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Els cercles d'assetjament - per Marina Parés SOLIVA. D'octubre de 2002 

Imagineu un punt i diversos cercles concèntrics, similar al sol i els planetes en les seves òrbites. 
El punt més central és l'assetjador, envoltat pel primer CERCLE format per poques persones que 
actuen com a assetjadors, a vegades més violents que l´ instigador i fa molt mal; i juntament 
amb ell formen el cercle infernal o banda d'assetjament. 

Aquests estan envoltats per el segon CERCLE formada per moltes més persones que difonen 
rumors i actuen aïllant passivament la víctima. És seguit per el tercer CERCLE molt més nombrós, 
format per les persones que ho veuen, però no fan res i mirant a un l'altre costat, bàsicament 
perquè estan espantats. De vegades en aquest cercle hi ha persones justes que pateixen per 
l´assetjament i no poder fer res, es considera que aquests espectadors, també poden patir estrès 
posttraumàtic. El quart CERCLE està format per persones molt allunyades de l'assetjador i que 
estan a favor de l'assetjat. En la meva opinió penso que aquells que som part de fòrums, 
associacions i partidaris en el seu conjunt serien en el quart cercle. 

Partidaris 

Els partidaris són indispensables per a la persona que assetja. En general, l'assetjament laboral 
només serà possible quan hi hagi un grup de simpatitzants, que recolzin a l'instigador o a una 
assetjadora primària. Els partidaris són còmplices en l'agressió. Algunes persones s'impliquen 
una mica, mentre que altres donen suport a instigadors per agredir a la víctima amb més 
virulència. 

TESTIMONIS SILENCIOSOS 

Molts d'ells veuen el problema però es queden amb els braços creuats, es mantenen al marge i 
encobreixen el terror psicològic. A tots ells els manca: coratge, principis i la responsabilitat 
necessària per oposar-se a aquesta pràctica nociva. Moltes vegades el silenci està motivat per la 
por de ser les pròximes víctimes. La por que els persegueix és més forta que la seva pròpia 
consciència. VOSTÈ sap perfectament que el seu comportament és injust. 

A tots ells: les mitges tintes no val la pena: no es pot disculpar als companys que deliberadament 
i amb freqüència, fins i tot també amb una alegria maliciosa, fan els ulls grossos davant els 
maltractaments (físics o de paraula) que tenen lloc en el seu departament.  



TESTIMONIS SILENCIOSOS. Tots els experts coincideixen, no pot durar l'assetjament, sense la 
cooperació de testimonis silenciosos. I aquests som tu i jo. 

Cada vegada que permetem criticar a una persona que no està present. 

Cada vegada que neguem la salutació a algú perquè ja no és ben vist per relacionar-s'hi. 

Cada vegada que justifiquem l'aïllament en "s'ho haurà buscat" o "alguna cosa haurà fet". 

Cada vegada que mirem en un altre lloc quan davant de nosaltres una persona és assetjat (fins i 
tot amb el buit). 

I una vegada que hem deixat que altres ens dictin "la moda" de amb qui està ben vist ajuntar-
nos, haurem començat a perdre llibertat personal i la haurem cedit a un líder tòxic.  

MÉS informació sobre TESTIMONIS MUTS : no va amb mi 

per Marina Parés SOLIVA-setembre 2002 

"No va amb mi" 

Estic intentant recollir les actituds "típiques" i paraules del testimoni silenciós; amb l'esperança 
que no ens deixarem enganyar per ells, ni deixarem que s´auto enganyin. Ja hem trobat dues 
actituds: 

1: la por 

2: atribuint la culpa a la víctima. 

El que de veritat ens ajudarà SÓN les paraules que fan servir. Em ve al cap la famosa emprada 
pels testimonis muts i també per aquells que, sent conscients del problema, no volen intervenir, 
però volen tenir les seves (pobres) consciències tranquil·les.  

És el de "quelcom HAURÀ FET" 

Quan s'atribueix a la persona la responsabilitat de la seva situació som menys proclius a 
intervenir per ajudar-la. Per això, també es dona l'oració per passiva, si no volem ajudar la 
persona assetjada, li donarem la culpa de la seva situació. . També diuen, "no ets tant bo." I em 
pregunto, en comparació amb qui? 

En la meva opinió hi ha dues greus conseqüències causades per els TESTIMONIS MUTS: 

1) primer: cap a la víctima de l'assetjament 

Genera desconfiança en les persones i una situació de desemparament. 

2) segon: per al testimoni mut a si mateix 

Saben que no actuen bé i això crea un desig de justificar-se. Acaben acusant a la víctima. I si per 
casualitat abans de l'assetjament, eren amics, els seus atacs poden ser molt pitjors. Tot el temps 
que l'assetjador principal no se’ls associï amb la víctima. El mirar a un altre costat quan es comet 
una injustícia genera "brutícia moral", i això és així perquè consenteix a el principi i perquè 
agredeix, després. És a dir, en un afany de justificar la seva mala acció (el silenci) acaben exercint 
una altra pitjor (acusar).  

Comentaris de víctimes extrets dels fòrums: 



• "Coincideix amb el segon punt de les notes de Marina. En Psicologia, això s'anomena 
"error o biaix d'atribució" (per Siul).   

• "Quan vostè és vist com un perill perquè són integres, deixar caure coses com "ets/és 
molt estrany", "mai hem tingut aquests "problemes" abans amb altres treballadors, "etc". (per 
Star2) . 

• "Testimonis silenciosos" són la cosa més falsa que hi pot haver en un ambient de treball, 
perquè canvien com penells, i van a fer un embolic enorme "( afectada anònima). 

• "Segurament vostè patirà l'indescriptible quan vostè descobreix per si mateix com 
"ingrat" (són els assetjadors), davant les seves atencions, i que et faran grans mals quan menys 
t'ho esperes" (afectada anònima). 

• "Imagino que dependrà de la situació i qui es mostra covard perquè pugui quedar-se 
sense feina per denunciar i donar suport a l'assetjat, doncs no sé, però un mínim cap al assetjat 
seria reconèixer que és injust el que li fan i donar-li el seu suport, encara que no impliqui 
enfrontar-se a cap l'assetjador, hi ha algun testimoni mut fent això?" (per Paul S.) 

Contribucions de forosdelmobbing.info 

L'OPINIÓ D'EXPERTS 

José Luis González de Rivera 

Els testimonis silenciosos encaixarien amb el perfil de mediocre "MIA" que José Luis González 
de Rivera parla del seu llibre "abús psicològic" Quan descriu els MIA (Mediocre Inoperant Actiu): 

"El buit interior del normópata tendeix a omplir-se d'estímuls i regulacions externes, el que el 
converteix en un seguidor fidel i fàcil, independentment del que sigui, el mateix que es tracta 
d'una religió, d'ideologia política, d'un grup cultural o d'un grup sectari". 

No serà aquest “buit” i aquesta manca absoluta de criteri el que provoca que es converteixin en 
seguidors de l'assetjador o en testimonis muts, ja que no tenen la integritat suficient per donar 
la cara per algú ni per denunciar el que és injust i si en canvi es deixen entabanar pel joc de l' 
assetjador.  

Iñaki Piñuel i Zabalza 

"Els agressors mai es reconeixeran com a tals, diuen que la víctima està fent mal i sovint tracten 
de presentar l'efecte que provoca el seu assetjament com a font del problema. La víctima es 
desestabilitza i llavors es diu que és poc equilibrat. És satànic perquè l'afectat comença a dubtar-
se". Extracte de l'entrevista de Piñuel a la Vanguardia. 

"Els testimonis muts són els que presencien l'assetjament i no ajuden. És un factor devastador 
per a la víctima, ja que justifiquen la falta de suport, la falta de solidaritat. Ells són els 
col·laboradors tàcits: fan un pas a un costat, i estigmatitzen a la víctima. Sense ells no es pot 
causar el mobbing. Només 1 de cada 6 testimonis que saben el que està passant surt en la 
defensa de la víctima. És important no oblidar que cinc dels testimonis semblen mirar a un altre 
costat"  Iñaki Piñuel i Zabala.   

Elena Ochoa 

"Quan algú com nosaltres aconsegueix amb èxit el que havíem dipositat en el bagul dels somnis, 
quan un altre aconsegueix el que havíem desitjat i renunciat, el nostre ego a vegades no pot 



suportar-ho, especialment si aquest algú, aquest altre, és proper en el temps, en l'espai, en edat, 
en reputació, en naixement." Elena Ochoa 

 

2002-ELS ALIATS DE LA VÍCTIMA 

 

Els aliats de la víctima - per Marina Parés SOLIVA 

UN TESTIMONI NO MUT 

Aquesta és la meva resposta de gratitud a una dona meravellosa que em va recordar que la 
bondat sempre està vinculada a la valentia i a la dolçor. Em defensava quan la sorpresa de l'atac 
i l'evidència de tres traïcions em bloquejaven per defensar-me. Ser defensada per grans éssers 
humans genera una càlida humilitat. 

En homenatge a "sol a Taurus", un de cada sis, amb tot el meu afecte. (Nota  del webmaster ) 

L'exercici de la violència pot ser debatut i tractat sense violentar. 

Es poden descriure escenes d'humiliació i vexació, sense humiliar. 

Es poden denunciat actituds i accions de descrèdit, sense desacreditar. 

La qüestió de l'assetjament es pot abordar, sense assetjar. 

No deixem que els violents ens infecten amb els seus mètodes. 

En homenatge a "sol en Taurus", un de cada sis, amb tot el meu afecte, i la meva gratitud per no 
creure en la maldat, per confrontar al grup humiliant amb la veritat, per tenir el coratge dels 
justos, per defensar-me quan ningú s'atrevia a fer-ho. Amb la seva actitud, va fer que una 
violència devastadora deixés de ser-ho. I des d'aquest moment en tot el que faig o crec, ser que 
hi ha alguna cosa sobre ella. La gratitud és la memòria del cor. 

UN ALTRE TESTIMONI NO MUT 

En homenatge a "amic" dos entre sis. (Nota  del webmaster ) 

El meu afecte més sincer per l'amic que no es va avergonyir de ser-ho en una situació en què el 
descrèdit cap a mi podia salpicar-li. No va tenir por. Va esquinçar la veritat. Es va alçar desafiant 
sobre el injuriant i em va alçar amb ell. Ser defensada per grans éssers humans genera una càlida 



humilitat. La humilitat del molt que encara he d'aprendre i de l'agraïment per protegir-me de 
pulles i ganivetades que van rebotar contra ell. Mai ha estat un testimoni mut, encara que tingui 
una manera de dir sense parlar. Es va mantenir a la meva vora sense avergonyir-se, amb una 
dolça i ferotge lleialtat. Simplement, gràcies 

"La força interior rau en la capacitat de no ser entrellaçats amb les rareses dels altres. No podem 
impedir que algú es burli de nosaltres. Si això succeeix, no és vostè qui va cometre un error, és 
l'agressor. Els agressors no solen anunciar els seus atacs, de manera que ens atrapen amb la 
guàrdia baixa. L'atac sobtat i després el fet de sentir-se venut, és molt dolorós i ens bloqueja. 
Gairebé tots els comentaris insolents estan destinats únicament a la provocació. La persona que 
està decidida a provocar, segurament trobarà les debilitats per punxar on fa mal. Només tu 
decideixes quan vols lluitar. Només tu decideixes el que admets i el que no. Si esteu ocupats 
actualment en tasques més importants, ignoreu l'agressor. Ignorant l'agressor no és una postura 
molt cordial. Per a algunes persones, ser ignorat és una ofensa amb majúscules. Ser ignorat és 
un càstig dur. Per a algunes persones és pitjor que una baralla. Hi ha coses més importants que 
els pensaments retorçats dels altres. L'agressor està a l'aguait. L'agressor vol comprovar que el 
comentari insolent ha arribat al seu destí. Se'l molesta si no aconsegueix que t´afecti. Tens 
millors coses que tenir cura de les estranyes vistes d'altres persones " Iñaki Piñuel i Zabala. 

 

"La cosa més atroç sobre les males coses de la gent dolenta és el silenci de la gent bona." 

Gandhi. 

 

2003-ESPIES I TALPS EN EL PROCÉS DE MOBBING 

Espies i talps en el procés de mobbing - per Marina Parés 

Segons Martín Pérez hi ha 6 tipus d'espies: espies natives, espies interns, agents dobles, espies 
liquidables, espies flotants i suborns. 

 



 

Com a resultat de la meva experiència de mobbing he tingut la desgràcia d'haver coincidit amb 
espies i talps. Els espies i els talps són aquelles persones que es presenten com Amig@s per 
extreure informació de vostè per passar-lo al líder al que serveixen (llegeixi assetjador). Al 
principi, la víctima, no s'adona d'això, és després d'un temps de començar a dubtar i quan 
finalment ho comprova només li provoca un dolor més de traïció. Hi ha tanta traïció i punyalada 
trampa en el mobbing que de vegades, sembla que no es pot confiar en ningú. 

Molts creuen que el procés d'assetjament segueix les directrius d'una estratègia de guerra 
psicològica com, llavors, he d´estat sorprès per l'existència d'espies? En totes les guerres (fredes 
i calentes) s'han utilitzat i usat, i en el procés d'assetjar i enderrocar una persona, també. Només 
si sabem és la seva manera d´actuar, podem protegir-nos d'aquests falsos Amig@s.   

Els classifiquem com espies i talps, basant-se en el seu coneixement previ amb l'assetjador; per 
a mi, els espies són els que han estat Amig@s abans de l'assetjament, acaben traint aquesta 
amistat; I jo anomeno "talps" aquelles persones que mai van ser Amig@s i que inicien la relació 
amb el assetjat afectat amb el clar propòsit de trair-lo des del principi. 

ELS ESPIES 

Ells són els que en un moment podien haver estat Amig@s.  Hi va haver un temps en què hi 
havia prou confiança i els va dir el que estaven fent a vostè en el treball, entès i semblava lleial 
a vostè. I un dia, gairebé sense el teu compte, el seu suport comença a fallar. No li diuen res 
sobre els seus assetjadors ja, però sempre pretenen obtenir informació de vostè. Estan més 
interessats en el que   vas a fer que com et sents (i aquest és un element bàsic de la detecció). I 
si els poses en la posició d'haver de donar-te informació bé dels teus assetjadors o alguna cosa 
que beneficiï la teva posició en l'empresa o en el medi ambient, sempre les respostes són 
"amorfes" i el contingut vague i buit. Mai et diuen res i sempre et pretenen explicar coses. Sovint, 
t'adones que manegen informació sobre vostè, que no ha proporcionat a ells. 

I si, d'una manera o d'una altra, es nega a informar-los i utilitzar la seva mateixa tàctica de 
respostes vagues, que poden enfadar-se i ser una mica agressiva amb vostè (un altre signe 
inequívoc de la seva actuació traïdora). 

Si tenen contacte amb membres de la família (no oblideu que hi havia una amistat abans), estan 
interessats en obtenir informació sobre el tipus que pot beneficiar l'assetjador. És en aquests 
casos que és més fàcil per a ells arribar a ser irònic i cínic, quan passa quan els membres de la 
família del qui han assetjat no té la informació que l'espia necessita, i que arriba a provocar 



sensació de culpa, pot arribar a acusar la manca d’informació en una qüestió de falta de 
confiança "no vols dir-m´ho?" "com que no ho saps?". A més de alçar la veu, la baixesa pot anar 
tan lluny com per voler utilitzar els fills de l'assetjat com a font d'informació. Quan algú que era 
amic, deixa de ser-ho, però utilitza l'engany de fer creure que encara ho és per perfeccionar la 
traïció, no és d'estranyar que ni tan sols respectin els menors, i que els incloguin en aquests 
trucs. 

Quan, per fi, t'adones de la profunda traïció; tot i que és molt difícil adonar-se'n, (perquè et 
negues a acceptar que et vas equivocar en escollir-lo com amic), pots enfadar-te i descobrir 
l'engany o aprofitar-lo i donar-li a aquest fals amic només la informació que vols que el teu 
assetjador sàpiga. 

 

ELS TALPS 

Són aquelles persones que no eren Amig@s abans de la intimidació, però en un punt s'acosten 
a vostè, convertint-se en simpàtics. I com que els assetjats estem tan en necessitat d'atenció, no 
sospites. 

Sovint es tracta d'altres assetjats, i és per això que encara estàs més desprevingut i no dubtes 
sobre les seves bones intencions. Vostè pensa que necessita tanta calidesa humana com vostè 
ho necessita. No sospites, ni per un moment, que pugui "vendre" a un altre assetjat només per 
les carícies d'un líder manipulador. 

Encara que al principi el contacte sembla sincer, hem de tenir clar que des del principi el seu 
interès per nosaltres no és genuí. La veritat és que no els interessem com a persones, ens han 
"cosificat", i només som un instrument perquè rebin el Premi de la seva recerca. 

Començarem a notar els primers senyals, ja que extrauran tota la informació que puguin, ens 
preguntaran preguntes incòmodes i que només respondrem perquè no sabem dir "no 
t'importa". 

Ells voldran conèixer les nostres intencions i motivacions per fer una cosa o una altra, per 
posteriorment passar-li al instigador, donat que aquesta i informació pot ser molt útil per 
l'assetjador. I si ens resistim a donar-los informació, poden plantejar-se com a víctimes dient que 
"ningú no els diu res." Quan la veritat és que sempre obtenen més informació de nosaltres del 
que proporcionen. 

De vegades, els talps, poden fins i tot obtenir material escrit de nosaltres que, amb impunitat, i 
sense demanar permís, transmetre'l a l'assetjador o manipulador. No qüestionen el paper que 
juguen, alguns fins i tot pensen que estan actuant bé. Estic segur que el manipulador els ha 
convençut que ho estan fent per una bona causa. 

I cap d'ells no qüestiona que no hi hagi "bona causa" amb males arts. 

La vulnerabilitat d'algunes víctimes, davant de manipuladors experts, és un tema sorprenent. Si 
més no, més del sembla a simple vista, però amb una mirada una mica més profunda es troba 
la motivació oculta, i que no és més que la necessitat d'afiliació a un grup. 

Haver sofert l'exclusió d'un grup, tal i com passa en l'assetjament laboral, provoca que algunes 
persones necessitin "pertànyer urgentment". I aconsegueixen satisfer aquesta necessitat de 
pertinença integrant-se a un altre grup. 



L´equivocació és que quan la integració no es fa en un grup sa (amb un funcionament més o 
menys democràtic), sinó que hi ha una adscripció a una persona, a un líder (per tant, implicant 
la submissió i la pèrdua de llibertat). És, en aquests casos, que a un assetjat se li exigeix convertir-
se en talp. 

El requisit es fa d'una manera subtil, com és adequat per a qualsevol bon manipulador, i pot 
manifestar-se tant en obligar a l'establiment de relacions del "talp" amb un assetjat particular 
per tal d'extreure-li informació (verbal o escrita) o be en el "talp" deixi de prestar ajut a l´assetjat 
amb qui hi havia una certa afinitat, amb anterioritat, (això es nota perquè a partir del contacte 
amb el manipulador o amb un dels seus ajudants, la relació amb la víctima actual es refreda, i 
els projectes en comú es congelen). 

Quin és el Premi? 

El premi que l'espia rep per la traïció d'un antic amic, consisteix més en manifestar una certa 
sensació d'enveja que s'havia cobert en el mantell de l'amistat. Així, hi ha un "gaudi" (en el terme 
psicoanalític) en veure "caure" l'assetjat. En participar en el descobriment que aquest ésser 
abans envejat, ara es pot enderrocar i que també és de fang. 

En canvi, el premi que rep el “talp” és una carícia del manipulador, lleu; perquè un veritable 
manipulador mai esta prou satisfet amb el sacrifici dels altres, sempre demana més. Per tant, 
l´antic l'assetjat que "ven" un altre assetjat per rebre la gratitud del manipulador, trobarà una 
petita gratificació. encara que si la informació que "hauria" d'obtenir es converteix en un fracàs, 
és probable que ni tan sols obtingui aquesta poca gratificació del seu rendiment poc ètic; molt 
més probable es que rebrà una “estirada d’orelles” i un descrèdit indirecte per la seva 
incompetència. Un podria pensar que en aquests casos el talp, obriria els seus ulls i es tornaria 
conscient de la manipulació. Bé, la realitat, sorprenentment, no és així. 

Aquests talps, en lloc d'adonar-se de la relació manipuladora que han establert amb el líder 
(manipulador o assetjador); que es manifesta amb una pèrdua de llibertat d'acció, d'expressió i 
d' associació (en definitiva que han d'estar donant raons per al que fan, per què ho fan, el que 
diuen, amb qui van o amb qui deixen d´anar); s'enreden a si mateixos, s´auto-enganyen, i encara 
s´ofereixen a "vendre" a més assetjat, en una espiral interminable. 

S'ha creat una relació de simbiosi insalubre, alimentada per l'establiment d'una relació de 
comunicació del doble vincle. L'extrem del qual és només l’avorriment del “talp" per part del 
manipulador. Només llavors es trenca la simbiosi, quan per el manipulador ja no li és útil el talp. 
I, finalment, hem d'acceptar que cap talp depreciat i arraconat, reconeixerà que va “vendre” als 
seus iguals perquè va elegir adscriure´s a una sola persona, per sobre de qualsevol altre 
consideració ètica i amb això va aconseguir un lloc en el grup que envolta a un psicòpata 
organitzacional. Gairebé ningú reconeixerà alguna cosa així. 

"Avui, gairebé tot a dins meu ha parat de créixer, tret del sentiment de culpa d´aquell vespre" 
(Raj Kamal Jha) 

Marina Parés SOLIVA- http://acosomoral.org 

 

 

 

http://acosomoral.org/


2002 – CULTURA ANTI-MOBBING 

 

Cultura antimobbing - a càrrec de Marina Parés. 

Fa uns dies a la ràdio vaig escoltar un "conseller" de la Generalitat que a partir del pròxim any 
escolar anava a implementar un pla per prevenir l'ús de fàrmacs de disseny, centrats en els 
escolars. Quan se li va preguntar per implementar les mesures de prevenció, va enumerat el 
següent: 

. fomentar l'esperit crític: perquè el jove pugui decidir el que és correcte per a ell o ella. 

. millorar les actituds assertives: afrontar la pressió de grup 

El primer que em va venir a la ment va ser: no saps que els joves que actuïn així, quan creixin, 
seran assetjats? Deixant passar els dies, la meva indignació (pueril i temorosa) s'ha convertit en 
una reflexió sobre la cultura anti-mobbing. Vull compartir-ho amb vosaltres: 

- Les persones assetjades som els ciutadans que hem cregut (interioritzat) els valors 
democràtics.  Això vol dir: 

          -que actuem amb solidaritat. 

         -que si acaben amb nosaltres, la societat haurà perdut l'esperit d'un Estat de dret. 

- Els assetjats tenim esperit crític i som capaços de resistir la pressió del grup. Això és el que 
significa. 

       -que actuem honestament (a la cara). 

       -qui, per doblegar-nos, no pot fer-ho cap endavant, ho han de fer per darrere (assetjament). 

D'octubre de 2002. M. Parés SOLIVA. Extret de http://forosdelmobing.info 

Cultura antimobbing: valors 

Les persones tenim uns valors o uns altres, basada en uns interessos i en funció dels quals creem 
un tipus de societat o una altra. Quan aquest procés d'elecció és voluntari, és necessari que 
aquests valors siguin defensats, demostrant-ho amb fets. En cas contrari no hi ha diferència 
entre defensar-los o no. 

Octubre. 2002. extractes escoltat en la presentació de CLAM-Associació contra l'Assetjament 
moral (Isabel V.) 

Una cultura de l'exili: 

"Encara que l'exili tingui aspectes negatius, la psique salvatge ho pot suportar, ja que fa créixer 
el nostre anhel d'alliberar la nostra veritable naturalesa i ens indueix a desitjar una cultura 
d'acord amb ella. L'anhel i el desig fan per si sols que una persona segueixi endavant. Fa que una 
persona segueixi buscant i, en cas que no aconsegueixi trobar una cultura apropiada, fa que ella 
mateixa es la construeixi. La qual cosa és molt bo, ja que si la construeix, un dia apareixeran 



misteriosament altres persones que portaven molt de temps buscant i proclamaran amb 
entusiasme que era això el que tant anhelaven trobar". 

 Extret de "dones que corren amb els llops" de Clarissa Pinkola Estés. 

 

2002 ASSETJAMENT PER ABÚS DE CONFIANÇA 

 

Assetjament per abús de confiança - per Marina Parés SOLIVA. D. en T.S. i expert 
social. Legal. D' octubre de 2002. 

Això sol ser el que succeeix entre els companys de feina; tot i que també pot ocórrer entre la 
relació cap-empleat quan hi ha hagut una relació d'amistat dins de la relació laboral. La 
motivació és l'enveja, no només de no ser capaç de gaudir del bé de l'altre, sinó de la necessitat 
de destruir l'altre. En aquests casos és on és més visible l'estratègia de la fase de seducció, amb 
la captura o absorció de la qualitat de la víctima. 

És un veritable conflicte interpersonal que es desenvolupa en el lloc de treball i utilitza les coses 
de treball per destruir, però que el seu origen està en l'enveja o gelosia d'algú. Aquest tipus, que 
és aquest treballador que manipula tot per desfer-se d'un company de feina. Es manipula el 
medi ambient, els caps, els clients, per desacreditar a la víctima, no es preocupa pel treball, que 
té una actitud totalment injusta a l'organització que li tolera des de l'ànsia personal de destruir 
ve abans de qualsevol altre treball de valoració. No li importa, ni pensa en això, generant un 
clima de treball dolent, pèrdues econòmiques a l'empresa, baixa qualitat del producte, l'única 
cosa que el mou és el seu afany per destruir. I passa una gran energia en ell. Sembla incansable, 
tenaç en el seu objectiu destructiu. 

És una lluita sense regles, sense lleis, són vil, accions boges. S'introdueix una escalada de 
violència progressiva. La víctima té dificultats per sortir d'aquesta relació, però això és 
absolutament necessari si no vol deixar-se destruir. El més important és tractar de desvincular-
se emocionalment de l'agressor. Si bé encara estem plorant, us entenem, recordem l'etapa 
anterior de relació idíl·lica, estem perduts. Fins i tot si fa mal, hem de saber que si no es talla els 
vincles afectius, que anirà a fer més mal. Aquesta persona no ens estima bé i ell no volia nosaltres 
abans, ja sé que fa mal, però si no es talla, ens destruirà. És el seu objectiu: destruir-nos, i no 
hem d'oblidar-ho. 

Reconeixent i acceptant que mai hi va haver un veritable interès en nosaltres és un pal més. Ser 
assetjat és rebre molts pals (aportació de “Mobbilizzate” en els fòrums Pam de PAM 2002) i 
sortir de la intimidació no és fàcil. Algunes conseqüències d'aquestes ferides d'apunyalar 
trampa, en l'afectat, són: l'aparició de sentiments veritables de desconfiança i baixa autoestima. 
Es necessita temps per tornar a confiar en la resta de la humanitat, i reconèixer-se bé i valuós. 
Trobar suport entre iguals ajuda a escurçar les fases de recuperació. 

Pot ser més fàcil mantenir el treball en l'abús de la confiança que en l'abús de poder, però les 
repercussions emocionals, en la meva opinió, són més greus. L'atac està destinat a destruir 
l'essència de la víctima. Molts treballadors no tenen més opció que triar quedar-se en el seu lloc 



de treball tot i ser maltractats en ells pels seus companys. Una bona intervenció de la jerarquia 
pot aturar el bullying. També és cert que si la jerarquia no actua o està posicionat al costat de 
l'assetjador, l'assetjament s'expandeix i les mesures organitzatives de l'assetjament per abús de 
poder comencen a aparèixer. 

ABÚS DE CONFIANÇA 

El que vaig escriure en els fòrums de la PAM: 

"Quan la intimidació prové d'algú que has estimat o apreciat, a més de ser un atac a la dignitat, 
és una traïció de la sensació de confiança. Malauradament, sé el mal que Fan aquestes 
punyalades. Les meves assetjadores, a més de companyes laborals, s’havien presentat com a 
amigues durant a vuit anys!. Tingues en compte que mai et vas voler o et va apreciar. No, ni a tu 
ni a ella ni a ningú. Quan una persona ha crescut en un entorn d'assetjament familiar, pot succeir 
dues coses que es converteixen en un assetjador perfecte; a un grau molt alt, ja que hi ha hagut 
una "millora" generacional o que és una molt bona persona i no pot actuar de manera perversa. 
Del que dius, estimada, ets essencialment bona. Potser més que molts o almenys ha estat el teu 
torn per demostrar-ho més. 

Una paraula de consell: Uneix-te a aquest fòrum i cuida't. 

L´aspecte de retornar ..., és decisió teva. Però hauràs d'aconseguir tornar-t’hi forta. Sempre pots 
tornar si ho deixis voluntàriament per un temps, en canvi si estàs obligat a abandonar-ho, el 
retorn és més difícil". 

 

"El més atroç de les coses dolentes de la gent dolenta, és el silenci de la gent bona". 

Gandhi. 

 

RESUM: CERCLES DE MOBBING 

Per Marina Parés 

EL GRUP ASSETJADOR-THE BULLYING GANG 



Parés SOLIVA en el seu article "la Peritació social del mobbing", que es pot consultar a 
http://www.acosomoral.org/pdf/peritajesocial/peritajesocial1.PDF proposa que: 

El grup d'assetjament "es presenta per sobre de tot com a manipulador, només manifesta la 
seva veritable naturalesa davant de la víctima, sense testimonis... La seva seducció és tal que de 
vegades aconsegueix convertir tota la societat en contra de la víctima ". 

Aquest és el primer pas en el procés d'assetjament: demonitzar la víctima. 

 

 

Gràcies a aquest estigma, l'individu manipulador (o grup) rep el suport d'altres éssers humans 
per iniciar l'assetjament contra ella, segons Marina Parés, en el seu article sobre mobbing que 
es pot consultar a http://www.acosomoral.org, planteja l'entorn de la víctima de la següent 
manera: 

El punt més central és l'assetjador, que t'envolta: 

PRIMER cercle format per poques persones que actuen com l'assetjador, de vegades més violent 
i fan molts danys; i juntament amb ell formen el cercle infernal o banda (gang) d'assetjament. 

Aquests estan envoltats pel segon cercle format per moltes més persones que difonen rumors i 
actuen aïllant passivament el ser assetjats. 

És seguit per el tercer cercle molt més nombrós, format per les persones que ho veuen, però no 
fan res i mirant a una altre banda, bàsicament perquè estan espantats. 

De vegades en aquest cercle hi ha persones justes que pateixen de veure el patiment de la 
víctima i no poder fer res, i es considera que també poden patir estrès posttraumàtic. 

https://www.homohominisacrares.net/php/articulos.php?num_revista=8&cod_articulo=75 

 

 

 


