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Resum 

Aquest article se centra en destacar la relació entre estrès posttraumàtic i assetjament moral. 
Tots els estudis coincideixen que el trauma psicològic és el resultat a haver viscut un 
esdeveniment traumàtic i podem considerar que els micro traumatismes que pateix una víctima 
de mobbing són comparables a una única situació traumàtica. Aquesta comunicació té la finalitat 
de promoure un abordatge efectiu de tractament amb les víctimes d'Assetjament Moral en el 
Treball basant-nos en el que ja venim realitzant des de fa anys. La recuperació de la víctima 
d'assetjament moral, no és gens fàcil, i per això ha d'incloure en un model més ampli 
d'intervenció, l'anomenat abordatge sistèmic del mobbing. En aquesta ponència es descriuen 
els puntals de la recuperació de el model proposat per a la intervenció amb víctimes consistent 
en l'aplicació de la teoria dels sistemes a l'assetjament moral. Ningú dubte que un abús crònic 
pot crear un greu dany psicològic i que temps després que hagi acabat l'assetjament, moltes 
víctimes, segueixen afectades. El dany de l'assetjament pot seguir turmentant el supervivent 
molt després que hagi passat el perill i fins i tot podem afirmar que els supervivents 
d'assetjaments perllongats desenvolupen canvis de personalitat característics. Atenent a la 
nostra experiència en intervenció i recuperació de víctimes d'assetjament moral podem afirmar 
que l'abordatge i l'afrontament d'una situació de mobbing i la seva recuperació són possibles. 
Desitgem que aquest article contribueixi a promoure una nova atenció terapèutica a les víctimes 
de mobbing. 

 



Introducció 

En el moment del trauma la víctima es veu indefensa davant d'una força aclaparadora, quan 
aquesta força destructora prové de la naturalesa parlem de desastres, però quan prové d'un 
altre ésser humà parlem d'atrocitats. Per tant, estudiar el trauma psicològic és enfrontar-se tant 
a la vulnerabilitat humana en el món com a la capacitat de fer mal que hi ha a la naturalesa 
humana. Tots els estudis coincideixen que el trauma psicològic és el resultat a haver viscut un 
esdeveniment traumàtic. Els esdeveniments traumàtics destrueixen els conceptes fonamentals 
de la víctima sobre la seguretat del món, el valor positiu de la persona i el sentit de la vida. Els 
esdeveniments traumàtics són extraordinaris no perquè tinguin lloc rarament, sinó perquè 
superen les adaptacions habituals dels éssers humans a la vida. A diferència de les desgràcies 
del dia a dia, els esdeveniments traumàtics normalment impliquen amenaces contra la vida o la 
integritat física i psíquica. És una trobada personal amb la violència i fan que els éssers humans 
s'hagin d'enfrontar als extrems de la indefensió i de la terror, de manera que molt sovint els 
esdeveniments traumàtics posen en dubte les relacions humanes bàsiques. 

Considerem que els micro traumatismes que pateix una víctima de mobbing són comparables a 
una única situació traumàtica pròpia de les catàstrofes, tal com queda descrit en els treballs de 
Leymann, Hirigoyen, González de Rivera i Piñuel entre d'altres. Bàsicament pel que fa referència 
a les repercussions sobre la salut física i psíquica de la víctima I Piñuel, especialista en mobbing, 
estableix que: 

Un treballador que ha patit psicoterror o assetjament psicològic en el seu treball durant un 
temps presenta una sèrie de símptomes semblants als de l'anomenat "Síndrome d'Estrès 
posttraumàtic" (SET), característic de les víctimes d'assalts, catàstrofes naturals (terratrèmols, 
inundacions) , accidents aeris, bombardejos, violacions, etc. El que s'afegeix a la definició típica 
de l'SET és el fet que, així com les víctimes de totes aquestes situacions experimenten un únic 
succés traumàtic aïllat que no es torna a donar més, les víctimes del psicoterror laboral solen 
vivenciar repetits atacs, amenaces, ridiculitzacions i denotacions" (2.001,78). 

Per la seva banda la terapeuta francesa M.F. Hirigoyen afirma que: 

L'assetjament moral constitueix un traumatisme en la mateixa mesura que ho pugui ser un 
atracament a mà armada o una violació "(2001,138) i destaca que" els quadres traumàtics més 
greus es troben en els casos d'assetjament moral en els quals la persona està aïllada, "sola contra 
tots", i molt menys quan es tracta de maltractaments patronals, situació en la qual la solidaritat 
permet adoptar una certa distància "(2001,139). 

Sabem que els esdeveniments traumàtics destrossen els sistemes de protecció normals, aquests 
que donen a les persones una sensació de control, de connexió i de significat, per tant, acceptem 
que el denominador comú del trauma psicològic és un sentiment de "immens por, d'indefensió, 
de pèrdua de control i d'amenaça d'aniquilació "a la víctima. 

 

Concepte i definició de mobbing 

Analitzarem el concepte de mobbing com a pas previ a l'aprofundiment sobre el tractament més 
adequat per als afectats per assetjament moral. La primera definició de terme de mobbing 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 M.F Hirigoyen, i els espanyols J-L 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 la auto eliminació de la víctima" (1). La redacció proposada 
per a la vintena tercera edició de el Diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola de la llengua, 
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 des qualificador cap a una persona, per tal desestabilitzar-psíquicament". (2) 

La definició de l'autora d'aquest treball aporta claredat conceptual ja que en ella es descriu 
l'objectiu, el mètode, l'estratègia, i el resultat o conseqüència del mobbing, de manera que es 
defineix l'objectiu com l'interès de l'assetjador en la destrucció psicològica de la víctima, sent el 
mètode utilitzat la remor, l'estratègia és la utilització d'un grup com atacant, i la conseqüència 
és la indefensió de la víctima; vegem la definició completa: 

"L'assetjament psicològic en el treball té l'objectiu de destruir l'estabilitat psicològica d'un ésser 
humà, a través del descrèdit i la rumorologia. 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 "(3). 

En altres treballs (4) l'autora descriu dos elements destacats a el concepte de el mobbing, a més 
de la importància de l'element grupal ja descrit, afegeix el paper de l'encobriment d'un frau en 
tota situació d'assetjament moral a la feina. Aspectes molt interessants però que no van a ser 
detallats per sobrepassar les pretensions de el present treball, de manera que per a major 
aprofundiment es remet a l'obra de l'autora. 

Tenint en compte totes les definicions sobre l'assetjament moral a la feina o mobbing, podem 
concloure que l'assetjament moral a la feina és l'estratègia dissenyada per fer mal a un altre 
ésser humà per part de l'instigador i que té èxit en la mesura que ningú ajuda a la víctima. Les 
conseqüències sobre el treballador afectat per mobbing s'assemblen a el dany que pateix el 
supervivent d'un trauma en el qual intervé l'element humà, en ambdós casos, la víctima se sent 
horroritzada d'adonar que era prescindible per a la seva pròpia gent, i cal destacar que aquest 
és un aspecte a abordar en la intervenció terapèutica amb afectats per mobbing. A les víctimes 
de mobbing la indiferència dels companys destrueix la seva fe en la comunitat ja que els propis 
esdeveniments traumàtics impliquen una traïció a relacions importants. 

 

Estrès traumàtic i mobbing 

El nucli d'aquest article se centra a destacar la relació entre estrès posttraumàtic i assetjament 
moral, per tal de possibilitar una veritable recuperació de la víctima. Si bé és cert, tal com va 
descriure Leymann el 1996 que les situacions d'estrès laboral, poden ser el brou de cultiu del 
mobbing el que volem ressaltar en aquest treball és l'estrès posttraumàtic que pateix una 
víctima de mobbing com a conseqüència del maltractament psíquic a que ha estat sotmesa, fet 
que ja en el 2001, va ser destacat per M. F Hirigoyen quan va afirmar que l'assetjament moral a 
la feina produeix a la víctima: 

"Neurosis traumàtiques, i, més rarament psicosi traumàtiques (...) cosa que correspon, a l'DSM 
IV, a l'estat d'estrès posttraumàtic" (2001,139). 



En l'estudi realitzat el 2006 per un grup de psicòlegs de Madrid, aparegut a la Revista de Col·legi 
Oficial de Psicòlegs de el 29 de maig, 2006 (6), s'afirma que: "Les víctimes d'assetjament laboral 
poden patir un trastorn d'estrès posttraumàtic ". La mostra de l'estudi realitzat per psicòlegs de 
la Universitat Autònoma de Madrid estava constituïda per 366 participants, dividits en dos 
grups. Un grup format per 183 víctimes d'assetjament psicològic en el treball (mobbing) que 
complien els criteris temporals que es tenen en compte per concebre una situació com mobbing, 
és a dir, les conductes d'assetjament han de tenir lloc de manera freqüent (al menys un cop a la 
setmana) i durant al menys sis mesos. El grup control estava compost per 183 treballadors, cap 
dels quals es considerava assetjat. Segons els resultats obtinguts, les víctimes d'assetjament 
psicològic van presentar una gran probabilitat (42,6%) d'experimentar simptomatologia d'estrès 
posttraumàtic, sent més probable en les dones (49%) que en els homes (35,3%). Es va veure 
també que les víctimes d'assetjament presentaven una visió més negativa del món, de si 
mateixos i dels altres que el grup control. Reproduïm els comentaris dels autors, per la 
significatius que són de cara a la recuperació de les víctimes: 

"Sembla que la creença en un món benvolent i amb significat, la il·lusió de invulnerabilitat i 
control personal, la creença en què es pot confiar en els altres, la imatge i auto concepte de les 
víctimes d'assetjament queda severament danyada, com a conseqüència de la experiència de 
l'assetjament psicològic en el treball ". L'estudi segueix afirmant que "l'esdeveniment traumàtic 
altera la percepció del món que tenen les persones, la qual cosa els sumeix en un estat de 
desesperança i indefensió, ja que no són capaços d'interpretar el que ha passat utilitzant els seus 
esquemes de pensament habituals". 

Segons comenten els autors d'aquest estudi, a què ens sumem, és fonamental realitzar un 
diagnòstic encertat de el trastorn d'estrès posttraumàtic a les víctimes d'assetjament moral a la 
feina. 

 

La simptomatologia 

En aquest apartat volem ressaltar tant els símptomes que ens mostraran que estem davant la 
presència d'una situació d'estrès posttraumàtic conseqüència d'un assetjament laboral com 
enunciar les dificultats diagnòstiques per tal de promoure un abordatge efectiu de tractament 
amb la víctima de A.M.T. (Assetjament Moral en el Treball). 

Les síndromes traumàtics no poden tractar-se apropiadament si no es diagnostiquen, i cal ser 
totalment conscient de totes les disfresses sota els quals pot aparèixer un desordre traumàtic. 
Hem de tenir present que l'assumpte de la diagnosi no és tan senzill amb pacients que han patit 
un trauma prolongat i repetit. Les presentacions disfressades són una cosa comuna. 

Al principi el pacient pot queixar sol dels símptomes físics, d'insomni crònic o ansietat, de 
depressió intractable, o de tenir relacions problemàtiques. 

Sovint es necessita fer un interrogatori explícit per determinar si el pacient viu en un estat de 
temor present per la violència d'algú, o ha viscut sota la por en algun moment del passat. Els 
símptomes més freqüents en les víctimes de mobbing són les pròpies d'una situació d'estrès 
posttraumàtic, amb alteracions de la son, cansament generalitzat, idees negatives especialment 
sobre el futur, i les possibilitats futures de l'individu. També la presència d'una variada forma de 
símptomes físics, com cefalees, dolors, lumbàlgies, problemes digestius, brunzit d'oïdes, 



hipertensió, problemes respiratoris, tensionals etc. que tots ells, fins i tot formant part del 
procés del trauma, poden arribar a ser negats durant molt de temps. 

Per descomptat també apareixen símptomes una mica més específics, com l'ansietat, l'angoixa, 
la incapacitat, la dificultat o la manca de ganes per realitzar tasques que abans es podien fer 
sense problemes (sortir, trobar-se amb altres, etc.). I, a mesura que passa el temps, apareixen 
altres símptomes una mica més específics com són la dificultat per concentrar-se, els oblits, la 
pèrdua de memòria, la manca d'energia en general o falta de ganes, el no trobar-gust a les coses, 
o trobar-les sense sentit. Tot això és previ a quadres encara més específics en els quals la víctima 
d'assetjament evita fer coses, es tanca, predomina la por, i la precaució exagerada, i les rumies 
o el recordar imatges d'alguna cosa que els va passar, o viure personalment, juntament amb un 
estat d'alteració constant. També és molt freqüent trobar un estat d'irritabilitat i violència 
gairebé constants, en les víctimes d'assetjament moral, que els ocasiona conflictes de tot tipus 
i s'esgoten més, donant-nos la sensació de major frustració. 

Els símptomes repercuteixen de diverses maneres, ja que a diferència de les crisis aïllades i 
causades per un esdeveniment únic (víctimes d'un atemptat, desastres naturals, etc.) cal 
considerar un factor diferencial i és el de la repetició dels esdeveniments traumàtics i la difusió, 
per diferents maneres, del missatge traumatitzant (mitjans, comentaris etc.), això porta a un 
estat de revictimització constant en la víctima de mobbing. A més, a la dificultat diagnòstica 
motivada tant per la disfressa amb què es presenta la situació com per la revictimització cal 
assenyalar un element afegit i que incideix més en aquesta dificultat i té relació amb la 
culpabilització de la víctima. 

Com els símptomes posttraumàtics són tan persistents i tan variats, poden ser confosos amb 
trets de la personalitat de la víctima. Sabem que temps després que hagi acabat l'assetjament, 
molts afectats, segueixen sentint que ha mort una part d'ells, i algunes víctimes, les més 
afligides, desitjarien estar mortes. L'amenaça d'aniquilació que defineix l'assetjament pot 
turmentar el supervivent molt després que hagi passat el perill. 

Per això no és estrany veure a antics treballadors afectats de mobbing que presenten seqüeles 
importants molt temps després d'haver acabat la relació contractual. Cal assenyalar que, en les 
violències exercides per altres éssers humans, a diferència de les catàstrofes naturals, les 
persones traumatitzades se senten absolutament abandonades, i soles, exiliades de el sistema 
humà de cura i protecció. 

És a partir d'aquest moment, que, en cada relació, des dels vincles familiars més íntims a les 
afiliacions amb la comunitat s'instal·larà un sentiment d'alienació i desconnexió. Per això cal 
incloure en la intervenció terapèutica de l'afectat a la parella o un familiar proper, ja que a través 
d'aquest tercer s'iniciarà la recuperació dels vincles afectius. La seva sola presència és un puntal 
a la reconnexió de relacions humanes que deixaran d'estar, de forma gradual, dominades per 
l'alienació. L'esdeveniment traumàtic ha destruït la creença que un pot ser "un mateix" en 
relació amb els altres. La víctima de mobbing sent que ha de canviar la seva forma de ser i de 
sentir. Sabem, per definició, que els esdeveniments traumàtics frustren la iniciativa i destrossen 
la competència individual. No importa el valent i ho omple de recursos que estigui la víctima; les 
seves accions van ser insuficients per evitar el desastre. 

Després dels esdeveniments traumàtics les víctimes revisen i jutgen la seva pròpia conducta, i 
els sentiments de culpa i d'inferioritat són pràcticament universals, i cal comptar amb això en la 
teràpia de recuperació. La majoria de la gent no té coneixement dels canvis psicològics que 



tenen lloc a la víctima d'assetjament, i aquest és el motiu de que el judici social sobre les 
persones crònicament traumatitzades sola ser excessivament dur. 

L'aparent indefensió i passivitat de la persona abusada amb reiteració, el fet d'haver estat 
atrapada en una situació insostenible, juntament amb el seu intractable depressió i les seves 
queixes somàtiques, a més del seu ardent ira, sovint frustren a les persones que l'envolten. Però 
encara hi ha més: si la persona afectada va ser coaccionada i en el seu actuar per aconseguir 
aturar la fustigació al fet que la sotmetia va arribar a trair relacions, lleialtats o valors morals, és 
freqüent que, en aquestes condicions, la víctima sigui sotmesa a una furiosa condemna. És 
important, en el procés terapèutic, revisar el comportament de la víctima previ a la seva 
persecució i abordar les diverses submissions al pervers assetjador en la fase de seducció. 

Cal des culpabilitzar a la persona afectada. Les persones que mai han experimentat el terror 
prolongat o que no coneixen els mètodes coercitius de control assumeixen que, en 
circumstàncies semblants, mostrarien un major valor i resistència que la víctima. Aquest és el 
motiu que hi hagi una tendència a explicar el comportament de la víctima trobant defectes en 
la seva personalitat o caràcter moral. No podem deixar de ressaltar que aquesta tendència a 
culpar la víctima ha influït notablement en la direcció de la investigació psicològica. Ha portat 
els investigadors i metges a buscar una explicació en el caràcter de la víctima, i ha dissenyar 
perfils de víctimes. És evident que persones normals i sanes poden veure atrapades en situacions 
laborals abusives de manera perllongada, però també ho és que, després de fugir d'elles, ja no 
són ni normals ni sanes. Un abús crònic pot crear un greu dany psicològic. La tendència a culpar 
la víctima ha obstaculitzat la comprensió psicològica i el diagnòstic d'una síndrome 
posttraumàtic; ja que sovint s'ha atribuït la situació d'abús a la suposada psicopatologia 
subjacent de la víctima en lloc de conceptuar la seva psicopatologia com una resposta a la 
situació d'assetjament. Els pacients que pateixen els complexos efectes del trauma crònic 
segueixen corrent el risc de ser erròniament diagnosticats amb desordres de la personalitat. 

La temptació d'aplicar un diagnòstic pejoratiu es fa més forta quan els cuidadors es cansen 
d'aquestes persones crònicament infeliços que no semblen millorar mai. És molt habitual que 
les víctimes d'assetjament moral a la feina trenquin relacions anteriorment satisfactòries, 
moltes d'elles perden parella i amics que es cansen de sentir sempre el mateix relat. En el 
tractament amb les víctimes de mobbing, els recomano que canviïn aquesta actitud amb les 
amistats i que el desig de parlar de el trauma viscut el circumscriguin l'entorn terapèutic i que 
intentin gaudir de les activitats que realitzen amb els amics. 

Ara bé, podem afirmar que els supervivents d'assetjaments perllongats desenvolupen canvis de 
personalitat característics, incloent deformacions en la capacitat de relacionar-se, per això, molt 
sovint, perden la capacitat de gaudir de la companyia d'amics, i cal tractar també aquest aspecte 
. Ja hem descrit que els esdeveniments traumàtics destrossen els sistemes de protecció normals 
que donen a les persones una sensació de control, de connexió i de significat. Així les reaccions 
traumàtiques tenen lloc quan l'acció no serveix per a res, és a dir, quan no és possible ni resistir-
ne, ni escapar, llavors el sistema d'autodefensa humà se sent sobrepassat i desorganitzat. 

És en aquestes situacions quan els esdeveniments traumàtics produeixen profunds i duradors 
canvis en la resposta fisiològica de la víctima, en les seves emocions, la seva capacitat cognitiva 
i la seva falta de memòria. Atenent a aquesta informació, en la recuperació de les víctimes de 
mobbing incloc l'adquisició de la iniciativa en el tractament, a manera d'apoderament, aspecte 
que desenvoluparé més endavant. Anem a centrar-nos ara en els símptomes típics que pateix 
una víctima de mobbing. 



Els molts símptomes de el desordre d'estrès posttraumàtic poden catalogar en tres categories 
principals: hiperactivacio, intrusió i constricció. 

La hiperactivacio reflecteix la persistent expectativa de perill. Els símptomes més importants són 
els següents: la persona es sobresalta amb facilitat (estat exagerat d'alerta), reacciona amb 
irritació a les petites provocacions (irritabilitat i comportament explosiu) i dorm malament 
(malsons). 

En canvi, la intrusió reflecteix l'empremta indeleble de moment traumàtic. Les víctimes reviuen 
els fets cop i un altre en els seus pensaments, en els seus somnis i en les seves accions (amb el 
desig d'invertir la situació de forma inconscient o oculta). La persona assetjada segueix 
enfrontant-se a una situació difícil, en què no ha aconseguit tenir un paper satisfactori, així que 
continua fent esforços per adaptar-se. Reviure el trauma pot suposar la possibilitat de dominar-
per això les teràpies que realitzo amb víctimes d'assetjament contemplen aquest fet. 

La constricció reflecteix la resposta aclaparadora de la rendició. Llavors la persona es tanca en si 
mateixa, hi ha alteració de la consciència com a protecció de el dolor insuportable. Els 
símptomes són: suspensió de la iniciativa i del judici crític, allunyament subjectiu o calma, 
analgèsia, distorsió de la realitat i despersonalització. La dissociació és un intent per oblidar la 
creixent sensació d'indefensió i de terror. És una forma de fugir de les dificultats, mitjançant la 
limitació de les accions (deixen de fer coses, es queden a casa) i la paralització de la iniciativa. 

Després d'una experiència de perill aclaparador, les dues respostes contradictòries d'intrusió i 
de constricció s'alternen en un intent de trobar l'equilibri. Sovint, la víctima, té malsons o 
pensaments aterradors sobre la terrible experiència que va tenir, i tracta de mantenir-se 
allunyada de qualsevol cosa que li recordi aquest moment tan horrible. També pot ser que se 
senti enutjat i que no li importi ningú o no pugui confiar en altres persones. Sempre està a la 
defensiva, pendent de qualsevol perill, i se sent molt malament quan passa alguna cosa que el 
pren per sorpresa. Els símptomes segueixen una evolució i a mesura que disminueixen els 
símptomes intrusius, comencen a dominar els d'evitació o constrictives. La persona 
traumatitzada ja no sembla espantada i pot recuperar la seva anterior forma de vida, però en 
ella persisteix el mecanisme de despullar els esdeveniments del seu significat normal. Els 
símptomes constrictius no són fàcilment recognoscibles, ja que la seva importància rau en el que 
falta: restricció de la vida interior i de l'activitat exterior de la persona traumatitzada i poden ser 
considerats com a seqüeles del mobbing. 

 

Tractament amb afectats per mobbing 

Abans d'endinsar-nos en el model proposat pel Servei Europeu d'Informació sobre Mobbing per 
a la intervenció amb víctimes, cal apuntar alguns conceptes previs, com són els quatre pilars en 
què descansa la intervenció terapèutica amb víctimes de A.M. T. (Assetjament Moral en el 
Treball). Ja hem vist que les experiències centrals del trauma psicològic són la indefensió i la 
desconnexió amb altres; per tant, la recuperació consistirà a tornar el poder a la víctima, de tal 
manera que aconsegueixi passar d'un rol de víctima a un supervivent mitjançant la creació de 
noves connexions. Hem de tenir-ho present, la recuperació tan sols pot ocórrer dins del context 
de les relacions, no pot ocórrer en aïllament; per això és tan important el vincle terapeuta-
víctima. 



El primer principi de la recuperació, ja ho hem enunciat anteriorment, consisteix en que l'afectat 
recuperi el poder. La víctima ha de ser autora i àrbitre de la seva pròpia recuperació. Els altres 
poden donar-li consells, suport, ajuda, afecte i cures, però no la curació. M'agrada especialment 
la frase d'alguns afectats per mobbing, "del mobbing no et treuen, sals tu". Per tant, cap 
intervenció que li prengui el poder a la víctima pot impulsar la seva recuperació, encara que 
sembli fer-se pel seu propi bé. Afirmo, que els puntals de la recuperació seran, per tant, quatre: 
adquirir poder, trencar l'aïllament, adquisició d'actituds de defensa real per part de la víctima, i 
creació d'un vincle terapeuta-pacient. 

La reinstauració de el poder a les víctimes es realitza mitjançant l'eliminació de la dinàmica de 
dominància en el tracte amb ella. Cal arribar a aconseguir reduir l'aïllament de la víctima i 
l'obsessió en el propi cas mitjançant la participació en tasques artístiques o solidàries. 
S'aconsegueix trencar la sensació d'indefensió augmentant les possibilitats d'elecció de la 
víctima, d'una banda i adquirint aquesta el compromís de prioritzar la seva pròpia recuperació 
enfront d'altres necessitats individuals o familiars. Cal assenyalar, a més, de treballar amb 
persones victimitzades exigeix que es tingui una actitud moral de compromís. El terapeuta ha 
de prendre una posició de solidaritat amb la víctima, que exigeix l'enteniment de la injustícia 
essencial de l'experiència traumàtica i de la necessitat d'una resolució que retorni la víctima 
alguna sensació de justícia. El context terapèutic ha de validar la seva experiència i a el mateix 
temps reconèixer i estimular els seus esforços. 

Atenent a la nostra experiència en intervenció i recuperació de víctimes d'assetjament moral 
podem afirmar que la recuperació es desenvolupa en tres fases. La principal tasca de la primera 
fase és establir la seguretat; la de la segona, el record i el dol; la de la tercera, la reconnexió amb 
la vida normal. No hi ha cap procés de recuperació que segueixi aquestes fases amb una 
seqüència lineal constant. La progressió a través de les fases de recuperació és com una espiral 
en la qual contínuament es tornen a visitar temes anteriors, però, cada vegada, amb un nivell 
més alt d'integració. Els indicadors d'avaluació fan referència a la sensació de seguretat, a el 
record i la connexió social. Així, en el transcurs d'una recuperació amb èxit hauria de ser possible 
reconèixer un canvi gradual des d'una sensació de perill impredictible a una seguretat fiable, del 
trauma dissociat al record reconegut, i de l'aïllament estigmatitzat a la restauració de la 
connexió social. 

Sovint un dels aspectes no resolts consisteix en què la víctima posa dificultats de la relació 
terapèutica. El trauma destrossa la capacitat de la pacient per crear una relació de confiança i 
això també té un poderós, encara que indirecte impacte en el terapeuta. 

Com a resultat, tant la pacient com el terapeuta tindran predictibles dificultats per crear una 
aliança que funcioni. Aquestes dificultats han de ser compreses i anticipades des del principi. 
¿Potser amb un compromís per escrit a l'inici de la teràpia? La transferència traumàtica no 
només reflecteix l'experiència de la terror, sinó també la de la indefensió. Recordem que la 
víctima està completament indefensa en el moment del trauma. 

Incapaç de defensar-se, demana ajuda, però ningú ve a socórrer-la. Se sent totalment 
abandonada. El record d'aquesta experiència domina totes les relacions subsegüents. Com més 
gran és la convicció de la víctima del seu indefensió i abandonament, més desesperadament 
necessita un rescatador omnipotent. Sovint atorga aquest paper al terapeuta. Com sent que la 
seva vida depèn d'un rescatador, no es pot permetre ser tolerant; no hi ha lloc per l'error humà. 
La ira indefensa i desesperada que la persona traumatitzada sent cap a un rescatador que 
flaquegi, encara que sigui momentàniament, en la seva tasca és una cosa a tenir en compte. 



Moltes persones traumatitzades senten una gran còlera cap als cuidadors que intenten ajudar-
los, i alberguen fantasies de venjança. En aquestes fantasies volen reduir a la decebedora i 
envejada terapeuta a la mateixa condició insuportable de terror, indefensió i vergonya que elles 
mateixes han patit. Tot i que la pacient traumatitzada sent una necessitat desesperada de 
confiar en la integritat i competència del terapeuta, no és capaç de fer-ho perquè la seva 
capacitat de confiança ha estat danyada per l'experiència traumàtica. La pacient entra en la 
relació terapèutica presa de tota mena de dubtes i sospites. Normalment assumeix que el 
terapeuta o és incapaç o no està disposat a ajudar i, fins que se li demostri el contrari, dona per 
fet que no està preparada per escoltar la veritable història del trauma. Quan el trauma ha estat 
repetit i prolongat, com passa en els casos d'assetjament moral, les expectatives que la pacient 
té d'una intenció perversa o malvada són especialment difícils de canviar, conformant un quadre 
de hipervigilància, A més, els pacients que han estat sotmesos a un trauma crònic tenen 
complexes reaccions de transferència. El seu perllongat vincle amb l'assetjador ha alterat la 
forma en què es relacionen, de tal manera que la pacient no només té por tornar a ser víctima, 
sinó que sembla incapaç de defensar-se d'això, o fins i tot sembla propiciar-lo. La dinàmica de 
dominació i submissió es reprodueix en totes les relacions subsegüents, incloent la teràpia. Les 
persones crònicament traumatitzades tenen una finíssima sintonització amb la comunicació no 
conscient o no verbal. 

Durant molt de temps es van acostumar a llegir els estats emocionals i cognitius dels seus 
assetjadors, així que aporten aquesta habilitat a la relació terapèutica. Com no té confiança en 
les intencions positives de la terapeuta mal interpreta constantment els seus motius i reaccions. 
Molt sovint la pacient busca la confirmació a la seva convicció que totes les relacions humanes 
són corruptes. La recuperació de la víctima d'assetjament moral, no és gens fàcil, i per això ha 
d'incloure en un model més ampli d'intervenció, l'anomenat abordatge sistèmic del mobbing 
elaborat i proposat per l'autora d'aquest article en treballs anteriors. 

 

Abordatge sistèmic del Mobbing 

La Intervenció sistèmica del mobbing consisteix a comprendre que l'assetjament moral és un 
fenomen social amb greus repercussions sobre la salut de la víctima, per la qual cosa cal poder 
intervenir en tots i cadascun dels estaments implicats per resoldre la situació; sens dubte cal 
incloure el tractament individual de l'afectat, però la resolució de la situació comporta ampliar 
més la intervenció i no limitar-se a un tractament exclusivament individual. 

El patiment psíquic dels afectats per AMT té greus repercussions sobre la seva salut. Els 
símptomes més habituals de l'afectació sobre la salut de la víctima, ja els hem descrit abans, 
són: entre els seus efectes primaris, els mals de cap, musculars i articulars, les alteracions en les 
seves relacions personals i irritabilitat, que poden derivar en trastorns d'ansietat, atacs de pànic, 
sensació de mort imminent o cardiopaties. Són danys psicològics, no visibles, però que, moltes 
vegades, somatitzen en danys físics i que poden anar des de dermatitis fins insomnis o estrès 
passant per depressions, malalties gastrointestinals i infeccions diverses. El que sí que sembla 
clar és que, en moltes ocasions, poden ser irreversibles. Les víctimes perden la memòria i la 
capacitat de concentració i, sobretot, hi ha un descens de l'autoestima i la confiança en si 
mateixes. 

Cal constatar que com més avança l'assetjament, l'afectació sobre la salut és més gran que totes 
aquestes mesures han fallat i el treballador ha quedat greument danyat urgeix donar-li una 
atenció adequada que l'ajudi a resoldre la seva situació i que no agreugi el seu sofriment; per 



això proposo el següent model d'intervenció amb afectats per AMT basat en dos eixos 
d'intervenció simultània: d'una banda, la intervenció sistèmica i de l'altra l'abordatge terapèutic 
individual. 

L'essència del tractament individual ja ha estat descrita en les línies anteriors, en aquest apartat 
ens centrarem en desenvolupar, succintament, el model d'intervenció sistèmica. No podem 
deixar d'esmentar que en l'Ecologia Social els sistemes implicats són 4: el ontosistema, el 
microsistema, el exosistema i el macrosistema. L'aplicació de la teoria dels sistemes a 
l'assetjament moral consisteix en comprendre que el ontosistema fa referència a les capacitats 
de la pròpia persona afectada, bàsic en la teràpia individual. El microsistema es refereix a la 
família i als l'entorn afectiu de la víctima, que ja hem comentat que acostumem a integrar-los 
en les entrevistes terapèutiques. El exosistema fa referència a la xarxa social de suport (sistema 
sanitari, judicial, sindicats, etc ..) és per això bàsic que el terapeuta social mantingui una 
coordinació fluida amb els professionals de el dret que s'ocupen dels diversos processos judicials 
com amb altres professionals de la sanitat que intervenen en la millora de la salut de la víctima. 
Al exosistema és molt important l'existència d'adults significatius, també anomenats tutors de 
seguiment (ja sigui en el sistema sanitari, judicial o sindical); i referent a això val la pena destacar 
l'experiència de el projecte Xarxa-3 de l'associació d'afectats de balears (ANAMIB). En canvi, el 
macrosistema el conforma el sistema social, i fa referència tant a la cultura social com a les 
polítiques públiques existents en aquesta societat. 

Una bona o dolenta resolució d'un procés d'assetjament podrà ser pronosticada en funció de 
l'anàlisi d'aquests elements. Així una bona resolució d'un procés d'assetjament vindrà sustentat 
en l'anàlisi dels elements de sistema social a saber: les capacitats de la mateixa víctima 
(ontosistema), les actituds de la família i dels amics (microsistema), els recursos de la xarxa de 
suport (exosistema) i la forma d'actuar de sistema social (macrosistema). Per a més 
aprofundiment de el model d'abordatge sistèmic del mobbing recomano la lectura de treballs 
anteriors de l'autora, ja que aquest article se circumscriu a la relació existent entre trauma i 
mobbing. 

 

Conclusions 

Per finalitzar aquesta ponència volem ressaltar que el benefici d'una bona intervenció 
terapèutica amb víctimes de mobbing és possible. La persona traumatitzada sovint se sent 
alleujada al conèixer el veritable nom de la seva condició. A el reconèixer el seu diagnòstic 
comença a dominar-lo. Ja no està immobilitzada perquè el trauma ja té nom, i descobreix que 
hi ha un llenguatge per a la seva experiència. També descobreix que no està sola, que altres han 
patit de manera semblant; i que no està boja, perquè les síndromes traumàtics són respostes 
humanes normals a circumstàncies extremes; i, finalment, descobreix que no està condemnada 
a patir sempre aquesta condició, sinó que pot recuperar-se, com ho han fet altres, anteriorment. 

El terapeuta que ha d'ajudar a una víctima d'assetjament moral a la feina a recuperar el seu 
equilibri emocional, ha de saber que s'enfronta a un ésser humà molt lesionat i la capacitat 
cognitiva pot estar alterada. Creiem que un coneixement dels avantatges i les dificultats que 
poden sorgir en el tractament individual amb víctimes de mobbing pot ajudar a millorar l'atenció 
terapèutica. Desitgem que aquest article hagi contribuït a proporcionar als professionals de la 
salut una bona eina per tal d'oferir a les víctimes de mobbing l'atenció terapèutica que mereixen. 

 



 

Notes 

(1) Gimeno Lahoz, Ramon. Definició jurídica de mobbing o assetjament moral com: "Pressió 
laboral tendenciosa encaminada a l'auto-eliminació de la víctima" en la 1a Jornada d'Anàlisi 
Integral del Mobbing a Girona. Novembre 2005. Disponible a la web Assetjament Moral 
www.acosomoral.org/pdf/poRGimeno.PDF també en Escudero i Poyatos (2.004,88) "Ramón 
Gimeno Lahoz que el defineix com" pressió laboral tendenciosa encaminada a l'auto-eliminació 
de la víctima "i en Gimeno Lahoz, Ramón. "La pressió laboral tendenciosa. El Mobbing des de 
l'òptica d'un jutge ". Valladolid. Lex Nova, 2006 

(2) Diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola 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, per tal desestabilitzar-psíquicament". 

(3) Parés Soliva, Marina. 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 "a" 
La Comunicació al Mobbing "presentada al Primer Simposi Iberoamericà d'Ergonomia i 
Psicosociologia. Avilés. Octubre 2005. Publicat a CD de l'Esdeveniment, també en el nº 160 de la 
revista "Seguretat" editada per la Comissió de Seguretat en la Indústria Sidero-metal·lúrgica 
d'Avilés pag.13-33 ISSN 0378-9551 i en "La Comunicació en el Mobbing" (on line) (ref 30-10-05). 
Disponible en el lloc Assetjament Moral www.acosomoral.org/pdf/ResumAviles.PDF i en 
www.elergonomista.com/comunicacionmobbing.htm 

(4) Parés Soliva, Marina. Aproximació conceptual a l'encobriment d'un frau a "Les fases del 
Mobbing" ponència de el V Congrés Nacional de la associació Mexicana d'Estudis del Treball. En 
Oaxtepec. Maig 2006. Publicada en www.acosomoral.org/pdf/Amet06/Paresm19.pdf i en el 
capítol "El llenguatge en el mobbing" a: Quan la feina ens castiga. Debats sobre el mobbing a 
Mèxic, Florència Peña, Patricia Ravelo i Sergio G. Sánchez (coordinadors), Edicions Eón i UAM-
Azcapotzalco, Mèxic, i SEDISEM, Barcelona, pp. 81-97. 

(5) En www.acosomoral.org Zapf, Knorz i Kulla, el 1996, són: i a "Mobbing a la Universitat" Rosa 
Peñasco (2005,117). 

(6) Font: Infocop on line, Revista de Col·legi Oficial de Psicòlegs. 29 de maig, 2006. 
www.cepvi.com/noticias/noticias20.shtml 
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DIFERÈNCIA ENTRE ESTRÉS I MOBBING 

                                                  Per Marina Parés 

DEFINICIÓ 

La definició d'estrès per l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball és: "la resposta 
fisiològica, psicològica i de comportament d'un individu que intenta adaptar-se i ajustar-se a 
pressions internes i externes". 

http://www.psiquiatria.com/congreso/2008


Els estímuls desencadenants de l'estrès són: sobrecàrregues de treball, poca feina, monotonia, 
repetició de tasques, relacions socials tenses, canvis en l'organització. No obstant això, el 
mobbing va més enllà. Si bé les persones que l'han patit o la pateixen estrès 

CRITERIS 

Criteris de la Síndrome d'Estrès posttraumàtic. Són cinc els criteris definits per Heinz Leymann i 
Annalie Gustafsson. 

Criteri A: La persona ha estat testimoni d'una experiència extrema, difícil de superar. 

Criteri B: L'esdeveniment traumàtic és reviscut permanentment. 

Criteri C: La persona fa un permanent esforç per evitar situacions similars. 

Criteri D: La persona es troba en un permanent estat d'hipersensibilitat i amb dificultats per 
dormir. 

Criteri E: El conjunt d'alguns d'aquests símptomes ha de tenir una durada de al menys un mes. 

CONSEQÜÈNCIES 

Conseqüències de l'Estrès - Per Leymann i Gustafsson, les conseqüències són diferents en funció 
dels símptomes que predominen, obsessius o depressius. 

La Obsessió: Apareix una obsessió per cadascuna de les humiliacions rebudes i la víctima es 
mostra: 

- hostil i suspicaç 

- hi ha manifestacions de ràbia i còlera 

- s'identifica amb el patiment dels altres i amb les injustícies. 

La Depressió: Apareix una permanent sensació de buit interior i la víctima sent que: 

- està sumida en un sentiment d'impotència general 

- creu que ningú la podrà ajudar. 

ELS MOTIUS 

Els motius pel que una persona es converteix en diana d'un assetjador són: 

- Convertir-se en objectiu d'un assetjador per ajudar a algú que ja ha estat assenyalat. 

- Ser víctima per una causa exterior a la feina 

- Convertir-se en boc expiatori en un grup de treball fora d'una empresa 

- Quan diversos ocupen temporalment el lloc del boc expiatori 

- Transformar-se en víctima per entrar en un grup tancat. 

ELS REFUGIS DEL ASSETJADOR 

Els Refugis de l'Assetjador són: amagar-se darrere el poder utilitari, valer-se de la competitivitat, 
i usar l'excusa d'un major control. Les estratègies de l'abús de poder varien en funció de la fase 
en què es trobi l'assetjament en una gradació en augment. 



- Fase subtil de control: Indefinició de tasques amb l'objectiu de desestabilitzar la futura víctima. 

- Fase explícita de control: quan la víctima ja ha estat paralitzada i acorralada és probable que 
l'assetjador iniciï els comentaris negatius contra la seva vida privada, les seves actituds, la seva 
ideologia o les seves creences. 

- Fase violenta de control: apareixen les amenaces, els crits i els insults. 

No obstant això, el mobbing va més enllà de l'estrès posttraumàtic. Si bé les persones que l'han 
patit o la pateixen estrès, el que el caracteritza són les situacions desbordants i 
desproporcionades, que afecten: la dignitat personal, la llibertat, la intimitat i els sentiments 
més profunds d'una persona 
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