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                                                         . Prèvies. 

És normal que els éssers humans quan han viscut situacions noves i fins i tot traumàtiques 
aprenguin de l'experiència viscuda. 

El procés d'adquisició de coneixements per part de l'home consisteix a atribuir nivells de 
significat al seu entorn i a la realitat. 

Hi ha diversos nivells de coneixement en l'ésser humà: el coneixement de primer ordre 
correspon a la percepció sensorial, el de segon ordre a la suma el coneixement de primer ordre 
juntament amb l'experiència i el coneixement de tercer ordre, és l'obtingut a través del 
anterior (segon ordre) i comprendre el significat que això té per a la seva existència i de 
reaccionar davant d'això. 

Hi ha un quart nivell, en el qual només poden aconseguir-se espurnes de comprensió, i és 
l'àrea de la intuïció i l'empatia. 

Per tot l'anterior sempre m'ha sorprès el menyspreu, d'alguns estudiosos del tema mobbing, a 
les teoritzacions dels afectats, a les nostres racionalitzacions del tema; com si l'experiència 
viscuda no n'hi hagués prou, aneu com si no fos suficient. 

Em sorgeixen dos dubtes, d'una banda: saber que els coneixements i els avenços de la 
humanitat es basen, precisament, en l'experimentació humana; per dir-ho en paraules planes 
"saber una cosa per haver-la viscut i transmetre aquest saber" ja sigui com escorxar un animal, 
les estacions climàtiques, o el navegar per internet. 



Cada vegada que un expert actua amb aquest menyspreu cap a la capacitat teoritzadora d'un 
afectat, em sembla que ens allunya, a tots, d'una font del saber humà: la que es basa en 
l'experiència. 

Com poden arribar a considerar que els llibres o ells, en saben més? Els llibres contenen 
teoritzacions a partir dels afectats (del que sigui), tant si es tracta de l'experimentació d'un nou 
fàrmac, o de l'anàlisi de les conductes humanes a través de la recopilació de dades. 

L'altre dubte que em sorgeix, es basa en la seva denominació d'estudiós o especialitzat en 
mobbing. Si de veritat, aquest suposat expert, sap tant sobre el tema, com és que actua així ?, 
hauria de saber que els assetjats som brillants, que destaquem en alguna cosa sobre l'entorn 
assetjador, i com els motius per destacar (* veure peu de pàgina) són diversos, per exemple: 
creativitat, honestedat, capacitat intel·lectual ... no cap menysprear, així de cop, la possibilitat 
que l'afectat que estigui donant la seva opinió sigui creatiu, o honest, o amb una elevada 
capacitat intel·lectual. I d'aquí, aquesta segona dubte sobre aquests auto denominats 
especialistes, en veritat saben tant com pretenen fer creure? 

EL RESCAT 

Així, ara, en el lliure i sa exercici de racionalitzar a partir de la meva experiència i de 
l'experiència d'altres afectats (que m'han brindat la seva confiança), em prenc la llibertat de 
teoritzar sobre "el rescat". 

La necessitat de teoritzar sobre això ve motivada per considerar que estem davant d'una figura 
important en la recuperació d'un afectat de mobbing. recopilem: 

1) Primer: per afrontar l'assetjament moral a la feina és importantíssim "donar-li nom", 
identificar-lo, conèixer les fases i els processos. 

2) Segon: per superar l'assetjament, gairebé sense seqüeles, és bàsic la compensació i el 
rescabalament. Això consisteix en que tot afectat sàpiga el "com" aconseguir el rescabalament 
i obtingui el "què", o sigui la compensació. En definitiva, que noti que ha estat restituït. 

Per aconseguir aquest segon pas, la figura del rescat pot ser determinant. 

L'objectiu final del rescat és precisament la curació de les ferides rebudes en un procés 
d'assetjament; és a dir, bàsicament, aquell munt d'accions violentes amb un sol missatge de 
fons: el "no vals res, per això ningú et vol" 

Al meu entendre, hi ha dos tipus de rescat: el normal i el gran rescat. Vaig a explicar-los. 

El rescat normal consisteix en el suport entre iguals. És el reconeixement de l'altre i de la seva 
vàlua. Es basa en donar suport, comprensió i afecte. 

Es crea una interrelació humana en què es regala tot allò que en un procés d'assetjament va 
ser robat, i l'anomeno regal perquè no hi ha al rerefons cap interès encobert, excepte el propi 
dels intercanvis afectius. En aquests intercanvis afectius s'aconsegueix canviar el menyspreu 
rebut per part de l'assetjador i l'entorn laboral per suport personal, la incomprensió de la 
societat per comprensió empàtica, i el desafecte i l'odi de l'assetjador per afecte i atenció. 
Aquest intercanvi entre afectats es pot donar en el marc de les associacions formals, entre 
amics d'afectats, o en fòrums de debat, de persones víctimes d'assetjament, a la xarxa. 



El gran rescat és el suport que prové de grans figures, de personatges importants i ben 
col·locats. Són persones amb la rectitud i la sensibilitat necessàries per "rescatar" a un assetjat 
i donar-li suport en el seu ascens. 

En els casos en què una part de les falses acusacions abocades contra la víctima d'assetjament 
es basen en el qüestionament de la professionalitat el comptar amb aquest tipus de rescat 
ajuda i facilita la "restitució". 

Un dels exemples d'aquest gran rescat és el suport que Tim Field dona als principiants (com el 
suport a aquesta web), a canvi de res; amb això permet que el "halo" de prestigi que l'envolta 
abasti a més assetjats, ajudant-los en els seus projectes. 

I aquest gran rescat, per part dels que ens beneficiem d'ell, comporta una obligació: la de la 
transmissió. 

He de reconèixer que, al llarg del meu procés d'afrontament del mobbing, he rebut suport i 
ajuda de moltes persones, unes anònimes i altres molt ben situades; per tant, a nivell 
individual soc dipositària d'aquesta obligació. 

 
.la transmissió. 
En el rescat entre els iguals, no és necessària la transmissió atès que l'intercanvi sorgeix 
espontàniament "un dia per tu i un altre per mi", en un donar i rebre afecte i comprensió. El 
rescat és homogeni. 
D'aquesta manera, a poc a poc, la persona afectada retroba la seva pròpia estima en l'afecte 
que rep de l'altre i retroba la seva dignitat en el oferir-se a l'altre; i viceversa. 
En canvi, cap a aquests personatges tan importants, que t'han ajudat, no pots mantenir una 
relació igualitària d'intercanvi, doncs a ells no els cal el teu suport i aquest és el motiu pel qual 
és necessària la transmissió. Si no ho féssim així tota la bondat rebuda moriria amb nosaltres. 
Així, la transmissió consisteix, com en una cadena, en anar rescatant. 
Cada afectat rescatat té (tenim) una obligació ja que atès que el gran rescat et va fer pujar (una 
mica més amunt d'on estaves) ara has de fer pujar a altres afectats (una mica més amunt d'on 
estan), i així successivament. 
Vaig a acabar amb una frase cèlebre: "hi ha dos classes de coneixement: el coneixement de les 
coses i el coneixement sobre les coses". 
 
Marina Parés Soliva 
Diplomada en Treball Social- especialista en Peritatge social jurídic. Webmaster de 
L'Assetjament Moral. acosomoral.org 
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Qualsevol ésser humà, al llarg de la seva vida, es veurà enfrontat a situacions difícils. Sovint 
viure aquestes experiències treuen el millor d'un mateix, però també pot passar que la 
persona enfrontada a una situació de crisi actuï d'una manera equivocada i nociva per als 
altres. L'assetjament moral o mobbing és un fenomen que sorgeix com a resposta a una 
situació de crisi. Es tracta d'una resposta inadaptada i per això subjecta a ser modificada i 
transformada. La fustigació comporta seqüeles greus per a totes les persones implicades el 
que ens obliga a encarar el tema amb el propòsit d'ajudar els protagonistes de tal manera que 
cada ésser humà sigui més persona amb si mateix i amb els altres. 

Les Seqüeles de la Violència Psicològica en persones amb aquest tipus d'estructura. 

Aquest article es basa en l'aplicació dels Tipus del Eneagrama als diferents protagonistes de 
l'assetjament moral, és a dir és una anàlisi comparativa el suport és la teoria dels cercles del 
mobbing. La teoria dels cercles del mobbing ha estat tractat per l'autora en treballs anteriors 
(*). L'estudi de les seqüeles de la violència psicològica parteix de la idea que qualsevol ésser 
humà podrà exercir els diferents rols dins de la fustigació en funció del seu nivell de 
desenvolupament personal. Defensem que estem davant de situacions dinàmiques pel que 
qualsevol ésser humà pot aprofitar aquesta informació per proposar-canviar aquells aspectes 
personals que els aboquin a manifestacions perjudicials per als altres. L'interès que ens mou és 
el convenciment que el desenvolupament de les millors qualitats d'un ésser humà li impediran 
caure en actituds reactives d'assetjament i enderrocament. Pretenem aportar informació útil 
per a la recuperació de les persones que han viscut situacions d'assetjament moral, tant per a 
les víctimes directes com les col·laterals, tant per a aquelles persones que van consentir i van 
permetre l'assetjament, i fins i tot per a aquelles que ho van promoure i el van instigar. 

Volem aportar solucions permanents i efectives que impedeixin la progressió de l'assetjament 
entre éssers humans, aquest treball va dirigit, amb especial compassió, cap a les víctimes que 
pateixen aportant informació útil perquè reprenguin el poder de la seva vida i es converteixin 
en supervivents, també va dirigit a aquelles persones que van consentir que es danyés al  
proïsme perquè coneguin les pròpies possibilitats internes amb la finalitat que no siguin tan 
fàcilment manipulades en posteriors ocasions, i finalment també va dirigit a aquelles persones 
que danyen als altres com a expressió d'un patiment intern no conscient, amb l'esperança que 
s'enfrontin a les seves pors, per vèncer-los, en lloc de fugir de si mateixos a través de 
enfrontar-se contra els seus semblants i danyar-los. 

Aquest article té el propòsit que el coneixement dels aspectes positius i negatius de cada ésser 
humà ajudin que les actuacions de descrèdit, assetjament, calúmnia, fustigació i linxament 
entre éssers humans disminueixin. 

Les Seqüeles de la Violència Psicològica 

La meva experiència personal, adquirida al llarg dels anys a l'entorn dels afectats per 
assetjament moral a la feina, m'ha convençut que la violència és un mal fàcilment contagiable. 
He estat testimoni de com persones que havien patit agressions en el seu treball, acabaven 
fustigant i lesionant als seus semblants; de la mateixa manera que havien fet amb ells. 

Ser víctima de la violència psicològica ordida intencionadament contra un, genera greus 
repercussions físiques i psíquiques. Les seqüeles sobre la víctima poden prendre dos camins 
divergents, d'una banda, pot fer-les millors persones i per un altre, també, pot convertir-les en 



pitjors persones; seguint el paradigma que "tot maltractador ha estat anteriorment maltractat, 
encara que no tota víctima es converteix en maltractador". Que la víctima es converteixi en 
millor persona vol dir que es fa més conscient de les misèries humanes, i, per contra, quan 
opta per prendre l'altre camí, acabarà convertit en propagador d'aquestes tècniques de 
destrucció psicològica que tant li han destruït. 

Aquesta segona opció ha estat obviada durant massa temps, i aquesta inconsciència ha 
provocat que en el si dels grups d'afectats per mobbing, de tant en tant, sorgissin dinàmiques 
de persecució implacable amb la finalitat de linxar a un d'ells. Cap ambient s'ha vist lliure 
d'aquesta dinàmica de rumors, traïcions, calúmnies i descrèdits, hi ha exemples en les 
associacions d'afectats per mobbing, a les federacions, en els llocs virtuals especialitzats sobre 
el tema i en els fòrums de debat, que sovint han servit com fòrums de destrucció del prestigi 
d'aquell que despuntava. 

Cal aixecar la veu i dir clarament que quan aquestes dinàmiques d'atacs personals s'instauren 
s'està pervertint l'esperit per l’erradicació de la violència psicològica. Cal concloure, que, en 
aquests casos, els que guanyen són els assetjadors, atès que l'extensió d'aquest tipus de 
conductes, fins i tot entre els mateixos afectats, porta a l'opinió que aquest tipus de conductes 
són inevitables, i per tant que res es pot fer contra elles. 

En un intent per contrarestar aquesta tendència tan trista he decidit elaborar el següent 
article. Es tracta d'una anàlisi del tipus de personalitat de cada ésser humà, dels seus aspectes 
positius i dels negatius. Amb l'esperança que, cada un de nosaltres, de forma individual, 
puguem analitzar quan caiem en actuacions que danyen als altres i sapiguem tenir les claus per 
superar les nostres limitacions mitjançant el coneixement de les nostres pors i de com superar-
los. 

Aquest article és un viatge a l'interior d'un mateix, i una crida a la part més espiritual o anímica 
de cada individu amb el propòsit de tallar qualsevol conat de violència. 

Els Afectats per assetjament moral tenim la possibilitat de col·laborar en la construcció d'una 
societat basada en la implantació d'una cultura de la no-violència. 

Encara que també podem anar més enllà i fomentar una societat basada en la cultura de la 
pau. 

Una cultura de la no violència advoca per la resolució dels conflictes mitjançant el diàleg entre 
les parts. Una cultura de la pau, proposa la consecució d'aquesta com a resultat de el diàleg. El 
diàleg no només entre les parts enfrontades, sinó amb la implicació de tot l'entorn, en 
definitiva, de tota la societat. 

Si tota la societat viu com a pròpia la consecució de la pau, aquesta mai serà una pau "podrida" 
en què la part més feble ha de cedir drets, ja que tots vetllen per una pau real. L'única que és 
efectiva i duradora. 

 "Només qui converteix el món en la seva llar, trobarà la llar en aquest món". U. Boschemeyer. 

 
(*) Relació d'articles de M. Parés on s'ha tractat la teoria dels cercles del mobbing: "Mobbing: 
coneixent a el grup assetjador des de l'antropologia" Conferència Magistral de la XIII Col·loqui 
Joan Comas d'Antropologia Física. Organitzat per l'Associació Mexicana d'Antropologia 
Biològica. AMAB. Campeche (Mèxic). Novembre 05. "Mobbing a Profunditat" Conferència 
Magistral de les XIII Jornades de Psicologia. Organitzada per la Junta de Representants de 



Psicologia de la Universitat dels Illes Balears. Palma. Març 2006 "Entorn laboral i Mobbing" 
ponència de la Taula Salut i Trabajo del V Congrés de l'Associació Mexicana d'Estudis del 
Treball. Oaxtepec (Mèxic). Maig de 2006. 
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1. INFORMACIÓ: El primer que cal saber és si un pateix assetjament o no. Pot tractar-se 
d'un altre tipus de problema laboral. Per a això cal informar-se: lectures, llibres 
("Treballant amb l'enemic"). Trobareu molts articles sobre mobbing a la web 
ASSETJAMENT MORAL l 'adreça: http://www.acosomoral.org on podeu fer els test a 
"pateixo mobbing?". 
 
2- CONEIXEMENT: El segon, en cas que si sigui una situació d'assetjament cal saber en 
quina fase de la mateixa s'està. Atès que la manera de defensar-serà diferent en funció 
de la fase de l'assetjament. En totes les fases és important l'existència d'una teràpia de 
suport, ja sigui de el sistema públic de salut o privada i ha d'estar encaminada a 
recompondre la identitat. 
 
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. 
L´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. 
Un cop es té tota la informació cal dissenyar com fer realitat la seva decisió. 

DEIXAR EL TREBALL - B1) 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 psicològic 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.) i el poder fer un peritatge. Exemple: 
Bacsconsultoria. 

PAUTES  per a la RESOLUCIÓ d´una situació d´ 
ASSETJAMENT  

LES CINC PASSES: 
 

1- INFORMACIÓ 
2- CONEIXEMENT 
3- DECISIÓ 
4- CURA DE LA SALUD 
5- SISTEMES DE SUPORT 

 



 
MANTENIR EL TREBALL  - B2) Dissenyar l'estratègia en el cas de voler conservar el lloc de 
treball ha de contemplar tres fronts: 
 
1- reconeixement de la situació per part de tots (ningú va solucionar el problema, has de fer-
ho tu / fer llum i taquígrafs / existir = "go") 
2- teràpia de suport encaminada tant a mantenir el seny de l'afectat (credibilitat, punts de 
referència sans) en una situació en què la violència es va a incrementar, perquè el grup que 
assetja vol que et vagis i augmentarà la desacreditació amb la finalitat de "tapar-li la boca". 
Com per no caure en el cercle de la violència (ira, venjança ...) 
3- implicació de l'empresa. Rebre ajuda: sindicat, gabinets de consultoria o algunes 
associacions de prevencionistes. 
4- CUIDAR LA SALUT. Seqüeles físiques del maltractament psicològic. Posar-se en mans de 
metge de capçalera i d'especialistes. 
5- SISTEMA DE SUPORT complementaris com són: fòrums de el mobbing a internet com la 
Plataforma d'Afectats per Mobbing (http://www.forosdelmobbing.info) i les associacions 
d'afectats (algunes tenen bons professionals especialitzats). Un exemple l'associació de 
Ricardo: Anamib 
 
CONCLUSIÓ: Una bona resolució d'un cas de mobbing ha de contemplar la reparació i la 
compensació. 
 
Dir a l'afectat: "el mobbing no s'arregla: ho arregles tu". 
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1- INFORMACIÖ.    No mobbing 
  Si mobbing   2- CONEIXEMENT 

 
2- CONEIXEMENT   Fases del Mobbing  
3- DECISIÓ   Deixar la feina:   Advocat 

  Terapeuta:  resistir el proces 
     paliar seqüeles 
     peritatge 

    Conservar la feina:  Reconeixement de la Situació 
       Terapia de suport  referent sa 
          no caure en cecle de la 
violencia 
       Implicació de la Empresa 

4- CURA DE LA SALUT 
5- SISTEMES DE SUPORT COMPLEMENTARIS 
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