccions o males conductes i posar-hi remei. Vegeu el cas de 

Netflix. A l'arxiconeguda plataforma de continguts audiovisuals 
existeix una pràctica coneguda com Keeper Test, en la qual es 

pregunta a les persones si lluitarien per mantenir a una altra 
persona empleada en nòmina. 

D'una banda, això pot servir per veure quines persones poden 

resultar conflictives i amb quines treballar suposa un plaer, 

subratllant l'existència de persones que difonen negativitat i 

https://elpais.com/economia/2018/12/05/actualidad/1544028509_857984.html
https://factorhuma.org/es/actualitat/noticias/13757-el-infierno-de-trabajar-en-netflix-delata-a-quien-debe-ser-despedido-para-no-acabar-tu-en-la-calle
https://factorhuma.org/es/actualitat/noticias/13757-el-infierno-de-trabajar-en-netflix-delata-a-quien-debe-ser-despedido-para-no-acabar-tu-en-la-calle
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toxicitat. A més, quan s'acomiada a algú, la resta de persones són 
informades amb tot luxe de detalls per correu electrònic sobre els 
motius que han empès cap al seu acomiadament, la qual cosa en 

un primer moment podria ser mostra d'una cultura de la 
transparència envejable. 

Però aquesta pot ser una arma de doble tall i és que, segons el 
Wall Street Journal, aquest problema amb la cultura corporativa de 

Netflix es tradueix en què, per por de ser acomiadats ells 
mateixos, diversos comandaments intermedis reconeixen tenir el 

gallet fàcil a l'hora d'acomiadar els seus empleats, com una 
fórmula amb la qual tenir les espatlles cobertes. 

Allunyem-nos ara de les eines més comunes per detectar entorns laborals 

tòxics. Què passa amb les persones tòxiques que amb la seva actitud 

perjudiquen a la resta de la plantilla? 

 Síndrome de Procust 

Com explica el diari El País en l'article ‘El teu company de feina és un 

trepa?’, en l'actualitat utilitzem el concepte de síndrome de Procust per 
definir a aquelles persones que tracten de desfer-se o de menysprear els qui 
són més brillants que ells, alguna cosa que no ens resulta estrany presenciar 

en l'àmbit laboral, on molts companys de feina i líders boicotegen, humilien i 
limiten els qui destaquen respecte a ells perquè es converteixen en una 

amenaça. 

Aquest síndrome, que converteix als/a les líders i/o persones treballadores 

en tòxiques i perjudicials per a la salut de l'empresa i els seus empleats, 
està present en qualsevol organització, pública o privada. Com detectar-los? 

 Mostren inseguretat i un sentiment d’inferioritat. 

 Estan a la defensiva. 

 Acaparen tasques. 

 Realitzen atribucions irracionals. 

 Rebutgen el canvi.  

 Acostumen a jutjar les opinions dels altres des del seu propi punt 

de vista.  

 Efecte Dunning-Kruger 

El 1999, David Dunning i Justin Kruger van publicar un estudi titulat 

Inexperts i no conscients: cóm les dificultats per reconèixer la pròpia 
incompetència condueixen a autoavaluacions inflades. Va ser inspirat per un 

lladre que no va sortir de la seva sorpresa en ser detingut després d'haver 
robat dos bancs a la vista de tothom, creient-se invisible davant les càmeres 
de seguretat gràcies a suc de llimona. La seva va ser una interpretació 

peculiar de la reacció química que permet la tinta invisible (escriure alguna 

https://www.wsj.com/articles/at-netflix-radical-transparency-and-blunt-firings-unsettle-the-ranks-1540497174
https://elpais.com/elpais/2017/07/30/eps/1501365918_150136.amp.html
https://elpais.com/elpais/2017/07/30/eps/1501365918_150136.amp.html
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cosa amb aquest suc en paper i que només es pugui llegir quan se li acosta 
una flama per sota). Aquest singular atracador va sobrevalorar els seus 
coneixements reals i es va convertir en el pacient zero del popular efecte 

Dunning-Kruger, que es basa en el fet que algú se sent més preparat o 
intel·ligent que la resta, tot i que realment no és així. 

La dada 

L'Organització Mundial de la Salut adverteix que tan beneficiós és tenir una 

ocupació com perjudicial pot resultar si es duu a terme en un ambient laboral 
negatiu (estrès, desmotivació, insomni, fatiga, ansietat, depressió…), fins al 
punt que un 20% del capital humà pateix algun problema de salut mental. 

Sis de cada deu professionals admet que l'estrès laboral li ha provocat 

alguna malaltia i el 7% d'ells/es ha hagut de ser hospitalitzat per aquest 
motiu, segons els estudis desenvolupats pel professor de la Universitat 
d’Standford Jeffery Pfeffer, autor de Dying for a Paycheck. 

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA COMUNICACIÓ ÉS LA CLAU  

Sembla bàsic però la comunicació no només és un pilar fonamental en les nostres vides sinó 
que també ho és en qualsevol empresa i més si volem detectar i acabar amb els 
comportaments tòxics. En aquest aspecte, pren especial rellevància la comunicació interna.  

Esther Sánchez, experta en el món del treball i gestió de persones, va abordar el tema de les 
organitzacions mudes en l'Espai Factor Humà 2017: 

 Com comuniquem i què comuniquem en l'organització ha de ser un dels pilars de 

l'empresa. La comunicació interna és de totes i cadascuna de les persones que la 
integren. Per això, l'acte de comunicació requereix de dues coses: escolta activa i un 
espai de confiança on es pugui parlar sense por, generar dins de la conversa aquesta 

relació que ens permeti poder parlar i comunicar tant les bones notícies com les no tan 
bones. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zdC9eUxRDaw


 

Unitat de coneixement  -   
Entorns de trebal l  tòxics  

Gener 2020  

 

factorhuma.org    -7- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM TRACTAR AMB EMPLEATS NEGATIUS 

Fast Company proposa una petita guia per lidiar amb algunes actituds perilloses que poden 

ser disruptives i destructives per a qualsevol dinàmica d'equip, afectant la forma en la qual 
els companys de treball es mantenen centrats, motivats i feliços a la feina: 

 Reflexionar i revisar els propis biaixos. Abans de fer qualsevol tipus de 
suposició, és necessari pensar i reflexionar sobre qui és aquesta persona, actituds 

passades i què és el que la fa ser tan negativa, si realment està justificat o no. 

 No ser part del problema, això és, no augmentar la negativitat. 

 Reunir evidències. Com notes aquesta negativitat? La notes tu o també els 

companys de la persona en qüestió? Treballar a partir de fets fa que et sentis més 

segur per poder abordar el problema de front. I tant si la persona està sent 
deliberadament negativa o si simplement es tracta d'una falta de coincidència en els 
estils de comunicació, en algun moment és necessària una conversa profunda. 

 Donar feedback. Incidim de nou en la importància de comunicar. És necessari 

parlar amb la persona sobre el seu comportament i donar-li feedback. 

 Escoltar tothom. Una manera adequada d’abordar la negativitat és permetre que 
s’escolti als detractors, però també és important donar als altres l’oportunitat 

d’opinar. 

 Comprovar el benestar de les persones empleades regularment. És fàcil que 
una persona negativa torni a caure en antics hàbits si no té els límits clars. Revisar 
que això no succeeixi. 

 

CINC CLAUS PER A LLOCS DE TREBALL SALUDABLES  

Un lloc de treball saludable és aquell en el qual treballadors i directius col·laboren en un 
procés de millora contínua per protegir i promoure la salut, la seguretat i el benestar de 

tots. L'OMS va elaborar el 2010 una guia-model global per aconseguir entorns de treball 
saludables, sent aquesta una forma integral de pensar i actuar que aborda: un model 
d'acció, riscos físics i psicosocials relacionats amb el treball, promoció de comportaments 
saludables i determinants socials i ambientals. 

Aquesta guia pot resumir-se en cinc claus que faran que les empreses gaudeixin de salut 

i s’allunyin de la toxicitat:   

 Participació i compromís de la Direcció. 

 Involucrar els treballadors i els seus representants.  

 Ètica i legalitat empresarial. 

 Ús d’un procés sistemàtic i integral per assegurar la millora continua i l’eficiència.  

 Sostenibilitat i integració.  

 

https://factorhuma.org/es/actualitat/noticias/14018-managers-here-s-how-you-deal-with-negative-employees-managers-asi-es-como-se-lidia-con-los-empleados-negativos
https://www.who.int/occupational_health/healthy_workplaces/en/
https://www.who.int/occupational_health/5_keys_SP_web.pdf?ua=1
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L’experiència 

 

Donald Trump 

Donald Trump va ser elegit 45è president dels Estats Units el 20 de gener de 

2017. Financial Times va defensar en el seu moment l'ascens de Donald Trump 
fins a la Presidència dels EUA com una tornada al passat, al més pur estil del 

famós programa estatunidenc de telerealitat L'Aprenent. “Alguns trets 
narcisistes ajuden els líders a arribar al cim. Autoconfiança, ambició, 
extraversió: constitueixen l'essència del que fa reeixit a un candidat en el 

programa de l'Aprenent –i són part fonamental de l'atracció superficial que 
desperta un polític entre els votants”. 

Durant aquests 3 anys han estat moltes les mesures estrictes preses per part 
de l’ocupant de la Casa Blanca, destacant aquelles referents a la immigració.   

Segons explica la BBC, en la història dels Estats Units només dos presidents 
han estat sotmesos a un procés d’impeachment (judici polític): Andrew 

Johnson, el 1868, i Bill Clinton, el 1998. Ara li arriba el torn a Donald Trump, 
després que la Cambra de Representants aprovés al desembre de 2019 la 

realització d'un judici polític en contra del mandatari. 

 Es tracta del resultat fruit d'una recerca que es va iniciar el 

setembre passat per indagar si Trump va buscar o no ajuda 
d'Ucraïna per augmentar les seves possibilitats de ser 

reelegit el 2020. 

 Trump està acusat de pressionar Ucraïna perquè trobés informació 

perjudicial sobre un dels seus principals rivals demòcrates de cara 
a les eleccions de 2020, Joe Biden, i el seu fill Hunter. 

 Això suposa un abús del seu poder polític en favor del benefici 
propi, fet que caracteritza els líders tòxics, que només busquen el 

seu benestar. Podríem identificar aquí també una clara síndrome 
de Procust i la voluntat d'humiliar a l'altre per concebre's com a 
millor. 

 Per la seva banda, Trump nega totes les acusacions, qualificant-les 

com a falses i de no ser res més que un atac per part de 
l’esquerra.  

Per a Lydia Dishman, la conclusió de les recerques dutes a terme fins al 

moment en les audiències del procés per impeachment és clara: Trump és un 

mal líder. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-50412308
https://factorhuma.org/actualitat/noticias/14376-what-the-trump-impeachment-hearings-reveal-about-handling-a-toxic-workplace-lo-que-revela-el-proceso-de-impeachment-a-trump-acerca-de-la-gestion-de-un-entorno-laboral-toxico
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 En aquest context, una sèrie de testimonis han denunciat 

públicament els delictes administratius del mateix president, 
inclosos la intimidació, l'assetjament i el seu freqüent menyspreu 

cap als ex empleats. La Casa Blanca es converteix així en el lloc de 
treball més tòxic del país, encara que la capacitat de Trump com a 

líder també ofereix algunes lliçons clares per poder lidiar amb 
entorns laborals tòxics: 

 Mantenir la calma davant comportaments negatius i no deixar-
se portar pel fervor del moment.  

 Notificar qualsevol irregularitat als superiors. 

 Guardar proves, com missatges o correus electrònics, que 

documenten les irregularitats. 

Encara està per veure quina serà la resolució final del judici de Trump, però el 
que queda clar és que els líders narcisistes es converteixen en líders tòxics i 

això arrossega i perjudica a tots els empleats o, fins i tot, a un país sencer. 

 

Volkswagen 

 

 

Volkswagen és una empresa alemanya que fabrica automòbils. També és la 
marca principal del Grup que porta el mateix nom, Grup Volkswagen, on en 

trobem d’altres com Audi, Bentley, Seat i Skoda. És un dels majors fabricants 
de cotxes del món. 

El 2015, una crisi provocada per la falsificació de les emissions 
contaminants dels seus cotxes va fer saltar pels aires la seva credibilitat. I és 

que les emissions dels cotxes en circulació diferien de les preses en les proves 
d'homologació. 

 Van acusar Volkswagen d'implantar un programari en els seus 
vehicles dièsel per falsificar els tests de contaminació. 

 L'escàndol va afectar 11 milions de vehicles Volskwagen i Audi, 

també a Europa. 

La cultura del silenci 

 Tal com argumenta Amy Edmondson en el seu llibre The Fearless 
Organization, la cultura del silenci pot arribar a ser perillosa i 

mantenir als empleats callats a través de pressions i amenaces pot 
actuar en detriment de l'empresa, però sobretot, pot afectar la 

seva salut física i mental. 

 La falta de transparència i comunicació tornen, de nou, a jugar 

a favor dels entorns laborals tòxics, com és el cas de Volkswagen. 

https://www.amazon.com/Fearless-Organization-Psychological-Workplace-Innovation/dp/1119477247
https://www.amazon.com/Fearless-Organization-Psychological-Workplace-Innovation/dp/1119477247
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Edmondson afirma que la cultura de la companyia es basava 
en la intimidació i la por. 

 Ferdinand Piëch, ex President del Grup, presumia de dir als 

enginyers que disposaven de sis setmanes per millorar 

l'adaptació de la carrosseria sota l'amenaça 
d'acomiadament. En aquestes circumstàncies, els enginyers 
van preferir, per mantenir el seu lloc de treball, romandre en 

silenci i no comentar res de les males pràctiques quant als 
estàndards d'emissions. Per contra, van treballar per eludir el 

problema. 

 En una cultura corporativa basada en la por i en la intimidació, 

pot semblar que a curt termini s'estan aconseguint els objectius, 
però els estudis demostren que la por inhibeix l'aprenentatge i 

duu a pràctiques ineficients per part dels empleats, que actuen 
espantats per encobrir el problema. 

Grup Volkswagen entona el mea culpa 

 Davant d’aquesta crisi, que va sacsejar de manera notable la 

companyia, aquesta ha assumit la seva culpa i centra actualment 
els seus esforços en ser més transparent i descentralitzar el poder, 

deixant enrere encotillades jerarquies, que només fan que 
propiciar un abús de poder. Amb això, espera poder reconstituir la 

seva reputació corporativa i recuperar la confiança dels seus 
clients, segons declaren representants de Volkswagen i recull 
Reuters. 

 Tornar a posar els fonaments d'una imatge i Responsabilitat 
Social Corporativa (RSC) noves, després de l'escàndol 

d'emissions, portarà sens dubte molt temps, perquè requereix de 
canvis radicals en l'estructura base de l'organització així com la 

incorporació de noves persones col·laboradores que assegurin la 
fluïdesa de la comunicació. 

 Tanmateix, malgrat que manifesten haver après la lliçó, la pèrdua 
de confiança ha deixat petjada a l'empresa, la qual iniciava el mes 

de setembre passat el judici que l'enfronta amb gairebé mig 
milió de propietaris d'automòbils fabricats pel Grup, els quals 
busquen una compensació per la manipulació de la informació 

sobre emissions contaminants. 

https://www.reuters.com/article/us-volkswagen-emissions-culture/culture-change-at-vw-may-take-time-hr-chief-says-idUSKBN1712D8
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MMaatteerriiaallss  eenn  llíínneeaa  

 “Com sobreviure a un treball tòxic sense morir per ‘enverinament’ laboral”. 

Marketing Directo, 10/08/2019. 

Un entorn laboral tòxic perjudica la nostra salut (tant la física com la mental), i 

devora a mossegades els nostres nivells generals de felicitat a la feina.  

https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/tendencias/como-
sobrevivir-trabajo-toxico-sin-morir-envenenamiento-laboral 

 

Leka, Stavroula; Griffiths, Amanda; Cox, Tom. “L’organització del treball i 

l’estrès”. Organización Mundial de la Salud (OMS), Sèrie protecció de la salut 

dels treballadors núm. 3. 

Es considera que l'estrès laboral afecta negativament a la salut psicològica i 

física dels treballadors, i a l'eficàcia de les entitats per les quals treballen. 
Aquest document online elaborat per l'OMS ofereix consells pràctics. 

https://www.who.int/occupational_health/publications/stress/es/ 

 

Rodríguez, José Manuel. “Benvinguts a la rebelió dels incompetents”. La 

Vanguardia, 21/04/2019. 

Per què es promociona abans als ineptes? La clau sovint és la confiança en si 

mateixos. És freqüent que la sobrevaloració d'un mateix coincideixi amb la 
incapacitat d'avaluar adequadament als altres. Com lidiar a la feina amb 

persones que pateixen l'efecte Dunning-Kruger? 

https://factorhuma.org/actualitat/noticias/14057-bienvenidos-a-la-rebelion-de-

los-incompetentes  

https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/tendencias/como-sobrevivir-trabajo-toxico-sin-morir-envenenamiento-laboral
https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/tendencias/como-sobrevivir-trabajo-toxico-sin-morir-envenenamiento-laboral
https://www.who.int/occupational_health/publications/stress/es/
https://factorhuma.org/actualitat/noticias/14057-bienvenidos-a-la-rebelion-de-los-incompetentes
https://factorhuma.org/actualitat/noticias/14057-bienvenidos-a-la-rebelion-de-los-incompetentes
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 “Quatre tipus de rols tòxics que poden dinamitar un equip”. Observatorio de 

RRHH (El Economista), 09/09/2019. 

https://www.observatoriorh.com/orh-posts/cuatro-tipos-de-roles-toxicos-que-

pueden-dinamitar-un-equipo.html  

 

Vídeo: 7up- Risas 

Pepsico Argentina va llançar el 2013 aquesta curiosa campanya per a la seva 

beguda 7up, en la qual mostra com també es poden contagiar les coses 
positives, com el riure. 

https://www.youtube.com/watch?v=4Y20JvuSkgc&feature=youtu.be  

 

Unitats de Coneixement relacionades 

 

 Els canals interns de denúncia (2019) 
https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/14282-els-
canals-interns-de-denuncia  

 
 Burnout (2019) 

https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/14237-burnout  

https://www.observatoriorh.com/orh-posts/cuatro-tipos-de-roles-toxicos-que-pueden-dinamitar-un-equipo.html
https://www.observatoriorh.com/orh-posts/cuatro-tipos-de-roles-toxicos-que-pueden-dinamitar-un-equipo.html
https://www.youtube.com/watch?v=4Y20JvuSkgc&feature=youtu.be
https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/14282-els-canals-interns-de-denuncia
https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/14282-els-canals-interns-de-denuncia
https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/14237-burnout

