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Per mobbing, entenem una situació comunicativa que amenaça amb infligir a l'individu 
greus danys psíquics i físics (H. Leymann). 
 
Introducció 
La ponència aborda el fenomen de l'assetjament moral a la feina o mobbing descrivint 
les fases del procés. S'aprofundeix en el concepte d'assetjament moral, d'acord amb 
diverses definicions existents i es justifica la inclusió de dos elements nous per a descriure 
el fenomen: l'element grupal i el frau. En el present treball es descriuen totes les fases, a 
saber; la seducció, el conflicte, la fustigació, l'actuació de l'entorn i de l'empresa, la fase 
de marginació i la de recuperació; i mitjançant una aprofundiment en cadascuna de les 
fases, s'arriba a una dissecció de el procés de violència psicològica que representa 
l'assetjament moral a la feina o mobbing. Es inclouen els resultats dels estudis més recents 
sobre les fases del mobbing. Aquest treball a més de descriure cadascuna de les fases 
incideix en la descripció de les conseqüències sobre la víctima i els objectius, que els 
assetjadors, pretenen aconseguir i sovint arriben a aconseguir en cadascuna de les 
fases. La nostra societat es caracteritza per una acceptació acrítica de mètodes innobles 
amb el que es permet la instauració de la violència psicològica com a estratègia per 
aconseguir el que es desitja. Entenem  que és l'acceptació social i acrítica de la societat el 
que fomenta les diverses practiques d'assetjament en tots els àmbits de la vida. La 
pretensió d'aquest treball és contribuir al coneixement del fenomen amb la intenció de 
promoure l'eliminació de l'exercici d'aquestes pràctiques violentes en el si de les 
organitzacions.  
paraules claus 
Assetjament laboral, assetjament moral a la feina, violència, mobbing, psicòpata 
organitzacional. 
 
 
 
 
 



 
 
Concepte de Assetjament Moral 
L'assetjament psicològic en el lloc de treball és un fenomen emergent de què s'ha parlat i 
escrit molt. Està conceptuat com un risc laboral i com a tal objecte de prevenció per part 
de les institucions encarregades de vetllar per la promoció de la salut dels treballadors. La 
primera definició del concepte l'hi devem a Leymann que el va adquirir d'un treball de 
Lorenz sobre etologia. Altres autors que han definit el concepte són la terapeuta francesa 
MF Hirigoyen, i els espanyols JL González de Rivera i I. Piñuel des de la disciplina de la 
psiquiatria i la psicologia. l'última definició prové de el sector judicial en concret del 
magistrat Ramón Gimeno Lahoz que el defineix com "pressió laboral tendenciosa 
encaminada a l'auto- eliminació de la víctima "(1). Anem a veure algunes de les últimes 
definicions existents sobre el fenomen de l'assetjament moral. 
 
Definicions d'Assetjament Moral 
 
Definició jurídic de mobbing o assetjament moral: "Pressió laboral tendenciosa 
encaminada a l'auto-eliminació de la víctima "pel magistrat R. Gimeno Lahoz a la 1a 
Jornada d'anàlisi integral del Mobbing a Girona. 
 
A la redacció proposada per a la vintena tercera edició del Diccionari de la Reial 
Acadèmia Espanyola es defineix l'assetjament moral o psicològic com la "Pràctica 
exercida en les relacions personals, especialment en l'àmbit laboral, consistent en un tracte 
vexatori i desqualificador cap a una persona, amb la finalitat de desestabilitzar 
psíquicament".  
 
La contribució de l'autora d'aquesta ponència per trobar una definició que inclogui tots 
els elements del concepte és la següent, (2) "l'assetjament moral a la feina té l'objectiu de 
destruir l'estabilitat psicològica d'un ésser humà, a través de l' descrèdit i la rumorologia, 
amb la finalitat d'encobrir un frau. es practica assetjant grupalment de tal manera que la 
víctima "estigmatitzada" no pugui defensar-se, que no pugui parlar o que la seva paraula 
ja no tingui cap valor. La indefensió de la víctima prové de la passivitat dels testimonis 
de la violència, que permeten la destrucció d'un altre ésser humà de manera indignament 
covard ". (Marina Parés.2005). 
 
Hi ha altres definicions provinents de el poder polític, i és just valorar tot aquest esforç 
conceptual atès que tot això facilita la sensibilització de la societat pel fenomen; tot i que 
hem constatat que en gran part de les definicions no es valora l'existència del grup i 
tampoc es valora l'important paper que aquest té en la evolució de l'assetjament moral i 
això confirma la necessitat de seguir aprofundint en el anàlisi del fenomen i en la seva 
difusió; també he constatat, en multitud de definicions el fet poc evidenciat del que hi ha 
darrere de tot assetjament, que no és més que l'encobriment d'un frau. La inquietud per 
arribar a una bona resolució dels casos d'assetjament moral a la feina ha estat el motor per 
reflexionar sobre el fenomen i arribar a trobar aquests dos elements: el grup i el frau com 
a elements constitutius i determinants de l'assetjament.  
 



 
 
Vaig a aportar les meves reflexions sobre això. Entenc que el concepte d'assetjament 
moral és assimilable a el concepte d'assetjament grupal, i per tant, soc de l'opinió que no 
pot existir assetjament sense grup assetjador; és a dir, m´allunyo dels plantejaments 
diàdics que al meu entendre, es circumscriuen a conflictes personals. És tal la importància 
del grup que vaig apuntar que és l'existència, precisament, del grup assetjador el que 
provoca el salt qualitatiu perquè un conflicte interpersonal evolucioni cap a una fustigació 
i es converteixi en un assetjament  moral o psicològic. El fet de l'existència d'un grup 
fustigant és, certament, un fet planificat per l'instigador de l'assetjament, i això és així per 
voluntat expressa de l' 
assetjador principal o instigador, ja que aquest requereix i necessita de la complicitat de 
l' entorn per destruir la víctima. La manera com es comportarà l'entorn és el que 
determinarà la instauració de l'assetjament així com el seu grau de destrucció, per tant 
podem afirmar que en un entorn laboral sa els conflictes interpersonals no evolucionaran 
cap a cap tipus de fustigació, i per aquest motiu valorem l'important paper que correspon 
a l'organització i a les bones pràctiques empresarials per tallar la violència en el treball. 
L'altre element a tenir en compte per a una bona resolució d'un cas d'assetjament laboral 
correspon a l'existència o no d'un frau en el si de l'organització. Afirmo que les 
organitzacions que no tenen cap frau que amagar podran aturar els conats de violència de 
millor manera que aquelles institucions que ocultin un o diversos fraus. Les empreses 
fraudulentes estan habituades a vorejar la llei i sovint a infligir-la, pel que són un brou de 
cultiu ideal per al desenvolupament de l'assetjament moral. 
Una organització que està habituada a enganyar i mentir no podrà percebre l'engany i la 
manipulació que envolta tot procés de mobbing quan aquest sigui promogut per un 
subaltern i tampoc trobarà dificultats en aplicar-lo quan aquest provingui d'una decisió 
institucional. 
Podem constatar, per tant, que en tot procés d'assetjament moral hi ha encobert un frau, i 
en moltíssimes ocasions és precisament l'interès en mantenir ocult el frau el que subjau 
en la dificultat de resoldre eficaçment un cas d'assetjament laboral per part de 
l'organització. De vegades, en el discurs de l'afectat per assetjament moral sorgeix aquest 
motiu ocult, però en la majoria de les ocasions no passa així, principalment perquè a 
l'afectat li costa relacionar una cosa amb una altra. En canvi si s'insisteix en analitzar el 
que s'amaga i s'arriba a trobar el parany, l'afectat per assetjament moral a la feina tindrà 
més possibilitats de poder resoldre el cas. Al principi de la meva activitat atenent víctimes 
d'assetjament aquest element fraudulent estava sempre present però de forma col·lateral, 
acostumàvem a no relacionar-lo amb la fustigació a la víctima i va ser a partir de canviar 
de perspectiva i integrar el frau  en la resolució dels casos d'assetjament moral, que es va 
començar a albirar nous camins de resolució d'aquest tipus especial de violència en el 
treball. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Per seguir aprofundint en el fenomen de l'assetjament moral a la feina anem a analitzar 
com es constitueix un assetjament a través de la descripció dels passos necessaris per a la 
seva instauració, seguirem en descriure on es troba en aquesta fustigació cada persona de 
l'organització mitjançant el constructe teòric dels cercles del mobbing, i finalitzarem 
aquesta anàlisi estructural amb la descripció dels diferents tipus d'assetjament en funció 
de diverses classificacions; llavors ja podrem endinsar-nos de ple a l' estudi de les fases 
del mobbing. 
 
Instauració del Mobbing: els 16 passos 
Perquè tingui lloc la fustigació, el grup assetjador o gang assetjament haurà de 
implementar un seguit d'accions tendents a estigmatitzar la víctima, són els denominats 
els 16 passos del 'mobbing: Els setze passos es donen al llarg de el temps i d'una manera 
gradual, són els següents: l'evitació de la comunicació, les manifestacions que evidencien 
manca de ètica, el foment dels sentiments d'enveja, l'alteració dels canals de 
comunicació. l'emergència d'un conflicte, la privació dels materials de treball la 
instauració de boicot, l'ús de la comunicació paradoxal i dels missatges ambivalents, la 
instauració d'una campanya de desprestigi, l'actuació dels amics incondicionals, la 
consolidació del gang assetjament, l'increment de la pressió sobre la víctima i l'aïllament, 
i finalment l'extensió de la remor i la manifestació del mecanisme atribucional. Anem a 
veure'ls amb més detall. 
 
1- La Evitació de la Comunicació és el primer que s'instal·la entre l'instigador de l' 
assetjament i la futura víctima; ja que la principal tasca dels manipuladors consisteix a 
amagar la violència sota el vel seductor del foment de les llibertats. Per part de l' 
instigador caldrà que neutralitzi els possibles riscos externs i això ho aconsegueix 
mitjançant el control i el silenciament. L'instigador evita comunicar-se amb la víctima. 
 
2- Les Manifestacions que evidencien la manca d'ètica és el segon pas que realitza el 
instigador de la fustigació. L'absència de criteri moral intern de l'assetjador explica que 
aquests visquin "en" i "del" frau continuat, en una mena de doble moral, "la seva capacitat 
de mentir i calumniar, posada a el servei del mobbing, resulta temible "(3). 
En l'assetjador ha una demostració d'una doble moral: es queixen de la forma en que el 
tracten els altres, però ofereixen a altres aquest mateix tracte. Aquestes actuacions deixen 
perplexa a la víctima que es veu bloquejada i no reacciona. 
 
3- El foment dels sentiments de Enveja. Acabar amb les persones felices, competents, 
brillants i satisfetes amb elles mateixes de el propi entorn professional fa creure 
il·lusòriament als fustigadors que així són més forts que elles. es suscita un tipus d'enveja 
de caràcter personal mes que professional (per ser més sensible, més bona, més 
intel·ligent ...).  
 
 
 



 
 
Si analitzem amb deteniment les crítiques sobre la víctima en el discurs de l'envejós 
podrem arribar a conèixer, realment, el que enveja de la víctima; així sabem que arribar 
a envejar a algú pels seus èxits, per l'èxit obtingut en un projecte, o per la popularitat 
(fama) entre companys i coneguts, porta a l' assetjador a voler apropiar-se de l'autoria de 
l'assoliment, normalment suplantant la identitat de l'assetjat (molt habitual en el món 
universitari), encara que també el assetjador arriba a atribuir aquest èxit "democratitzant" 
l'èxit final (és mèrit de "Tots", encara que el treball ho hagi fet la víctima en solitari), però 
quan no és possible suplantar l'autoria ni apropiar-se de l'èxit, llavors, el envejós es dedica 
a infravalorar els èxits dels altres, especialment el de la víctima i aquesta pot donar-se 
compte d'això perquè mai rep un comentari elogiant o valorant la seva feina. Un exemple 
evident d'assetjament el trobem en els alts directius que durant anys han ajudat a aixecar 
l'empresa i que posteriorment són expulsats de l'organització mitjançant acomiadaments 
o jubilacions anticipades sense cap manifestació d' reconeixement pels serveis prestats i 
amb una aurèola de desprestigi i ineptitud. 
Cal ressaltar el valor que tenen els actes d'agraïment com rituals de pas, a saber les festes 
de comiat per jubilació, les plaques de reconeixement dels mèrits prestats, etc ... com a 
manifestacions de no violència dins de l'organització. 
 
4- El quart pas consisteix en la Alteració dels canals de comunicació Una de les arts que 
domina l'assetjador és la deformació dels processos de comunicació. Les modalitats per 
distorsionar els fets utilitzades per l'assetjador són molt variades. La comunicació 
pervertida i deformada ajuda en el procés de introjecció de la culpabilitat de les víctimes 
de mobbing. Quan una víctima se sent culpable, i per tant mereixedora del 'càstig que rep, 
no iniciarà cap acció de defensa. 
 
5- El cinquè pas és l'emergència del Conflicte Un fustigador troba la seva víctima en algú 
que s'atreveix a limitar el seu poder per algun motiu i això el converteix, segons ell, en 

perillós . Llavors l'assetjador s'auto-victimitza per poder agredir, per això moltes vegades 
l'origen del conflicte és una nimietat usada pel instigador com a justificació per iniciar el 
seu atac frontal cap a la víctima. I per això fallen tots els intents de la víctima a resoldre 
civilitzadament la situació, i també fallen els actes de conciliació amb un mediador. Quan 
un conflicte laboral no pot ser resolt per la intervenció del mediador organitzacional, hem 
de començar a pensar que estem davant d'un cas de mobbing, de manera que les mesures 
a implementar per a la seva resolució han d'anar encaminades a no permetre situacions 
d'iniquitat, ja que un cop garantit el tracte igualitari a les dues parts del conflicte és quan 
es podrà aturar la problema i que no evolucioni cap a una fustigació.  
 
6- El sisè pas consisteix en la privació dels elements materials de treball. d'aquesta manera 
es pretén que la víctima no pugui exercir bé la seva comesa i això després pugui ser usat 
en contra seu. Es tracta d'un acte planificat en què cal la col·laboració dels comandaments 
o gestors de la institució. Una actuació justa i poderosa per part de la jerarquia impedirà 
el desprestigi laboral de treballador, i amb això a més es mostrarà a la resta de la plantilla 
que l'organització valora l'acompliment de la tasca per sobre de les picabaralles.  
 



 
 
Si els gestors no intervenen adequadament es passa a el següent pas, i cada vegada serà 
més difícil aturar la persecució que s'està gestant. 
 
7- La Instauració de el boicot és el pas següent. A la víctima se la castiga durament o se 
li impedeix la presa de qualsevol decisió o iniciativa personal en el marc de les seves 
responsabilitats i atribucions. El assetjat sobtadament es troba amb una variació de les 
seves funcions sense haver participat ni en la decisió ni haver estat informat amb 
antelació. Se li tracta de manera diferent o discriminatòria, s'usen mesures exclusives 
contra ell, amb vista a estigmatitzar-lo davant altres companys o caps (Excloure'l, 
discriminar, tractar el seu cas de forma diferent). Sovint aquestes "mesures  especials "mai 
s'havien pres a l'empresa amb anterioritat. En aquest punt de l' procés l'assetjament és 
generalitzat, i poc importa si en el seu origen va ser horitzontal o vertical, ja que ara tota 
la institució forma part de la massa que permet i tolera el mobbing. 
 
8- L´octau pas consisteix en l'ús constant del Llenguatge Paradoxal. es dona verbalment 
o per escrit un doble i contradictori missatge. L'important és desacreditar de manera que 
la víctima no pugui defensar-se i l'entorn no pugui reaccionar. Es aquesta forjant la 
destrucció de la víctima i es pretén encobrir l' exercici de la violència psicològica 
mitjançant l'ús sistemàtic de la paradoxa tant en la comunicació verbal com en la no 
verbal. 
 
9- El novè pas és l'ús dels Missatges Ambivalents, tant cap a la víctima d' assetjament 
com cap als testimonis de la fustigació. Aquest tipus de missatges desestabilitzen el 
assetjat i li generen una sensació d'inseguretat en les seves escasses relacions amb el 
assetjador, d'una banda, l'assetjador, diu preocupar-se pel bé de la víctima i de l'altra 
banda la denigra. Aquest mateix mecanisme és usat, per l'assetjador, amb l'entorn, és dir 
amb els testimonis de la violència, i amb això l'assetjador pretén justificar les seves 
agressions de tal manera que els testimonis acceptin els actes violents contra la víctima 
sense moure un dit en defensa seva. 
 
10- Com a conseqüència dels dos passos anteriors s'instaura una campanya de Desprestigi 
contra la víctima. De manera gradual es forma entorn a l'assetjador 1 grup de crítiques, 
calúmnies, veritats a mitges cap al assetjat. habitualment el assetjador únicament dona 
peu, són els altres, els seus aliats, els que li fan la feina brut. Hi ha casos d'assetjadors 
molt subtils, que han après a elaborar els seus estratègies d'assetjament de forma molt 
elaborada i en aquests supòsits, l'únic indici per identificar l'instigador de l'assetjament és 
precisament aquest element d ' "entorn a", consistent en què tots els assetjadors més 
agressius contra la víctima són, precisament, seguidors fidels de l'instigador. Aquesta 
proximitat amb l'instigador de l' assetjament pot manifestar-se de diferents formes, o bé 
són els seus amics, o els seus socis, o seus col·laboradors íntims. Un cop instaurada una 
campanya de desprestigi a la víctima li serà molt difícil defensar-se. 
 
11-En alguna ocasió apareix l'actuació dels Amics incondicionals, això passa quan la 
persona en procés de descrèdit rep l'ajuda, i el suport de persones de el seu entorn.  



 
 

Aquest tipus d'actuacions són molt importants tant per a la resolució de l' assetjament com 
per a la persona "diana". D'una banda ajuden la víctima a que els dubtes sobre la 
inadequació d'un mateix desapareguin, i d'altra promouen que altres persones de l'entorn 
surtin de mutisme i de el bloqueig i reaccionin d'una manera positiva. El paper dels amics 
incondicionals, també anomenats, testimonis No muts és bàsica en la resolució d'un cas 
d'assetjament, ja que "la seva solidaritat amb la víctima deté i desincentiva els 
comportaments de fustigació per part d'un tipus de persones, els psicòpates 
organitzacionals, que avaluen si la víctima posseeix o no suports interns abans de procedir 
contra ella "(4). 
 
12- Quan la víctima no té suports, es dona el següent pas que és la constitució de l' Gang 
d'Assetjament. Quan la majoria de companys acaba sumant-se al linxament resulta 
especialment difícil defensar la innocència del treballador assetjat. l'assetjador ha après a 
fer servir a altres persones, per superar crisis personals i organitzatives. És en els 
contextos tòxics en els quals els fustigadors troben un suport tàcit o explícit amb el qual 
comptar per fustigar impunement. 
 
13- El segueix l'increment de la Pressió sobre la víctima. Un cop constituït el gang 
assetjament i després d'haver comprovat la impunitat per les seves accions, a causa de 
l'apatia de l'entorn a reaccionar, apareix un augment de la pressió hostigante contra la 
víctima. Així, de forma injustificada i sobtada, s'incrementa la pressió sobre l'assetjat. Se 
li demanen informes, actuacions, i gestions per justificar la seva feina, per primera vegada 
es dona una discriminació objectiva, a la vista de tots, encara que ningú reacciona contra 
la violència que s'exerceix contra la víctima. 
 
14- Com a conseqüència del pas anterior s'instaura el Aïllament de l'Assetjat. La víctima 
de mobbing es veu sotmesa a trampes, a l'enverinament dels propis companys de treball, 
a la manipulació dels superiors, companys, subordinats o clients, a les crítiques 
sistemàtiques i demolidores a tot el que fa, i a les reaccions unànimes contra ella. La 
víctima està sola, sense defensa i encara que iniciï mecanismes de defensa, l'entorn està 
ja tan contaminat que no pot convèncer ningú de la seva innocència. 
 
15- L'extensió de la remor va ha de justificar la fustigació de la víctima i és promogut per 
la totalitat del gang assetjament. L'assetjador directament o a través d'un tercer llança el 
rumor que hi havia alguna cosa tèrbol, o bé que no es van acatar les seves ordres, o 
simplement si no hi ha un altre que esgrimir, que no era ja possible la comunicació amb 
la víctima. Cal "satanitzar" la víctima de tal manera que no pugui rebre suport de ningú i 
per tant l'expulsió de la víctima de l'organització està pròxima. 
 
16- L'últim pas perquè es consolidi un mobbing és la manifestació de l' Mecanisme 
atribucional La percepció de l'opinió pública sobre la persona assetjada és també 
manipulada hàbilment pel grup que assetja, i així és com tots acaben culpabilitzant la 
víctima del que li passa mitjançant atribucions causals. 
 



 
 

Els cercles del mobbing 
És important veure com es troba a aquest fustigació cada persona de l'organització 
mitjançant el constructe teòric dels cercles del mobbing, així tenim: a l'instigador, a els 
aliats, als col·laboradors tàcits, als còmplices i als amics incondicionals. Per descriure els 
cercles del mobbing farem servir la figura d'una diana com model explicatiu. 
 
El Instigador o assetjador principal. 
Al centre de la diana hi ha la víctima, prop d'ella es troba l'instigador que actua com un 
assetjador que és el que porta la iniciativa i s'envolta d'aliats. És a aquest assetjador a què 
anomeno instigador principal atès que es tracta de la persona que inicia l'assetjament, la 
qual planifica la destrucció de la víctima i actua com un líder abusiu i també és la que 
obtindrà algun benefici amb l'anihilament de la víctima. Aquest personatge correspon a 
la síndrome MIA el del mediocre inoperant actiu descrit per González de Rivera (5). 
 
Els Aliats o Grup Assetjador 
Aquest instigador s'envolta d'aliats perquè actuïn com assetjadors i l'ajudin a destruir la 
víctima, molt sovint són els que donen la cara, ja ho hem esmentat anteriorment, mentre 
l'instigador principal queda a la rereguarda aconseguint passar desapercebut. No podem 
oblidar que l'assetjador principal és una persona covard, que treballa a l'ombra. En 
l'assetjament moral acostuma a existir un aliat molt íntim a l'instigador que és el porta la 
veu cantant en la fustigació, acostuma a ser una persona molt violenta en tota i cadascuna 
de les seves manifestacions, tant cap a la víctima com cap als altres, i és precisament 
aquest element de fatxenderia pel que va ser escollit per l'instigador per convertir-lo en la 
seva mà dreta. La resta dels aliats de l'instigador principal formen un grup petit, de 2-3 
persones, són l'elit, i són els que actuen conjuntament amb l'assetjador. són capaços de 
fer molt de mal ja que actuen com un cercle infernal, se'ls denomina gang assetjament o 
grup assetjador. Tots els membres del gang tenen una motivació individual per formar 
part d'aquest tipus de grup i aquestes motivacions estan lligades a certes mancances 
personals, aspecte molt interessant però que sobrepassa les pretensions de l' present 
estudi, de manera que només ho esmento.  
 
Els col·laboradors tàcits 
En un cercle una mica més allunyat, de la víctima, es troba un grup de col·laboradors del  
gang, que no són tan violentament actius però que ajuden a l'assetjament mitjançant la 
difusió de rumors i la negació a ajudar a l'assetjat. Són els anomenats col·laboradors tàcits 
de el mobbing, perquè amb les seves actuacions potencien l'aïllament de la víctima i el 
seu descrèdit, actuen com a facilitadors i encobridors de l'assetjament. El grup dels 
col·laboradors es va ampliant a mesura que progressa l'assetjament a la temps, de 
vegades, sobretot en els assetjaments de llarga durada, arriba a ser de fins a 30 persones, 
i totes elles col·laboren en el procés d'estigmatització.  
 
 
 
 



 
 

Aquestes persones sense haver rebut cap perjudici per part de la víctima, fins i tot es dona 
algun cas de haver rebut algun benefici de la víctima en èpoques anteriors, contribueixen 
a la destrucció de la víctima per imitació, per seguir "la moda", emulant el gang 
assetjament, de vegades per por o pressió. Aquest ampli grup de col·laboradors el formen 
tant altres treballadors, clients, caps d'altres departaments així com a gestors i propietaris 
de l'empresa. 
 
Còmplices o Testimonis Muts 
En el següent cercle trobem els còmplices que són els anomenats testimonis muts, se'ls 
anomena d'aquesta manera perquè veuen i saben el que passa. són persones conscients de 
la situació d'abús, del tracte injust cap a la víctima, però no fan res i miren a un altre 
costat, és a dir callen i consenten els atropellaments. l'actitud consentidora i covard 
d'aquestes persones fa molt de mal a la víctima, atès que amb seva actitud augmenta la 
seva vulnerabilitat. 
 
Amics incondicionals o Testimonis NO Muts 
De vegades, hi ha alguna persona que actua com a testimoni no mut, tal com ja hem 
descrit una mica més amunt, són els amics incondicionals. 
 
 
Tipus de Mobbing 
Al definir els tipus de mobbing ens basarem en dues classificacions diferents, una a funció 
de la direcció de l'assetjament i una altra en funció dels objectius que persegueix. La 
classificació en funció de la direcció de la mateixa ens donarà dos tipus d'assetjament el 
vertical i l'horitzontal, i al seu torn el vertical podrà ser ascendent o descendent.  
 
El Assetjament Vertical descendent és el que és realitzat de el cap envers el 'subordinat, 
es tracta d' la pressió exercida per un superior sobre un o més subordinats. També se li 
denomina bossing. 
L'Assetjament Vertical ascendent, va del subordinat a el cap. És la pressió exercida per 
un treballador o un grup de treballadors sobre un superior jeràrquic.  
 
En canvi el Assetjament Horitzontal és el que es dona entre iguals, és a dir, de company 
a company. En aquest cas la pressió és exercida per un treballador o grup de treballadors 
sobre un dels seus companys. 
Els percentatges trobats per Leymann són els següents: 
1-Mobbing Horitzontal 44% 
2-Mobbing Descendent 37% 
3-Mobbing combinat 1 + 2 representa el 10% 
4-Mobbing Ascendent 9% 
 
La classificació en funció dels objectius ens proporcionarà els quatre tipus d'assetjaments: 
estratègic, de direcció, pervers i disciplinari. 
 



 
 
1 ° - L'Assetjament Estratègic. 
És l'assetjament de l'estafa o frau per excel·lència. Es tracta d'un assetjament 
"institucional" perquè forma part de l'estratègia de l'empresa que tendeix als 
"acomiadaments" evitant pagar indemnitzacions. Els directius s'aprofiten de les fusions 
realitzades per anar estalviant del pla social, i aquest mètode permet a les empreses poc 
escrupoloses embutxacar les nombroses ajudes a l'ocupació, que hi ha als països de la 
Unió Europea, per a després, desfer-se del nou treballador exactament després d'haver 
complert els terminis legals, per reprendre altres i així successivament. 
 
2 ° - Assetjament de Direcció 
És l'assetjament exercit per la direcció de la institució, es tracta d'un assetjament de gestió 
o organitzatiu i pot tenir dos objectius: eliminar un treballador poc submís o forçar 
situacions d'esclavatge laboral. El eliminar un treballador que "no s'ajusta al motlle", ve 
determinat perquè el pervers organitzacional ha escalat posicions i s'ha situat en un càrrec 
amb un cert poder dins de l'empresa. Així la víctima del assetjament serà aquell 
treballador que té geni, el qual té una excessiva brillantor en les seves tasques, o aquell 
que és representant del personal sense estar sotmès a l'ús del patró, o aquell (aquella) el 
lloc del qual, es vol per donar a un amic o amant. És l´assetjament del directiu fluix i 
ineficaç que té por perquè no pot ser tan brillant com el seu treballador. Altres vegades 
s'instaura l'assetjament, des de la direcció, per forçar situacions d'esclavatge laboral, de 
manera que la direcció pretén augmentar el rendiment i el benefici fent efectuar cada 
vegada més feina, amb cada vegada menys personal, pagant cada vegada menys. Llavors, 
com no queda ja res, s'utilitza la pressió, facilitada per la conjuntura econòmica, i 
l'endeutament. A la llarga no s´aconsegueixen els objectius proposats, al contrari. Avui 
dia se sap de l'existència de moltes empreses que no tenen necessitat de l'assetjament per 
ser molt competitives, fins i tot que lluiten contra la instauració de l'assetjament laboral, 
ja que comprenen que aquest mètode costa diners a l'empresa i costarà cada vegada més. 
 
3 ° - Assetjament Pervers 
L'assetjament pervers és el més abundant, correspon a la totalitat dels casos d'assetjament 
horitzontal, i d'assetjament vertical ascendent, i a alguns casos, menys, d'assetjament 
vertical descendent o bossing. És el tipus d'assetjament que la terapeuta francesa Marie-
France Hirigoyen defineix en les seves múltiples facetes (6). En realitat, aquest tipus de 
assetjador es presenta sobretot com un manipulador, només manifesta la seva veritable 
naturalesa enfront de la víctima, sense testimonis. És molt seductor, aconsegueix 
fàcilment la confiança dels altres, els fa dir la seva vida privada per poder tornar-li en 
plena cara en els seus atacs. La víctima veu que parla amablement davant d'altres, en 
canvi a ella la ignora o la humilia quan estan sols. Té sobretot un actuar absorbent i en 
això s'iguala amb els xantatgistes emocionals que són els que xuclen l'energia de les seves 
víctimes fins a l'esgotament total d'aquestes, i que no es satisfà mai. Quan acaba amb una 
víctima, allà tindrà sempre una altra. Ningú està fora de perill, no hi ha refugi. La seva 
seducció és tal que de vegades aconsegueix posar a tota la societat contra la víctima .... 
fins i tot aconsegueix que aquesta sigui traïda pels seus amics.  
 
 



 
 

Aquest personatge provoca desordre en qualsevol departament on treballi i fa molt de mal 
a la víctima quan aconsegueix que amics d´aquesta, alguna vegada, es donin la volta 
brutalment contra ella i la traeixi. 
El pervers només té un punt feble, tem la llum, i per això és important dirigir un projector 
sobre les seves maniobres ocultes. És molt difícil fer-ho, excepte si un aconsegueix 
acumular indicis petits i d'aquesta manera arribar a convèncer el superior jeràrquic, encara 
que aquest, habitualment, es troba obligat a protegir-perquè l'assetjador coneix alguna 
cosa que aquest desitja mantenir ocult. 
 
4t. L´Assetjament Disciplinari 
L'assetjament disciplinari pot tenir diversos objectius: portar la víctima a entendre que ha 
de "entrar al motlle", o castigar-la si no ho fa, i atemorir els testimonis d'aquestes 
violències per fer-se témer suggerint-li que els pot arribar a passar a ells. És la categoria 
utilitzada contra els delegats i altres càrrecs electes o contra tots aquells el carisma o 
competència fa ombra a l'instigador de l'assetjament Serveix també per desfer-se dels 
individus "massa malalts", que tenen "masses" baixes (aturades de treball), o dones que 
van tenir la imprudència d´anunciar el seu embaràs. En aquesta categoria es poden 
classificar també els delictes de racisme, de discriminació, i tots aquells treballadors que 
denuncien el frau de la institució, serveixi d'exemple el de l'infermer que denuncia un 
maltractament, o el del comptable que no està d'acord sobre l'encobriment de 
malversacions, o el del secretari que veu passar suborns, etc. 
 
 
Les Fases del Mobbing 
Un cop contextualitzat el fenomen de l'assetjament moral a la feina o mobbing, anem a 
passar al nucli central d'aquesta ponència que no és altra que la descripció i l'anàlisi de 
les diferents fases per les quals evoluciona tot cas d'assetjament laboral. La importància 
en aquesta descripció ve determinada per la possibilitat de facilitar els elements de 
detecció del tipus de fase el que es troba un cas d'assetjament, en un moment determinat, 
per tal de poder fer un bon diagnòstic de la situació i un pronòstic de resolució. 
Al llarg de la literatura existent sobre el tema de l'assetjament moral s'han anat definint 
diferents fases, cal ressaltar que la majoria dels autors coincideixen a definir les fases que 
van del conflicte fins a l'exclusió de l'organització de la víctima; alguns fins i tot 
contemplen l'actuació de l'entorn com una fase decisiva en la consolidació del 
fenomen. Últimament alguns d'aquests teòrics estan incloent com a última fase la de la 
recuperació, aspecte que l'autora d'aquest article ja va definir l'any 2003. En aquest mateix 
any vaig definir la primera i l'última fase del fenomen de l'assetjament moral en el 
treball. Així, a més de definir l'última fase del fenomen, la de la recuperació, em vaig 
veure en la necessitat de definir la primera de les fases del mobbing, a la qual vaig 
denominar la fase de la seducció, i això motivat per comprendre l'important paper que té 
en el tipus de relació que s'estableix entre l'instigador de l'assetjament i la víctima. Ja des 
d'aquesta època vinc insistint a defensar l'existència d'aquesta fase, tot i que la majoria de 
les classificacions no la contemplen.  
 



 
 

Per tant, considero que les fases en què es desenvolupa l'assetjament són set: la seducció, 
el conflicte, l'assetjament pròpiament dit, la intervenció de l'entorn, la intervenció de 
l'empresa, la fase d'exclusió o marginació i finalment la fase de recuperació. 
 
Fase de la Seducció 
Soc de l'opinió que sense aquesta fase no pot donar-se l'assetjament. En aquesta fase 
l'assetjador encara no ha manifestat el seu gran potencial violent. Normalment, la 
seducció, va dirigida a la víctima, però en ocasions la seducció està destinada a l'entorn 
proper de la víctima, i llavors aquesta fase pot quedar emmascarada. 
Descripció: Sense aquesta fase no pot donar-se l'assetjament. En aquesta fase l'assetjador 
encara no ha manifestat el seu gran potencial violent. En la fase de seducció el 
manipulador farà creure que li importa molt la (futura) víctima ja sigui a través de 
l'adulació o bé a través de la compassió. 
Objectiu. La seducció dirigida a la víctima té com a finalitat apropiar-se d'alguna cosa 
que li pertany, en canvi la seducció dirigida a l'entorn té com a objectiu convertir-lo en 
aliat de l'assetjador, perquè no evidenciï la violència exercida contra la víctima. És una 
estratègia encaminada al coneixement de les esquerdes (debilitats) de la futura víctima i 
l'objectiu és l'absorció d "alguna cosa" que té de més la víctima. Aquesta cosa de més, pot 
ser una qualitat personal o bé contactes socials. 
Conseqüències: La conseqüència última és el desprestigi laboral i social de la víctima. 
La fase de seducció és un procés encaminat a apropiar-se de cosa aliena i, consta de una 
sèrie de passos, a saber: a) captació de la persona, b) absorció o aprenentatge de la qualitat, 
c) prova i constatació i finalment d) el desprestigi extern personal del  veritable posseïdor 
de la qualitat Anem a veure com actua l'instigador al llarg de les diferents etapes de la 
seducció: 
a) Captació de la víctima. 
Ja sigui a través de l'adulació o de la compassió, el que el manipulador buscarà serà una 
lleialtat a la seva persona per sobre de qualsevol qüestionament. La víctima de la 
seducció, al negar-se a perdre a algú que l'adula, es veurà forçada a anar disculpant les 
accions del manipulador, li buscarà justificacions i explicacions a actituds que ni són 
justificables ni acceptables. Sovint aquesta lleialtat l'obligarà a trencar antigues amistats 
i de vegades, fins i tot, llaços familiars. Sovint l'adulació va camuflada de compassió, el 
manipulador generarà moltes adhesions a través de fer-se passar per víctima de les 
desconsideracions, inexistents d'altres; de tal manera que l'individu escollit es trobarà 
satisfet i adulat atès que el paper de protector és molt afalagador. 
b) Absorció o aprenentatge de la qualitat 
Un cop ha aconseguit la lleialtat de la seva presa, és el moment que escull el manipulador 
per dirigir totes les seves energies a "copiar" una qualitat de la víctima o bé a "absorbir" 
alguna cosa de la seva propietat (relacions socials, negoci familiar, propietat intel·lectual, 
resultats reeixits del seu treball, participació en un projecte, càrrecs ...), tot això mentre 
es fa passar per amic i utilitza aquesta confiança per aprofitar-se. 
c) Prova i constatació 
Consisteix en que l'assetjador busca la constatació per part de l'entorn que és creïble 
l'adquisició d'aquesta qualitat o propietat que ha captat amb anterioritat de la futura 
víctima.  



 
 

Fins i tot pot fer creure a l´entorn que sense la col·laboració del manipulador, la víctima 
no hagués arribat on ha arribat. L'altre li "deu" el seu èxit, en aquests supòsits la víctima 
no se li valora ni l'esforç, ni la dedicació; per tant es li nega tot reconeixement. Sovint la 
mateixa víctima, inconscientment, es creu l'engany i se sent en "deute" amb qui li "roba" 
el seu capital. Un cop el pervers organitzacional ha verificat l'absorció, és a dir ha 
aconseguit la validació de l'entorn, és a dir aquest li reconeix un mèrit que no li correspon, 
comencen els tocs desestabilitzants contra la víctima. Serà a partir d'aquesta validació, 
quan el assetjador es treu la careta iniciant una campanya de desprestigi cap a la víctima, 
d'una forma vetllada i subtil. 
d) Desprestigi extern i personal de l'autèntic posseïdor de la qualitat / propietat. Per 
aconseguir aquest desprestigi, el pervers manipulador inicia un període de crítiques cap a 
la víctima, són crítiques personals desestabilitzadores dirigides directament i molt sovint 
en presència d'altres, a manera de broma, i al mateix temps comença a estendre rumors 
contra la ja víctima. L'entorn es creu els rumors, que diu el pervers a esquena de la 
víctima, perquè l'assetjador encara es fa passar per amic de la víctima. En presència de la 
víctima, l'adulador es comporta, encara, com a amic. Però a mesura que passa el temps es 
van verbalitzant petites "bromes" humiliants i crítiques a la seva persona, que van en 
augment. És llavors quan el manipulador fa servir la comunicació paradoxal de tal manera 
que apareix una contradicció entre el verbalitzat i el percebut. La víctima amb prou feines 
sap reaccionar a aquesta subtil violència, i cada vegada es desestabilitza més i s'instaura 
en una situació d'indefensió. No aconsegueix comprendre que un "amic" vulgui 
perjudicar-la. 
 
Fase de Conflicte 
La majoria d'experts defineixen el mobbing a partir d'aquesta fase i constaten que una 
relació interpersonal que anteriorment era bona o neutra pateix, bruscament, un canvi 
negatiu; sense comprendre l'existència de la fase prèvia de la seducció aquest canvi brusc 
no té explicació. 
Descripció: L'aparició d'un conflicte en l'entorn laboral, ja sigui per disputes personals 
puntuals, diferències d'opinió, persecució d'objectius diferents, o friccions personals, és 
molt habitual. No tots els conflictes degeneren en assetjament, al meu entendre només 
aquells en què de base hi ha un interès indigne. 
Objectiu: En tot tipus de conflicte les parts intenten defensar els seus punts de vista o 
interessos, però s'inicia com a punt de partida d'un assetjament quan una de les parts inicia 
una estratègia per influir, vèncer o oprimir l'altre. Una mala resolució del conflicte és el 
que porta a l'assetjament laboral. 
Conseqüències. La primera conseqüència és que el conflicte puntual no es resol, esdevé 
crònic i es passa a l'assetjament. .Algunes vegades, és tan curt l'espai de temps que separa 
"el conflicte" de l ' "assetjament" que es solapen. El conflicte gairebé sempre està lligat a 
un qüestionament de l'autoritat del líder (formal o informal) per part de la futura 
víctima; en ambdós casos el qüestionament del lideratge és evident. És precisament la 
naturalesa inconfessable del joc de poder el que subjau en el fons del conflicte el que 
aboca a l'assetjament, ja hem dit que no tots els conflictes degeneren en assetjament, en 
la meva opinió només aquells en què de base hi ha un interès indigne, com és el de la 
submissió de l'altre. 



 
 
En part la manera de ser de la majoria dels assetjats, amb la seva dificultat a ser formatats, 
el manteniment d'un criteri propi, la seva actitud de no submissió i en definitiva l'exercici 
de la seva llibertat personal provoquen en una persona manipuladora el desig de destruir 
el que se li oposa. L'assetjador s'adona que aquesta persona és un destorb per a ell, ja sigui 
per la seva negació a participar en actes fraudulents o bé perquè la seva sola presència 
genera comparacions que desvaloritzen al líder. En aquesta etapa, un bona resolució del 
conflicte encara pot evitar l'assetjament. Precisament perquè en aquesta etapa es pot evitar 
l'assetjament, hi ha una responsabilitat de la societat en posar els mitjans per ser resolt el 
conflicte. 
Una visió en profunditat del motiu que va generar el conflicte ens confirma que el 
conflicte és la justificació que dona l'assetjador per iniciar la fustigació, i encara que es 
vulgui veure la causa en això, en realitat no resideix aquí sinó en la voluntat prèvia del 
manipulador. Afirmo que prèviament a l'aparició del conflicte hi ha la voluntat de l' 
instigador de l'assetjament de treure a la víctima del mig. El conflicte és la mera excusa 
utilitzada per l'assetjador per aconseguir l'exclusió de l'afectat i cal constatar que en 
algunes ocasions al manipulador no li caldrà l'existència real d'un conflicte, i pot limitar-
se a tergiversar qualsevol situació. El fet de mentir i inventar-se un motiu inexistent per 
iniciar una persecució ens reafirma, precisament, en que l'origen de l'assetjament rau en 
la voluntat prèvia de l'assetjador i no en el conflicte pròpiament dit, això explica perquè 
sovint els conflictes apareixen per tonteries o nimietats. 
 
Fase d'Assetjament 
Al permetre que el conflicte degeneri en assetjament, la societat en el seu conjunt, perd. 
Bàsicament perquè cedeix el control social al manipulador i es converteix en còmplice 
col·laborador de l'assetjador en el procés de destrucció d'un ésser humà.  
Descripció: La part més forta, és a dir l'assetjador, adopta actituds molestes per a l'altra, 
la víctima. Al principi són accions subtils, indirectes i difícils de detectar i estan 
destinades a atacar el punt més feble de la víctima. 
Objectiu. L'objectiu de tota persona que instiga una persecució és el desig immoral de 
voler aconseguir la desaparició de la víctima de l'entorn de treball mitjançant la destrucció 
psíquica de la mateixa. Per tant, entenem que l'assetjament moral a la feina té l'objectiu 
de destruir l'estabilitat psicològica d'un ésser humà, a través del descrèdit i la rumorologia, 
amb la finalitat d'encobrir un frau. Aquest es practica assetjant grupalment de tal manera 
que la víctima "estigmatitzada" no pugui defensar-se, que no pugui parlar o que la seva 
paraula ja no tingui cap valor. La indefensió de la víctima prové de la passivitat dels 
testimonis de la violència, que permeten la destrucció d'un altre ésser humà de manera 
indignament covard ". (Marina Parés.2005) 
Conseqüències. La víctima pot començar a preguntar-se que és el que fa malament. Si la 
víctima no socialitza el problema de la fustigació i calla, o si el sistema de notificació i 
de resolució de conflictes a l'empresa no funciona es passarà a la situació d'assetjament i 
fustigació en la qual la violència psicològica exercida contra la víctima designada anirà 
en augment. 
 
 



 
 

Fase d'Intervenció de l'Entorn 
La resposta de l'entorn laboral serà la que determinarà la resolució ràpida de l'assetjament 
o bé la seva implantació permanent, amb el consegüent dany a la salut de l'assetjat. Per 
tant l'actitud de l'entorn serà un element bàsic en el desenvolupament o en la resolució de 
l'assetjament laboral 
Descripció: El manipulador, convertit ja en assetjador principal necessita envoltar-se de 
persones que l'ajudin a aconseguir el seu objectiu i per això s'envolta d'una camarilla, que 
actuen com els seus aliats. També necessitarà comptar amb el suport de les altres persones 
de la institució, que tindran un paper menys agressiu però igual de destructiu propagant 
calúmnies i ajudant a crear una "llegenda negra", ja sigui com a col·laboradors tàcits o 
com còmplices, tal com hem descrit anteriorment en els cercles del mobbing. 
Objectiu: L'objectiu de l'assetjador en aquesta fase és aconseguir l'autorització necessària 
per exercir impunement violència psicològica contra la víctima, mitjançant el 
consentiment i fins i tot de la participació activa en la fustigació de totes les persones de 
l'entorn laboral properes a la víctima. 
Conseqüències. La primera conseqüència és la instauració d'un clima laboral ple de mals 
rotllos, rareses i susceptibilitats. El perseguidor tendeix a buscar suport aconseguint posar 
a alguns membres de la plantilla de la seva part. Això ho aconsegueix a través de 
comentaris o crítiques destinades a desacreditar la víctima i posar-la en el punt de mira, 
o bé mitjançant la insinuació de possibles represàlies als "no seguidors". 
Els membres de la camarilla seran els que faran la feina bruta, els que queden en evidència 
mentre l'instigador acostuma a mantenir-se en l'ombra. Els membres de la camarilla 
formaran el gang d'assetjament, que exerciran el seu paper sent violents amb la 
víctima. Per aconseguir aquests aliats, el manipulador ha de convèncer-los, un a un. I per 
arribar a doblegar la voluntat d'aquestes persones i induir-les a fer alguna cosa concreta 
ho aconseguirà mitjançant aproximacions successives o passos graduals, consistents en: 
inhibir el raonament, introduir una realitat diferent, convertir-se en l'única font 
d'informació i aconseguir el domini sobre l'actuar aliè. Per la seva banda les raons de les 
persones per col·laborar en el descrèdit de la víctima són: a) perquè tenen por de les 
conseqüències. b) per una avidesa insaciable de poder que els empeny a formar part dels 
que manen c) perquè gaudeixen de l'espectacle, per una malvolença personal prèvia amb 
la víctima, i també d) per tenir una forta relació de dependència amb el assetjador que els 
impedeix mantenir el seu propi criteri. Les conseqüències directes en la víctima són un 
aïllament extrem i la introjecció de la culpa, sovint les conseqüències sobre la salut de la 
víctima són molt greus. 
 
Fase d'Intervenció de l'Empresa 
L'assetjament pot sorgir en qualsevol empresa, algunes vegades perquè l'organització del 
treball té una deficient planificació i en altres perquè forma part integrant del "fer" 
empresarial o tarannà. Tant si es tracta d'una estratègia empresarial conscient, com 
inconscient no hem d'oblidar que reposa sobre el sofriment moral i físic del treballador -
víctima; i que la organització sempre podrà implementar mecanismes per impedir 
l'assetjament. 
 



 
 

Descripció: En aquesta fase l'empresa es dona compte de la situació i intenta 
actuar. Normalment enfoca la situació identificant la víctima com a problema. Ho 
interpreta com un conflicte interpersonal, fa culpable a la víctima i evita assumir la seva 
responsabilitat. Poden aparèixer comportaments d'assetjament grupal molt generalitzat, 
l'anomenat multiacoso, i la víctima comença a ser vista com una amenaça o molèstia, 
"persona non grata" per a tothom. 
Objectiu: L'objectiu en aquesta fase és aconseguir la unanimitat en la satanització i 
estigmatització de la víctima, d'aquí a l'exclusió de la mateixa amb prou feines hi ha un 
pas. L'assetjador fa servir actituds o comportaments d'aïllament i d'agressió o atac més 
directe o contundent i la víctima va perdent els seus mecanismes d'afrontament, de 
defensa o de lluita. 
Conseqüències: La personalitat i comportament de la víctima canvia i el perseguidor ho 
aprofita per indicar com a causa del problema les actituds de la víctima. Fins i tot si la 
víctima lluita contra les conductes anòmales de l'assetjador aquest fet serà interpretat per 
la plantilla com una actitud negativa per part de la víctima. S'acaba donant baixes 
mèdiques successives a la víctima en lloc de buscar el focus emissor o l'arrel del 
problema. Hi ha un cost directe i un altre indirecte a l'empresa. El cost directe fa referència 
a les hores de treball perdut i a l'increment de les mesures de seguretat. El cost indirecte, 
costa de ser percebut en un primer moment però, es tradueix en una menor eficiència i en 
una disminució de la productivitat dels treballadors pertanyents al departament on s'ha 
consentit al desenvolupament de l'assetjament ja que es gasta molta més energia en 
resoldre el mals rotllos que en l'exercici de la tasca, arribant, en casos extrems, a la 
reducció de la qualitat dels productes, a la pèrdua de prestigi de l'empresa i a la disminució 
del nombre de clients. 
 
Fase d'Exclusió o marginació 
L'exclusió es refereix tant a la marxa de la víctima de l'organització com a una de les 
greus conseqüències de tot fenomen d'assetjament que s'ha deixat prosperar fins aquesta 
fase i que no és altra que l'exclusió del món laboral d'un treballador, normalment definit, 
abans del assetjament, com brillant en l'exercici de les seves funcions. La marginació fa 
referència a les situacions en què l'exclusió del treballador és impossible, com passa en el 
cas dels funcionaris, en aquests supòsits al treballador se'l margina en un departament o 
despatx sense cap ocupació real. 
Descripció: Aquesta fase consisteix en l'exclusió de l'assetjat del món laboral, que pren 
diferents manifestacions com són els acomiadaments, les jubilacions anticipades, o els 
dictàmens d'invalidesa. Inclou també l'exclusió social de l'afectat per assetjament moral 
en el treball mitjançant la instauració de malalties cròniques, tant físiques com psíquiques 
que impedeixen una participació plena de l'individu en la societat. Sent el cas més extrem 
d'exclusió aquell que cursa amb la pèrdua de la vida de l'afectat per assetjament moral ja 
sigui a través del suïcidi, o dels accidents laborals mortals. 
Objectiu: En aquesta fase l'objectiu manifest de la totalitat de l'organització és que la 
víctima demani un canvi de lloc de treball o que marxi de l'empresa.  
 
 
 



 
 

En canvi per al assetjador principal l'objectiu segueix sent l'apropiació fraudulenta del 
que representava l'afectat, per això sovint, fins i tot després de la marxa de la víctima de 
l'empresa es transmeten informes negatius d'ella per evitar que aconsegueixi un altre 
treball en una altra empresa. 
Conseqüències: La primera conseqüència és l'aïllament de la víctima, que és extrem i 
generalitzat per part de la plantilla, acompanyat de l'alteració de l'equilibri socioemotiu i 
psicofísic de la víctima, de la claudicació dels seus sistemes d'afrontament i per últim de 
l'exclusió del món laboral. 
 
Fase de Recuperació 
La difusió del fenomen de l'assetjament psicològic, l'extensió de la informació sobre el 
mateix i la inclusió de l'assetjament moral com un risc psicosocial en les mesures de 
prevenció de salut laboral estan promovent que alguns afectats per assetjament moral no 
acabin sent exclosos del món laboral i que puguin retornar a ell un cop superades les 
seqüeles de la violència psicològica exercida contra ells. Es tracte per tant d'una nova 
fase. 
Descripció: A causa del major coneixement i difusió d'aquest procés destructiu, hi ha 
persones a l'empresa (caps i companys) que es neguen a agredir i també hi ha persones i 
institucions fora de l'empresa que ajuden a la reparació del dany rebut. 
Objectiu: L'objectiu d'aquesta fase és doble d'una banda promou la recuperació de la 
salut de l' afectat per assetjament de les seqüeles de la mateixa, i d'altra recupera per al 
món laboral a un treballador brillant i reeixit. 
Conseqüències. La recuperació normalment serà a posteriori, ja fora del territori de 
l'assetjador. La desactivació emocional en aquesta fase és molt important però difícil. La 
desactivació emocional, consisteix a deixar d'estar tan actius a les emocions. Hi ha 
diversos camins per sortir del forat, però en tots ells s'han de recorre en dues fases: la 
primera és la desactivació emocional, i la segona sobreviure fent-se fort. Ajudaria que 
existissin mitjans per denunciar o publicar casos concrets. L'assetjament laboral és un 
problema en el qual només hi ha perdedors: els assetjats per tots els trastorns que pateixen 
i que afecten la seva salut. Els assetjadors perquè han demostrat ser persones en què no 
es pot confiar; atès que són responsables que en una empresa domini l'ambient de 
pànic. Els companys espectadors, els anomenats testimonis muts perquè al témer 
convertir-se en les properes víctimes, desconfien i perden l'alegria de la feina. Els 
superiors perquè han de compensar la pèrdua de productivitat originada per la manca de 
cooperació, i els empresaris perquè han de sufragar els costos de tot això a nivell intern 
de l'empresa. I també perd la societat en general perquè ha d'assumir els costos 
assistencials de les víctimes. No existeix cap cas en que l'assetjament sigui favorable. 
Segons l'Organització Internacional del Treball OIT els actes de violència al treball 
provoquen una alteració immediata i sovint duradora de les relacions interpersonals, i per 
tant queden afectades tant l'organització de la feina, com el entorn laboral. 
 
 
 
 



 
 

Conclusions 
Per finalitzar vull posar l'accent en un punt, el de l'objectiu de l'assetjament. Sabem que 
la desacreditació de la víctima sempre proporcionarà un guany per al instigador de 
l'assetjament. El benefici que l'assetjador adquirirà amb el descrèdit de la víctima no ho 
podria aconseguir sense la utilització de la fustigació. És l'adquisició fraudulenta, per part 
de l'assetjador, a través de la fustigació, el qual determinarà si el mobbing ha estat o no 
beneficiós per a l'assetjador. La finalitat de l´assetjament està íntimament relacionada 
amb fer desaparèixer la víctima de l'entorn, ja sigui a través del trasllat a un altre 
departament, ja sigui amb l'acomiadament de treballador i la sortida d'aquest de 
l'organització o mitjançant el suïcidi en els casos més greus. Una resolució positiva del 
mobbing dins de l'organització haurà de contemplar que l'assetjador no aconsegueixi 
l'objectiu desitjat; en cas contrari servirà com a reforç d 'aquesta estratègia assetjadora, de 
manera que és probable que l'assetjador torni a fer ús d'aquesta tècnica que li ha estat tan 
profitosa per a ell i amb això que s'instauri l'assetjament com una forma d'operar habitual 
en el si de l'empresa i convertint tota la organització en un context tòxic, és a dir brou de 
cultiu d'altres futurs assetjaments. 
Bé és cert que tots som influenciats i persuadits diàriament de diferents maneres, tots som 
vulnerables a les tàctiques de persuasió, l'únic que varia és el grau de vulnerabilitat de 
com som influenciats. L'habilitat per poder esquivar i protegir-se dels persuasius 
disminueix i es redueix quan un s'afanya, es recarrega, o bé està indiferent, no informat, 
distret o fatigat. És molt habitual que una persona de l'entorn de la víctima sigui 
persuadida per que respon amb urgència a les provocacions i també per creure en les 
fal·làcies que s'aboquen, de tal manera que acabi enfadada amb la víctima sense que 
aquesta res li hagi fet. En contrast una persona amb un sentit de claredat i seguretat sobre 
les seves pròpies creences i valors, amb un sentiment d'estar inclòs en relacions 
significants amb altres persones i amb un sentit de tenir un paper en la vida és menys 
vulnerable a les tècniques del manipulador. Les tècniques de l'assetjador estan 
encaminades per convèncer-nos i consentir la fustigació d'un altre ésser humà. Si l'entorn 
es deixa manipular, si no intervé, llavors el mobbing s'instal·la. Tots els conflictes que 
degeneren en assetjament ocorren perquè es toleren, perquè ningú intervé, "s'escuden en 
que és un problema personal i aquesta abstenció és culpable" (7). Tot mobbing es pot 
aturar. Només es necessita que algú amb cert poder estigui realment interessat, i que es 
posi davant del problema. La víctima sola no podrà fer front al grup assetjador i el seu 
equilibri anirà a poc a poc deteriorant-se, apareixent símptomes d'estrès i d'angoixa. La 
responsabilitat d'acabar amb les pràctiques violentes ens correspon a tots els éssers 
humans, no és just delegar en altres la nostra pròpia actuació. 
 
Notes: 
(1) Definició jurídic de mobbing o assetjament moral: "Pressió laboral tendenciosa encaminada a 
l'auto-eliminació de la víctima "pel Magistrat Don Ramón Gimeno Lahoz a la 1a Jornada d'Anàlisi 
Integral del Mobbing a Girona. Novembre 2005. 
(2)) Concepte d'assetjament moral: "l'assetjament moral a la feina té l'objectiu de destruir 
l'estabilitat psicològica d'un ésser humà, a través del descrèdit i la rumorologia, amb la finalitat 
d'encobrir un frau. Es practica assetjant grupalment de tal manera que la víctima "estigmatitzada" 



no pugui defensar-se, que no pugui parlar o que la seva paraula ja no tingui cap valor. La 
indefensió de la víctima prové de la passivitat dels testimonis de la violència, que permeten la 
destrucció d'un altre ésser humà de manera indignament covard ". per Marina Parés en el Primer 
Simposi Iberoamericà d'Ergonomia i Psicosociologia. Avilés. Octubre 2005. 
(3) Piñuel I (2003: 183) 
(4) Piñuel I (2003: 128) 
(5) González de Rivera, JL (2002: 89) Síndrome MIA. 
(6) Hirigoyen MF "L'Assetjament Moral" (1999) 
(7) Leymann H. (1993: 8) 
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