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4. INTERVENCIÓ TERAPÈUTICA. EL MÈTODE SEDISEM 

4.1 Introducció al mètode SEDISEM. Evolució històrica. 

Des de fa bastants anys membres de el Servei Europeu d'Informació sobre el Mobbing (SEDISEM) 
(1) han estat atenent a víctimes d'assetjament en associacions d'afectats, en associacions 
professionals i també des dels seus gabinets privats i han anat constatant que molts afectats 
rebien únicament medicació simptomàtica i que altres pocs rebien un tractament basat 
exclusivament en una teràpia psicològica que no donava els resultats esperats de recuperació 
amb el que era molt habitual que aquestes víctimes tot i sentir alleujament terapèutic, seguien 
en la fase d'exclusió de el món laboral de forma permanent. L'interès en aconseguir que els 
afectats per mobbing arribessin a la fase de recuperació va motivar, per part de Parés (2), l'estudi 
i posterior desenvolupament del mètode SEDISEM d'intervenció amb víctimes de mobbing, els 
pilars són l'abordatge sistèmic i el tractament individual, tot i que la base teòrica és la teoria dels 
sistemes d'una banda (pròpia de la psicologia social) i el treball de casos, aportació pròpia de la 
professió de treball social individual (3). 

4.1.1 Conceptes Previs. Abans d'endinsar-nos en el model proposat pel Servei Europeu 
d'Informació sobre Mobbing (SEDISEM) 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). Parés afirma (4), que els puntals de la 
recuperació seran, per tant, quatre: empoderament o adquisició de poder, trencar l'aïllament 
mitjançant la integració, l'adquisició d'actituds de defensa real per part de la víctima, i la creació 
d'un vincle terapeuta-pacient.  

* Empoderament. 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, surts tu". Per tant, cap intervenció que li prengui el poder a la víctima pot impulsar la 
seva recuperació, encara que sembli fer-se en el seu propi bé. El seu perllongat vincle amb 
l'assetjador ha alterat la forma en què es relaciona, de manera que la pacient no només té por 
a 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. 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 rol de 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. La reinstauració del poder a les víctimes es realitza mitjançant 
l'eliminació de la dinàmica de dominància en el tracte amb ella. 

* Integració. El segon pilar és que cal arribar a aconseguir reduir l'aïllament de la víctima i 
l'obsessió en el propi cas i això s'aconsegueix mitjançant la participació en tasques artístiques o 
solidàries, que li permetin prendre distància de la seva pròpia obsessió.  

* Defensa. Arribar a trencar la sensació d'indefensió és bàsic i podem aconseguir-ho 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.  

* Vincle terapeuta-pacient. El terapeuta ha de prendre una posició de solidaritat amb la víctima, 
que exigeix la comprensió de la injustícia essencial de l'experiència traumàtica i de la necessitat 
d'una resolució que retorni a la víctima alguna sensació de justícia. Cal assenyalar, que a més, 
de treballar amb persones victimitzades s´exigeix que es tingui una actitud moral de compromís, 
per això el context terapèutic ha de validar la seva experiència i a el mateix temps reconèixer i 
estimular els seus esforços. Sovint un dels aspectes no resolts consisteix en què la víctima posa 
dificultats en la relació terapèutica i això ha de ser resolt des del propi context terapèutic. 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 de la seva 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 alguna cosa ha 
de tenir en compte. Tal com va descriure Herman (5) 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. Les pacients que han estat sotmeses a un trauma crònic tenen 
complexes reaccions de transferència. 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. 

Un aspecte positiu és que 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. La desconfiança i la susceptibilitat podran ser vençudes 
pel desenvolupament d'aspectes emocionals i afectius amb un terapeuta compromès amb la 
seva curació. 

 4.1.2 Nocions bàsiques sobre la recuperació. Entenem per recuperació la plena inclusió d'un 
afectat per mobbing al món laboral i social, és a dir sense cap manifestació de les seqüeles de 
l´assetjament. 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; i 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. En conseqüència els indicadors d'avaluació fan referència a 
l'adquisició de certa sensació de seguretat, a la integració del record i a 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. La recuperació de 
la víctima d'assetjament moral, no és gens fàcil, i per això s´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 (6). 

En les primeres etapes de la teràpia, la persona traumatitzada sovint se sent alleujada al conèixer 
el veritable nom de la seva condició. Al 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, altres han patit de manera semblant; pot 
reconèixer que no està boja, perquè les síndromes traumàtics que pateix 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 de les dificultats que poden sorgir en 
el tractament individual amb víctimes de mobbing pot ajudar a millorar la atenció terapèutica. 
Desitgem que aquestes reflexions hagin contribuït a oferir a les víctimes de mobbing l'atenció 
terapèutica que mereixen. 

 4.2 Mètode SEDISEM de tractament a víctimes de mobbing 

Analitzarem el model proposat pel Servei Europeu d'Informació sobre Mobbing (SEDISEM) per 
a la intervenció amb víctimes, dit mètode compta amb un merescut reconeixement 
internacional (7). Cal constatar que com més avança l'assetjament, l'afectació sobre la salut és 
més gran i que cada vegada és més difícil que la víctima es recuperi, per aquest motiu són tan 
importants les mesures de prevenció, però quan 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 des SEDISEM proposem el 



següent model d'intervenció amb afectats per AMT (Assetjament Moral en el Treball). El mètode 
SEDISEM (8) compta amb dos eixos d'intervenció simultània. El primer eix és l'abordatge sistèmic 
del mobbing, sent el més significatiu dels indicadors de pronòstic i de resolució. El segon eix fa 
referència al tractament individual i al desenvolupament de les diferents etapes de la 
recuperació. 

  

4.3 Eix 1: Abordatge sistèmic del mobbing. Indicadors de pronòstic i de resolució 

El primer eix del mètode SEDISEM fa referència a la intervenció sistèmica. Sabem que en l' 
ecologia social els sistemes implicats són 4: el ontosistema, el microsistema, el exosistema i el 
macrosistema. El ontosistema inclou les capacitats de la pròpia persona. El microsistema es 
refereix a la família i a l'entorn afectiu. El Exosistema fa referència a la xarxa de suport (sistema 
sanitari, judicial, sindicats, etc ...) i en l'existència en algun d'aquests sistemes d'adults 
significatius, també anomenats tutors de seguiment. El macrosistema és el sistema social, i fa 
referència tant a la cultura social com a les polítiques públiques. Una bona o dolenta resolució 
d'un procés d'assetjament poden ser pronosticades en funció de l'anàlisi d'aquests elements. 
Així una mala resolució d'un cas d'assetjament es basarà en què hi hagi algun dels següents 
elements: 

Conducta reactiva: és aquella en què la víctima entra en el cercle de la violència. 

Formar part del cercle de la violència consisteix a respondre amb violència als assetjadors, en 
centrar els esforços en tornar la jugada, en obsessionar-se amb els motius dels assetjadors, en 
sentiments de venjança, en adquirir formes violentes de relacionar-se amb altres persones, en 
aprendre a humiliar i vexar altres com a forma de compensació, en instaurar conductes de 
marginació en altres àmbits per a re-adquirir una part del poder personal perdut en l'àmbit 
laboral, en auto disculpar-se d'exercir violència cap a altres, en definitiva a convertir-se en 
assetjador per a altres persones ja sigui en l'àmbit laboral o en d'altres. Es tracta d'una situació 
paradoxal en què la víctima es converteix en victimari d'altres, atès que va rebre violència, va 
aprendre formes violentes de relacionar-se i les va adquirir com a pròpies. La conseqüència és 
que la víctima es converteix en propagador d'actes violents i sustentador de la violència. Aquest 
aspecte poc conegut ha tingut greus conseqüències dins el moviment associatiu dels afectats 
per mobbing provocant veritables lluites intestines que han dificultat l'avanç de les seves 
reivindicacions. 

 Culpabilització de la víctima de la seva situació pel mecanisme atribucional. 

Sovint l'entorn, ja sigui des de l'empresa o des de la família, acaba fent responsable a la víctima 
de les agressions rebudes, li atribueix ser la causant de la seva desgràcia. Es tracta d'un 
mecanisme defensiu que tenim tots els éssers humans. El seu objectiu no és justificar 
l'injustificable, tot i que acaba fent-ho, el que pretén és auto-protegir-nos de la violència negant-
nos a percebre-la com amenaça, atès que som innocents res ens pot passar. Al negar-nos a 
percebre la injustícia amb l'argument "a mi no em pot passar perquè jo no he fet res" fem la 
víctima responsable de les agressions rebudes i amb això ens podem mantenir al marge 
d'intervenir. Sorprèn saber que quant més gran sigui la innocència de la víctima de l'agressió 
més gran serà la tendència de l'entorn a fer-la responsable del que li fan. Això explica la inacció 
de la societat davant de fets d'atrocitat entre éssers humans. Aquest mecanisme és inconscient, 
i per no caure en ell cal un acte conscient de decisió personal. 



Sistema sanitari, jurídic, sindicats desinformats. 

Quan en una societat la xarxa social de protecció desconeix els mecanismes d'assetjament no 
posarà els mitjans per resoldre-ho i això tindrà greus repercussions sobre la salut de treballador. 
Desconèixer els mecanismes d'assetjament provocarà desatenció de la víctima i també 
victimització secundària ja que les institucions han de ser manipulades per l'assetjador per tal 
d'aconseguir que s'aliïn en la marginació i destrucció de la víctima. 

 Inexistència de persona significativa (tutor de seguiment). 

La inexistència d'una persona significativa, a la xarxa social, tindrà com a conseqüència que la 
víctima perdrà els seus punts de referència, arribarà a creure que és la causa del que li fan i 
aquesta alienació farà que les seves actuacions tendeixin a l'auto-destrucció ja sigui per la via 
del suïcidi, de l'alteració psiquiàtrica o bé a través de l'assassinat de l'assetjador. 

 Cultura de la violència. 

Cultura de la violència: és tolerar o justificar algun tipus de violència. Formem part d'una societat 
tolerant amb la violència, i malgrat que vulguem negar-ho la veritat és que justifiquem que sigui 
exercida en alguns supòsits. N'hi ha prou nomenar la justificació de la guerra (per defensar 
territoris o ideologies), de l'assassinat (com a acte de venjança o en defensa pròpia). En resum 
tant a nivell de filmografia com en altres mitjans de difusió el valor que transmetem a les 
següents generacions és que "el bo ha d'usar la violència per defensar-se del dolent", de tal 
manera que justifiquem de manera perversa el seu ús per a "defensar-nos" del mal i aquest 
argument és, precisament, el que sosté l'assetjador per fustigar a la seva víctima ja que es "tracta 
d'algú dolent a què cal destruir", fins i tot hi ha casos en què l'assetjador espera reconeixement 
públic com a premi per haver assetjat i destruït psicològicament a una altra persona, i en algunes 
organitzacions se´l promociona. 

Sense polítiques públiques que previnguin l'assetjament. 

En les societats on no s'hagi definit el fenomen de l'assetjament psicològic no hi pot haver 
mesures preventives regulades pel govern, atès que no es pot regular allò que no és reconegut 
ni tampoc existiran mesures per resoldre-ho. En aquests casos la resolució positiva d'un cas 
d'assetjament és gairebé impossible, i potser només puguin abordar-se mitjançant la marxa del 
treballador de l'organització tòxica que el fustiga amb la conseqüència de greus pèrdues de drets 
laborals per part de la víctima. 

Bona resolució 

D'altra banda, una bona resolució d'un procés d'assetjament podrà ser pronosticat també en 
funció de l'anàlisi dels elements del sistema social, però en aquest cas de forma positiva, 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). Una bona resolució del conflicte es basarà en: 

Conducta proactiva: consisteix a no contagiar-se de la violència. 

Per a això la víctima ha de conèixer el perill de caure en actes de perpetuació de la violència. 
Una bona informació a la víctima de quins són aquests actes ajudarà a que prengui consciència 
del seu paper decisori en no caure en aquestes situacions. Si la víctima potencia les respostes 
pro-actives en lloc de les reactives a més d'allunyar-se de paràmetres violents d'actuació això 



també l'ajudarà a recuperar, en part, el domini sobre el seu actuar. Aconseguir una mica de 
control en una situació d'assetjament és vital per a la recuperació de l'autoestima de la víctima. 

No culpar la víctima: és fer al violent responsable dels seus actes i no a la víctima. 

És molt important que l'entorn de la víctima posi la responsabilitat de la violència sobre qui 
l'exerceix, i no sobre qui la rep, d'aquesta manera s'evita caure en l'engany del mecanisme 
atribucional. 

Els sistemes socials de suport i ajuda capaços d'ajudar a la víctima. 

L'existència d'un sistema sanitari i judicial on els professionals estiguin informats sobre 
l'assetjament ajudarà a una detecció precoç dels casos, també la formació de personal sanitari i 
jurídic sobre el fenomen de l'assetjament psicològic potenciarà intervencions efectives amb el 
que s'evitaran victimitzacions secundàries o maltractaments institucionals. Molt sovint sobretot 
en els processos judicials per mobbing, els maltractaments institucionals estan fomentats pel 
manipulador sobre una persona ja danyada. 

Persona significativa: és un tutor de seguiment. Dona confirmació a la víctima. 

És molt important l'existència, en tot cas de mobbing, d'un tutor de seguiment a la xarxa social 
per a una millor resolució. Aquesta persona pot ser tant un professional de sistema sanitari (en 
alguns casos el metge de capçalera ha exercit aquest paper), com un referent sindical. 
L'aportació conceptual d'aquesta figura prové dels treballs de Parés (9). Quan no es troba 
aquesta persona significativa en el sistema regulat caldrà buscar-lo en el sistema alternatiu 
entengui a les associacions i altres persones referents en l'anomenat moviment anti-mobbing. 

Cultura de la no violència: en cap cas es justifica o disculpen les accions violentes. 

La cultura de la no-violència comporta a la societat la prohibició de qualsevol acte d'agressivitat 
contra un altre ésser viu. Aquesta prohibició es concreta en tots els supòsits, inclòs aquell en 
què es funda sobre una raó de bondat, a saber aquells supòsits en què s'atribueix al sentiment 
d'amistat (amb l'assetjador) el justificant per agredir la víctima. Aquest és un fet molt habitual 
en l'assetjament horitzontal on s'esgrimeix l'amistat dels aliats amb l'assetjador com a 
justificació de pertànyer a un grup d'assetjament i assetjar la víctima a la qual se li atribueix 
haver danyat a l'assetjador, en un pervers gir lingüístic. 

Polítiques públiques sensibles i garants de drets. 

L'existència de polítiques de prevenció de l 'assetjament moral a la feina es concreten en tres 
eixos: normativa, garanties del seu compliment i sensibilització. Cal comptar amb una normativa 
sobre el tema (legislació contra l'assetjament) i amb les vies legals que garanteixin el 
compliment, i també en promoure campanyes de sensibilització social que facilitin la 
identificació dels mecanismes manipulatius del psicòpata organitzacional. 

4.3.1 Quadres de pronòstic i de resolució. 

La resolució es basa en l'aplicació de la teoria sistèmica. Apliquem aquest mètode per entendre 
que l'assetjament té conseqüències tant en l'entorn pròxim, el format pels companys, la 
jerarquia, com en l'àmbit familiar i, per descomptat, en la mateixa víctima; així la intervenció 
efectiva en diversos d'aquests sistemes possibilita una bona resolució del cas; entenem com 
"una bona resolució" del cas, com aquella situació en la qual la víctima conserva el seu lloc de 
treball, recupera la seva dignitat i el grup d'assetjament o gang, es veu obligat a deposar les 



seves accions de violència psicològica. Parés (10) va dissenyar el 2005 una taula amb els 
indicadors de resolució, per tal de poder fer un pronòstic quan estiguem davant d'un cas de 
mobbing. En vermell estan marcats els indicadors d'una mala resolució i en verd els de bona 
resolució. Considero que a partir de l'existència de tres indicadors verds, sense importar el 
sistema que siguin, podrem pensar en una bona resolució del cas, la perspectiva augmentarà a 
mesura que augmentin els indicadors de bona resolució; per això el tractament sistèmic del 
mobbing va encaminat a modificar els indicadors de mala resolució i convertir-los en els de bona 
resolució; a saber modificar els vermells en verds. 

 Taula de Pronòstic ©marinapares2005. 

 

Guia: 

Afectat: Si te comportaments reactius sumem un punt vermell, en canvi si te comportaments 
pro-actius sumem un punt verd 

Família i Amics: Si culpabilitzen ala víctima, sumem un punt vermell però si no la consideren 
responsable de provocar l’agressió, sumem un punt verd. 

Xarxa de suport: Si no te gaires coneixements del mobbing, apuntem un punt vermell, però en 
canvi si estan ben informats apuntarem un punt verd. Si no hi ha un referent o tutor de 
seguiment apuntarem un punt vermell però si la víctima compte amb un tutor, apuntarem un 
punt verd. Si en la xarxa estigués ben informada i existís un tutor, hauríem de apuntar dos punts 
verds. 

Sistema social: Si tolera alguna forma de violència i no hi ha legislació sobre mobbing, apuntarem 
dos punts vermells. En canvi si es una societat poc bel·licista i te legislació contra l´assetjament, 
haurem de puntuar dos verds.   

Exemple: Un cas concret on l´afectat te reaccions impulsives quan rep l’agressió dels assetjadors 
(1 vermell), però te una família que la recolza i uns amics que no la culpabilitzen (1 verd), però 
que tot i tenir una xarxa de sanitat que s´ocupa de la seva salut (1 verd) no compta amb cap 
tutor de seguiment (1 vermell) i on esta acceptada algun tipus de violència (forces d´ordre 
públic) (1 vermell) però compta amb una legislació que penalitza l´assetjament moral a la feina 



(1 verd). El còmput seria: 3 vermell i 3 verds.  Donat que hi ha tres indicadors verds, el pronòstic 
és bo i caldria que el tractament anés encaminat a mirar de modificar els indicadors vermells 
per verds, tals com les actituds reactives de la víctima i trobar una persona que faci les funcions 
de tutor de seguiment.  

 

4.4 Eix 2: Tractament individual. Etapes de recuperació 

El patiment psíquic dels afectats per assetjament moral a la feina (AMT) té greus repercussions 
sobre la seva salut. Els símptomes més habituals de l'afectació sobre la salut de la víctima 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. La intervenció terapèutica amb afectats per AMT requereix d'un abordatge Terapèutic 
Individual denominat intervenció individual de casos, consistent en trencar la indefensió i 
solucionar les seqüeles. La correcta intervenció amb els afectats per AMT, passa per aconseguir 
que la persona assetjada sigui la protagonista de la seva recuperació. "No és un malalt, sinó un 
treballador danyat", per a això la intervenció terapèutica ha de dirigir-se a aconseguir tres 
objectius bàsics: la presa de consciència, la desactivació emocional i el fer front als que 
l'assetgen. Anem a veure-ho amb més detall:  

* Prendre consciència de la innocència. No hi ha ningú que mereixi la fustigació a la feina. La 
víctima arriba a creure que s'ho mereix i els seus companys pensen, pel mecanisme atribucional, 
que si és fustigada hi haurà motius per a això; fins i tot, la seva pròpia parella arriba a dubtar de 
l'estat mental. El primer pas per a la recuperació d'una persona afectada per mobbing consisteix 
en què la víctima es reconegui a si mateixa innocent de la fustigació, per a això és imprescindible 
que així sigui percebuda per la seva terapeuta; posteriorment caldrà estendre el concepte 
d'innocència a la resta del seu entorn. Un terapeuta que no cregui en la innocència del seu 
pacient estarà perjudicant la recuperació de l'afectat per AMT.  

* Realitzar una desactivació emocional per mantenir la calma necessària i transmetre la 
convicció de la pròpia innocència. És important no auto agredir-se, no barallar-se amb les 
persones estimades només per desfogar-se. Tampoc s'han de cometre errors a l'empresa, convé 
ser molt caut ja que, involuntàriament, es poden donar arguments als fustigadors. Un afectat 
per AMT començarà a comprovar que comença a desactivar-se emocionalment de la fustigació 
a què se li sotmet en la mesura que tot i les molèsties que això li causi, deixarà de fer-li mal, de 
fer-li mal l'ànima. És en aquest punt que és important el concepte d'assetjament moral, atès que 
arribar a preservar l'autoconcepte de la víctima està lligat a assimilar el vocable "moral" com a 
identitat personal o essència del propi ésser. 

* Defensar-se dels que l'assetgen. No quedar-passiu davant de l'atac, però tampoc encarar-
agressivament, ja que compromet la seva posició, perquè els fustigadors projecten que la 
persona no val, que està fora de si, etc. El més adequat, és mantenir una postura assertiva, acte 
afirmativa i una resposta organitzada. És en aquest punt que cal definir l'assetjament com 



psicològic, atès que les formes de manifestar-se són pròpies de la violència psicològica. Cal 
respondre a les accions de violència psicològica sense caure en la violència reactiva. 

4.4.1 Intervenció Individual de casos 

El treball individual amb afectats passa per definir l'estratègia d'intervenció adequada en cada 
cas en concret, i per a això proposem el següent model d'intervenció que consta de dues etapes, 
clarament diferenciades, la primera consisteix a sortir de la indefensió i la segona en el 
tractament de les seqüeles de la violència psicològica. Aquestes dues etapes tindran una 
aplicació diferent si estem davant d'un cas en què l'assetjament és vigent a si hem d'ajudar a un 
afectat l'assetjament on l´assetjament ja va acabar (per haver estat acomiadat però on hi ha 
seqüeles). En el supòsit de casos actius d'assetjament moral caldrà recórrer les dues etapes, en 
canvi en aquells casos en què ja no pateixen assetjament caldrà començar a tractar les seqüeles 
inevitables de l'assetjament moral i saltar-se el primer pas. 

Primer pas:  Sortir de la Indefensió, mitjançant la presa de control de la situació (5 etapes).  

Sortir de la Indefensió té a veure, tal com hem esmentat anteriorment, amb que la persona 
assetjada sigui la protagonista de la seva recuperació. Cal dir a l'afectat: "el mobbing no s'arregla: 
ho arregles tu" i per a això cal seguir les cinc etapes següents: la informació, el coneixement, la 
decisió, el tenir cura de la salut, i els sistemes de suport. Vegem-ho amb detall 

1. INFORMACIÓ: El primer que cal saber és si la persona afectada pateix assetjament o no; ja 
que pot tractar-se d'un altre tipus de problema laboral. Per a això cal estar ben informat tant la 
víctima com el terapeuta. Existeix, avui en dia molta informació sobre el tema en articles, llibres, 
a la xarxa virtual, etc. Recomano la nota preventiva 476 (11) i els test d'Leymann (12) i Piñuel 
(13). 

 2- CONEIXEMENT: En el cas que es tracti d'una situació d'assetjament cal passar a l'etapa de el 
coneixement profund del propi cas, la víctima ha de poder situar els individus que formen el 
grup d'assetjament en els diferents cercles del mobbing, amb això determinar el tipus 
d'assetjament, així com haurà de saber en quina fase d'ell mateix s'està. En funció d'aquest 
anàlisi profunda es pot determinar l'estratègia de resolució personal. La manera de defensar-se, 
per part de la víctima, serà diferent en funció de la fase de l'assetjament en què es trobi. En totes 
les fases és important comptar amb l'ajuda d'una teràpia de suport, ja sigui de el sistema públic 
de salut o privada i ha d'estar encaminada a recompondre la identitat danyada de l'afectat. 

3- DECISIÓ: És el tercer pas. La persona afectada ha de prendre la decisió de si vol conservar el 
seu lloc de treball o prefereix anar-se'n i un cop feta la presa de decisió decidir l'estratègia a 
seguir. El explico amb més detall: a) Per a prendre la decisió és bàsic que la persona afectada 
s'assessori amb advocats, amb la família, etc ... per tal de veure els pros i els contres de cada 
alternativa. No cal preocupar-se si hi ha peregrinació amb diversos professionals atès que tot 
això està encaminat a recollir tota la informació sobre les conseqüències de cadascuna de les 
alternatives. Un cop es té tota la informació cal dissenyar com fer realitat la decisió presa.  

      Opció A: DEIXAR EL TREBALL. Per dissenyar l'estratègia quan es decideix deixar la feina s'ha 
de fer conjuntament amb un advocat amb la finalitat de no perdre drets laborals i també ha de 
comptar amb suport terapèutic tant per a resistir el procés judicial (ple de més violència 
psicològica i manipulació) com per pal·liar les conseqüències directes del maltractament 
psicològic sofert (síndrome d'estrès posttraumàtic, entre d'altres ....) i a més aquest terapeuta 
podrà fer un peritatge si el procés judicial ho requereix. 



      Opció B: MANTENIR EL TREBALL. Per dissenyar l'estratègia en el cas de voler conservar el lloc 
de treball cal contemplar tres fronts: el reconeixement de l'entorn, l'existència de teràpia de 
suport i la implicació de l'empresa. 1- reconeixement de la situació per part de tots. Cal 
començar a reconèixer que s´està davant d'una situació atípica que cal resoldre sense perjudicar 
ningú 2- teràpia de suport encaminada tant a mantenir el seny de l'afectat com a proporcionar 
eines de defensa. Atès que l'afectat ha començat a destapar l'assetjament a què se li sotmet, 
aquest es pot trobar en una situació en què la violència es va a incrementar, perquè el grup que 
assetja vol que l'assetjat es vagi i augmentarà la desacreditació amb la finalitat de "tapar-li la 
boca". Per ajudar a l'assetjat a mantenir l´enteniment en una situació on s'augmenta la pressió 
i la violència contra ell, amb la finalitat que no faci evident l'assetjament, el terapeuta haurà de 
donar credibilitat a la versió de la víctima per ajudar a mantenir aspectes de sans, a fi que la 
hipervigilància i la susceptibilitat no dictin els seus pensaments. Per això la teràpia ha 
d'encaminar-se a proporcionar eines a l'afectat per no caure en el cercle de la violència, és a dir 
no deixar-se portar pels sentiments d'ira o de venjança. 3- implicació de l'empresa. Cal 
aconseguir la implicació de l'empresa per resoldre l'assetjament i per a això caldrà rebre ajuda: 
ja sigui dels sindicats, dels gabinets de consultoria i també d'algunes associacions de 
prevencionistes que donen aquest tipus d'atenció. La responsabilitat de la salut laboral del 
treballador recau en l'empresari, per això cal fomentar l'exercici d'aquesta responsabilitat. 

4- CUIDAR LA SALUT. A més de rebre una teràpia per resistir l'assetjament, serà necessari, per a 
una bona recuperació que la víctima accepti seguir el tractament que permeti curar les seqüeles 
físiques del maltractament psicològic. L'afectat haurà de posar-se en mans de metge de 
capçalera i dels especialistes adequats en funció dels diferents tipus d'afectació de la salut. 

 5- SISTEMA DE SUPORT Pel afectat per AMT és important comptar amb sistemes de suport 
complementaris per no sentir que un està sol i per això són útils (en cas de viure allunyat d'una 
gran ciutat) els fòrums de debat sobre el mobbing a Internet i les associacions d'afectats, ja que 
algunes compten amb l'atenció de bons professionals especialitzats. 

 Segon pas:  Tractament terapèutic de les seqüeles de l'assetjament moral. (7 etapes) 

TRACTAMENT DE LES SEQÜELES 

Sovint hi ha víctimes de mobbing que segueixen patint els seus efectes tot i haver abandonat el 
lloc de treball. Aquests efectes perdurables quan ja ha acabat l'assetjament és el que anomenem 
seqüeles del mobbing. Les seqüeles no han de ser confoses amb els símptomes, és a dir amb les 
conseqüències d'un assetjament vigent; si bé algunes informacions aparegudes en mitjans 
prestigiosos confonen els símptomes de l'assetjament amb les seqüeles, per aquest motiu hi ha 
informacions en què s'afirma que "més de la meitat de les víctimes de l'assetjament psicològic 
(52,17%) refereixen seqüeles de la fustigació sobre la seva salut" i després s'enumeren alguns 
símptomes, com ara dolors d'esquena, dolors musculars o irritabilitat, s'han de prendre amb 
precaució. La situació actual és que a penes s'estan coneixent quines són les veritables seqüeles 
de l'assetjament moral en les víctimes i per això encara no hi ha estudis fiables sobre la seva 
incidència. Si bé cada vegada hi ha més veus que comencen a distingir entre els símptomes i les 
seqüeles. Per Miguel Gutiérrez Fraile (14), portaveu de la Fundació Espanyola de Psiquiatria:  

"Una víctima d'assetjament moral pot patir, entre altres, els següents problemes físics i 
psicològics: estrès i ansietat quan el problema és recent; depressió, si l'assetjament persisteix; i 
és possible que s'aprimi o engreixi, que pateixi trastorns digestius, endocrins, vertígens, 
hipertensió arterial. Un cop finalitzat l'assetjament és possible que li quedin seqüeles, des del 
estrès posttraumàtic fins a una vergonya recurrent o canvis duradors de l'estat d'ànim. En alguns 



casos fins i tot es modifica el caràcter de la persona que l'ha patit, que pot arribar a presentar 
trets paranoics".  

És important assenyalar, precisament el caràcter permanent que algunes de les seqüeles del 
mobbing tenen en la víctima, segons Gutiérrez Fraile, els danys més freqüents derivats d'aquesta 
situació són: "Estrès crònic, trastorn d'adaptació amb símptomes ansiosos i depressius". 
Aquestes seqüeles "poden cristal·litzar al llarg de el temps i fins i tot canviar la personalitat de 
la víctima". Considerem que és un avanç molt positiu que des d'altes instàncies de la psiquiatria 
es reconegui, al maig de l'any 2008, el que venim dient des del 2005 (15), és a dir, que sense 
tractament adequat les víctimes d'assetjament poden cronificar les conseqüències de la 
fustigació viscuda, en greus seqüeles sobre la seva salut i la seva personalitat. Podem afirmar 
que ser objecte de fustigació provoca en la víctima diverses alteracions, tant sobre la salut com 
en les relacions amb els altres i amb un mateix. Algunes d'aquestes alteracions poden arribar a 
cronificar si no reben el tractament adequat, és el que ha vingut a anomenar-se "les seqüeles 
del mobbing". Aquestes últimes conformen tres grans grups: la obsessió, la depressió i la 
resignació. En l'obsessió prevalen els símptomes d'intrusió, en la depressió destaquen els 
símptomes de hípers activació i en la resignació es cronifiquen els símptomes de constricció.  

Entenem per símptomes d'intrusió tant les revisions perilloses com les revisions adaptatives i 
una certa tendència paranoica sobrevinguda a causa de la cronificació de la híper vigilància no 
adequadament tractada en etapes anteriors, que converteix l'antiga víctima de mobbing a una 
persona suspicaç. 

En un altre sentit, incloem entre els símptomes de hípers activació l'estat exagerat d'alerta amb 
malsons, hipersensibilitat davant les injustícies i també les queixes psicosomàtiques; aquestes 
són víctimes que estructuren la seva vida posterior a l'assetjament al voltant d'aquest paper pel 
que la seva identitat interna és la d'una víctima perpètua, cal témer en aquestes persones que 
la hipersensibilitat a les injustícies no degeneri en violència contra si mateixa i contra els altres.  

Finalment considerem com a símptomes de constricció la manca d'iniciativa, el poc judici crític, 
les sensacions analgèsiques i una distorsió de la realitat unida a un cert cinisme, que provoca 
una alienació de les relacions amb els altres i un aïllament físic dels altres, són persones que no 
semblen afectades per l'assetjament viscut però que si ho estan ja que deixen de lluitar per fer-
se un lloc en el món.  

Sorprenentment no és en aquest últim grup en què el suïcidi ens hagi de preocupar com a 
terapeutes si no en els depressius crònics que acaben en depressió major on la taxa de suïcidis 
anys després d'haver acabat una situació de mobbing és alta, cal alertar els familiars d'aquest 
risc. Sens dubte les seqüeles del mobbing és un tema interessant a estudiar però aquests 
aspectes han de ser abordats amb més profunditat en altres seminaris, ja que el present està 
centrat a recuperar a l'individu que actualment està sent sotmès a assetjament moral a la feina; 
de totes maneres vam apuntar succintament la intervenció de les seqüeles de l'assetjament 
moral. La intervenció efectiva per al tractament de les seqüeles de l'assetjament moral es basa 
en aconseguir, per part de la víctima, "reconnectar" d'una banda i en "cicatritzar" per l'altre. 

Reconnectar Consisteix en ajudar la víctima a connectar amb les seves necessitats i desitjos. A 
través d'un procés de connectar amb necessitats i desitjos interns i desconnectar-se de 
necessitats i desitjos externs. L'objectiu de la reconnexió és la recuperació de l'autoestima de la 
víctima; aquesta no cal treballar-per si mateixa sinó a través de les àrees o àmbits en què l'ha 
perdut. Les Pautes d'Intervenció són: 



a) El Pensament Positiu. Com a estratègia per anar en contra de: generalitzar (tota la meva vida 
és un desastre), d'exagerar i d'excloure (algunes parts de la vida). b) Bon domini de l'Estrès. A 
través de la relaxació i de l'esport. c) El treball de l'assertivitat: Assertivitat és comunicar 
clarament les necessitats, els desitjos i els sentiments. Arribar a aconseguir-ho és saber: Què 
volem ?: S'ha de preguntar clarament amb quin tipus de persones un es vol relacionar. Dir el que 
volem pot ser viscut com "plantar cara" i això vol dir aprendre a assumir riscos. Què necessitem 
?: Per ajudar a respondre cal que la víctima es vegi com estarà un cop hagi visualitzat aquesta 
necessitat - què tindrà ?: amics, benestar .... - ¿com serà? : Més feliç, més sociable .... - què 
tindrà? : Més (seguretat, bones estones ...) i menys soledat. Què sentim ?: Ser honestos amb els 
nostres sentiments. 

Cicatritzar: Per a una bona cicatrització cal passar per 6 etapes abans de poder oblidar la situació 
traumàtica. Les etapes són: 1- Exploració, 2- Expressió, 3- Confort, 4- Compensació, 5- 
Perspectiva i 6- Canalització. 

1-Exploració: inclou una reconstrucció dels fets, dels sons, de les olors. La víctima ha d'iniciar 
una introspecció, un viatge a l'interior de si mateix. Un reviure. Ha de poder prendre contacte 
amb el motiu dels seus malsons, ha de descobrir per si mateixa la relació que hi ha entre el pànic 
que experimenta i el seu rebuig davant imatges doloroses del que li ha passat 

 2- Expressió: la víctima ha de poder expressar com va ser i què va sentir. Cal permetre que parli, 
tan llargament com sigui necessari. També ha de conèixer les formes en què es manifesta la seva 
híper vigilància. Tot això amb l'objectiu, que recordi els detalls dels successos que van produir el 
trauma per tal de superar-lo. 

 3- Confort: La víctima, amb ajuda del terapeuta i de la família, ha de trobar formes de consolar-
se, ja sigui abraçant-se, cuidar-se, acaronar-se i també rebre atencions i carícies. Cada vegada 
que una afectat aconsegueix, d'una o altra manera, defensar-se de la fustigació ha d'anar 
premiant amb petits detalls. 

 4- Compensació: La víctima necessita buscar rescabalar-se, i iniciar accions que la compensin de 
tot el dolor que ha viscut. A vegades aquestes accions van encaminades a iniciar processos 
judicials, encara que sovint aquesta via en lloc de proporcionar compensació a la víctima li 
genera majors nivells de violència. L'important per a una bona resolució d'un cas de mobbing ha 
de contemplar la reparació i la compensació, amb independència de quines siguin en concret 
aquestes accions totes elles han de portar la víctima al fet que se de compte que pot exercir un 
cert control sobre el que li passa. 

 5- Perspectiva: La víctima ha d'arribar a saber com li ha arribat a afectar aquest episodi. Les 
coses que ha perdut i les que ha pogut guanyar. 

 6- Canalitzar: Implica integrar-lo en la vida, no avergonyir-se de haver estat sotmès a fustigació 
i psicoterror laboral. Cal poder parlar obertament, ja que la persona afectada ha de recuperar la 
seguretat en ella mateixa comprenent el que li passa. 

 7- Oblidar: Només a partir d'aquí, un cop s'han efectuat els sis passos anteriors es pot oblidar. 
Això consisteix en oblidar internament (deixar anar, ja està passat) i també oblidar externament 
(a través de les compensacions). 

En els afectats per AMT cal estar molt cauts i vigilar els desitjos de venjança, ja que si, l'assetjat, 
no oblida, llavors l'assetjador li controlarà la vida. Hi ha el perill de la cicatrització en fals quan 



les ferides emocionals s'han oblidat en lloc de curar-les. Se sap que no estan curades perquè 
davant d'una situació similar, es recorda el dolor i es reviu. 

  4.5 Anàlisi de resultats 

A tall de conclusió final podem resumir que existiran conseqüències individuals i organitzacionals 
en l'assetjament moral a la feina. Pel que fa a les conseqüències individuals vam concloure que 
l'assetjament moral a la feina va destruint de forma gradual l'autoestima i la confiança en si 
mateix del treballador afectat. Aquest comença a patir trastorns emocionals, ansietat, 
depressió, patologies psicosomàtiques, conductes d'aïllament i evitació, agressivitat, i també 
inadaptació social. La víctima d'assetjament ha de saber que sempre li quedaran seqüeles si no 
rep tractament adequat.  

Pel que fa a les conseqüències de l'assetjament en l'organització podem dir que hi haurà 
conseqüències organitzacionals a curt, mitjà i llarg termini, les següents línies es basen en els 
treballs de Parés (16) sobre l'administració de les organitzacions i l'assetjament moral. A curt 
termini: són l'absentisme, el descens en la productivitat, una menor qualitat de la feina, i un 
augment de l'accidentalitat laboral. A mig termini: comencen a aparèixer elements que indiquen 
una pèrdua dels objectius de l'organització o de l'empresa, amb canvis en els òrgans de direcció, 
augment de la despesa i disminució dels beneficis, tot això com a resultat de l'augment del poder 
del psicòpata en l'organització i la consolidació de la seva camarilla amb poder fàctic. A llarg 
termini: cal assenyalar que les conseqüències seran diferents si es tracta d'una organització o 
d'una empresa. En organitzacions mantingudes amb fons públics (és a dir inesgotables) des del 
Servei Europeu d'Informació sobre el Mobbing (SEDISEM) afirmem que les conseqüències a mig 
termini s'eternitzessin i cronificarán. En canvi en empreses que depenen de fons privats, atès 
que la ineficàcia no es pot allargar-se en el temps, aquesta tendeix a desaparèixer. Afirmem que 
la conseqüència última de tota empresa quan les decisions segueixen en mans del psicòpata i 
de la seva camarilla és que aquesta tendeix a desaparèixer (suspensió de pagaments, fusions ...). 
Un cas especial és el de l'empresa familiar liderada per un psicòpata organitzacional, en aquests 
casos en que l'objectiu de l'empresa i del líder tòxic són similars poden alternar-se en el temps 
situacions d'assetjament i de no-assetjament sobre el mateix treballador. En aquests casos, és 
molt habitual trobar assetjament de gestió en la modalitat denominada "ruleta russa", en què 
s'alternen en el temps els treballadors assetjats. Les conseqüències sobre la salut dels 
treballadors sotmesos a aquesta modalitat requereixen un abordatge molt específic. Hem 
d'assenyalar que la intervenció individual amb afectats per AMT (Assetjament Moral en el 
Treball) no acaba amb l'assetjament, però ajuda a sortir millor parat. El que de veritat 
aconseguirà acabar amb els casos d'assetjament moral a la feina serà la intervenció sistèmica, 
és a dir el arribar a incidir en els quatre sistemes implicats.  

No vull deixar de fer notar un aspecte important respecte a la figura del mediador, últimament 
tan defensada com la resposta, que des d'alguns organismes donen per poder resoldre una 
situació d'assetjament moral, opino que la seva intervenció només pot ser eficaç en la fase de 
conflicte, és a dir en la fase prèvia a la instauració de l'assetjament pròpiament dit, abans per 
tant a la fustigació general i això motivat perquè a partir de la fase d'assetjament es vulnera el 
principi bàsic de tota mediació. Vaig a explicar aquest plantejament, tots sabem que en la 
mediació no es busquen culpables i que la resolució del conflicte es basa en aquest principi 
d'innocència de les parts, es pressuposa una bona voluntat en totes dues. En el mobbing no hi 
ha bona voluntat i a més no podem oblidar que en l'assetjament hi ha més d'un culpable, doncs 
a més de l'instigador de l'assetjament, arribats ja a aquest punt de la situació, aquest compta 
amb còmplices que actuen assetjant la víctima, i alguns d'una forma molt violenta. Es fa difícil 



pensar en els bons resultats de l'aplicació de la tècnica de la mediació quan en la situació a 
intervenir hi ha culpables, vulnerant el principi d'innocència, i que aquests culpables no són 
altres que els que han actuat violentament. És a dir, resulta molt dubtosa la seva aplicació ja que 
no es pot partir del principi de bona voluntat de les parts atès que tractem amb una personalitat 
perversa, la de l'assetjador principal. En l'assetjador hi ha un gaudi i un plaer en crear i fer mal, 
gaudeix amb l'omnipotència que dona el danyar i el perjudicar un altre ésser humà. A més com 
la violència és exercida en petites dosis per part del grup d'assetjament, pot molt bé utilitzar a 
el mediador i la mediació com una manera de seguir torturant a la víctima. 

El més adequat és la intervenció d'un àrbitre amb capacitat de decisió, és a dir les decisions 
comptin amb el suport de la institució. Defenso que una vegada instaurat l'assetjament la 
intervenció efectiva consisteix, en primer lloc, en tallar d'arrel qualsevol manifestació de 
violència psicològica i per a això és imprescindible tant que l'entorn no toleri més humiliacions 
contra la víctima com poder arribar a detectar a l'assetjador principal dels altres assetjadors, per 
prevenir futurs assetjaments. El segon pas, un cop eliminada qualsevol actuació de violència 
contra la víctima, consistirà en fomentar mesures d'equitat entre el grup d'assetjament i la 
víctima, de tal manera que l'afectat per AMT pugui passar del reconeixement de la seva situació 
de víctima a un paper de supervivent. Les persones, tant de dins de l'organització com externes, 
que hagin d´abordar un cas d'assetjament moral a la feina, han de saber que s'enfronten a un 
grup que s'ha habituat a l'ús de la violència psicològica contra la víctima i que, a més, està liderat 
per un expert manipulador, com és l'assetjador principal; per la qual cosa seguirà intentant 
agredir la víctima, fent-la responsable de la situació i a més el manipulador pretendrà que 
l'àrbitre o interventor treballi per a ell, portar-lo a seu registre, manipulant-lo i que acabi 
col·laborant amb la marginació de la víctima. El manipulador a través de la creació de relació de 
doble vincle aconsegueix que la víctima no pugui defensar-se i que els aliats no es qüestionin la 
crueltat de les seves actuacions. Però per aconseguir la impunitat total al manipulador li cal que 
l'entorn que és testimoni de l'acorralament de la víctima no faci res, de tal manera que es 
converteixi en col·laborador tàcit. L'instigador per aconseguir manipular a l'entorn i que aquest 
no faci res fa servir el llenguatge (oral i escrit), aspecte que tractarem en el següent capítol. 

NOTES: 

1 http://www.sedisem.net/index.htm  

2 Marina Parés Soliva. Diplomada en Treball Social per la Universitat de Barcelona. Especialitzada en 
Peritatge Social Jurídic. Presidenta de SEDISEM. Investigadora en assetjament moral i membre The 
International Association on Bullying and Harassment in the Workplace. webmaster www.acosomoral.org 

3 Marina Parés Soliva. La intervenció social en casos de mobbing. 

 http://www.acosomoral.org/intervencionmobbing.htm  

4 Marina Parés Soliva. El Trauma en el Mobbing i la intervenció psicosocial. 

 http://www.acosomoral.org/9Congreso2.htm 

5 Judith Herman. Trauma y recuperación. Madrid. Espasa Calpe, 2004. 

6 Marina Parés Soliva. Intervención con víctimas de A.M.T. http://www.acosomoral.org/pdf/Oviedo.PDF 
y en http://www.acosomoral.org/pdf/IntervencionAMT.PDF   

7 Marina Parés Soliva. Reflexions autour du traitement avec des victimes  de harcèlement moral. 
http://www.acosomoral.org/pdf/traitementxUqam.pdf   

8 Marina Parés Soliva. Tractament a víctimes de mobbing 

http://www.acosomoral.org/
http://www.acosomoral.org/intervencionmobbing.htm
http://www.acosomoral.org/9Congreso2.htm


http://www.acosomoral.org/pdf/TRACTAMENT%20A%20V%CDCTIMES%20DE%20MOBBING.pdf   

9 Marina Parés Soliva. El Rescate. http://acoso-moral.iespana.es/opinion/30.htm   

10 Marina Parés Entorno Laboral y Mobbing.  

http://www.acosomoral.org/pdf/Amet06/Paressm15.pdf 

11 Nota Técnica de Prevención nº 476. I.N.S.H.T 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp
_4 76.pdf   

12 Test de Leymann http://www.mobbing.nu/45PREGUNTAS.htm   

13 Barómetro Cisneros V http://www.acosomoral.org/pdf/informeCisnerosV.pdf   

14 Miguel Gutiérrez Fraile Catedratico de psiquiatra y portavoz de la Fundación Española de Psiquiatría 
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/569715/05/08/Mobbing-la-pesadilla-que-se-vive-en-
eltrabajo.html   

15 Marina Parés Soliva. Redes Virtuales El SOS del mobbing. 

 http://www.acosomoral.org/pdf/pares1.pdf 

16 Marina Parés Soliva. La administración de las organizaciones y el acoso moral. 
http://www.acosomoral.org/pensamientoadministrativo.htm    
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