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El Servei d'Informació sobre Mobbing té com a objectiu principal la difusió del 
fenomen d'assetjament moral a la feina des de totes les disciplines del saber humà. La 
pràctica diària ens ha permès constatar que bastants afectats per mobbing 
(especialment dones) acaben patint també fibromiàlgia, aquest factor ens ha fet 
pensar que els dos processos puguin tenir un nexe causal. Hem de recordem que ja fa 
temps un grup de científics va comprovar que la majoria dels pacients de fibromiàlgia 
eren persones amb una particular història: casos de vida laboral molt intensa, historials 
d'estrès, persones que, d'una manera o altra, havien sotmès el seu cos a forts 
desgastos, alguna cosa així com que "semblaria que el seu cos els passés factura", i 
relacionat amb això, no podem oblidar que els factors socials i emocionals tenen una 
"importància cabdal" en la percepció de el dolor. Per tant no és d'estranyar que el 
trauma psíquic del mobbing pugui ser un factor desencadenant de la fibromiàlgia.  
Aquest article té el propòsit d'explicar el mecanisme desencadenant de la fibromiàlgia 
a partir de factors estressants, entre els quals cal destacar el mobbing o assetjament 
moral en el lloc de treball. Pretenem desenvolupar una hipòtesi com a constructe 
teòric-explicatiu dels mecanismes perpetuadors de la fibromiàlgia o sigui d'aquells que 
expliquen la seva cronicitat; i per això ens hem basat en el treball de recerca de 
professor Dr. Manuel Martínez-Levin de Mèxic, una part de el qual va ser exposat en la 
8a Conferència de Fibromiàlgia de l'Associació de Madrid al juny de l'any 2003. 

 
 

 
 

 

 

 

La Fibromiàlgia, anomenada també de vegades fibrositis, és un patiment summament 
freqüent que es caracteritza per dolor generalitzat, rigidesa i fatiga i s'origina en els 
músculs i altres teixits tous. En els pacients amb fibromiàlgia es troben múltiples punts 
sensibles a la pressió en zones musculars específiques. La majoria dels pacients es 
queixen de dolor i rigidesa en el coll, espatlles, esquena, zona lumbar i malucs. En 
molts d'ells, la fibromiàlgia és l'únic patiment, però en altres s'associa a malalties com 
la artritis reumatoide o Malalties Reumàtiques de la columna. Si bé és cert que la causa 
de la Fibromiàlgia es desconeix, els investigadors especulen que hi ha molts factors 
diversos que, per si sols o en combinació amb altres, poden causar fibromiàlgia; per 
exemple, factors com ara una malaltia infecciosa, trauma físic o emocional, o canvis 
hormonals, poden contribuir a el dolor generalitzat, fatiga i trastorns de la son que 
caracteritzen aquesta malaltia. Els estudis suggereixen que algunes persones amb 
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fibromiàlgia presenten nivells anòmals de diverses de les substàncies químiques 
involucrades en la transmissió i amplificació de la sensació de dolor, tant cap al cervell 
com des d'aquest; de tal manera que s'estimulen els receptors de dolor, quedant 
activats crònicament i, posteriorment, desenvolupant la fibromiàlgia. 

Per la seva banda la hipòtesi de les causes que originen la fibromiàlgia segons el Dr. 
Manuel Martínez-Levin de Mèxic apunta a la suma d'una predisposició al costat de 
l'actuació d'un desencadenant. La seva proposta és "que hi ha un terreny fèrtil i com a 
conseqüència de l'acció d'un agent disparador, els receptors de dolor es sensibilitzen i 
donen dolor i hipersensibilitat". Llavors, el que defineix el patiment és, tant un dolor 
constant generalitzat com una sensibilitat exagerada a la palpació. El Dr. Martínez-
Levin afirma que "la persona el que pot heretar és certa predisposició a patir 
fibromiàlgia i és sobre aquest terreny fèrtil que ve a actuar un agent disparador". 
Conclou, per tant, en què hi ha una certa predisposició i sobre això actua un agent 
disparador. Explicació del procés (esquema) 

Alguns autors valoren com a agent disparador l'existència en els antecedents del 
pacient d'un traumatisme físic (sobretot a nivell de coll), molt sovint com a 
conseqüència d'un accident automobilístic, i també diversos tipus d'infeccions podrien 
actuar com disparadors. Nosaltres proposem la possibilitat que actuïn com a agent 
disparador alguns tipus de traumatismes emocionals (com el mobbing). 

Definim el mobbing com la fustigació d'un grup contra una persona, el tracte vexatori i 
ultratjant sobre la víctima té per objecte acabar amb l'equilibri i la resistència 
psicològica d'aquesta, minant-i desgastant-la emocional i físicament. Un altre tret 
inconfusible de l'assetjament és l'escalament creixent dels atacs, fins a arribar a 
extrems impossibles de suportar per l'assetjat. A nivell psicològic el dany de la víctima 
sol ser enorme.  

La víctima d'assetjament o mobbing va perdent gradualment la fe i la confiança en si 
mateixa a resultes de la qual cosa diferents aspectes de la seva vida es veuran afectats. 
Entra en una espiral d'estrès creixent que va minant-i que acaba fent-se crònic i 
inespecífic donant lloc a multitud d'afeccions o malalties somàtiques cròniques que 
poden conduir-lo a baixes laborals. També se solen produir alteracions emocionals i de 
la personalitat que afecten la seva esfera de relacions socials i familiars, generant 
problemes de relació de parella principalment. 

 

CONCLUSIÓ 

En conclusió, cal assenyalar que aquest article apunta a la possible relació entre el 
fenomen emergent de l'assetjament moral a la feina o mobbing i una malaltia, també, 
emergent i força desconeguda, la fibromiàlgia. Actualment ja ningú discuteix que les 
greus conseqüències de l'assetjament moral en la salut de la víctima és un tema 
intrínsec de salut laboral. Creiem que la fibromiàlgia també ha de ser contemplada des 
d'aquesta òptica.  
 
Aquest article té el propòsit de generar hipòtesis noves que puguin explicar el 
mecanisme desencadenant de la fibromiàlgia a partir de factors estressants, entre els 
quals cal destacar el mobbing o assetjament moral en el lloc de treball. Ja hem 



comentat que la pràctica diària ens ha permès constatar que bastants afectats per 
mobbing de llarga durada (especialment dones) acaben patint també fibromiàlgia, 
aquest factor ens ha fet pensar que els dos processos puguin tenir un nexe de 
connexió. En múltiples ocasions la persona malalta de fibromiàlgia relata antecedents 
d'estrès en situacions prolongades en el temps en què va patir una gran pressió. Els 
casos més greus d'afectació a la salut per assetjament moral són aquells casos 
denominats "mobbing de llarga durada" en què conflueix una veritable patologia 
d'estrès posttraumàtic. 
 
Avui en dia la causa de la fibromiàlgia es desconeix, tal com ha passat al llarg de la 
història amb gran quantitat de malalties. En l'actualitat hi ha serioses discussions 
científiques entre els defensors del component neuronal de la fibromiàlgia i dels que 
postulen un component reumatològic, i les últimes investigacions apunten a la suma 
d'una predisposició del pacient al costat de l'actuació d'un desencadenant per explicar 
l'emergència de l' episodi de la fibromiàlgia. 
Sabem que les conseqüències sobre la salut del treballador de l'assetjament moral 
prolongat prenen dues formes de cronificació, d'una banda, l'estrès posttraumàtic i de 
l'altra la depressió major. Així, assenyalem que l'estrès posttraumàtic és una de les 
seqüeles en moltes víctimes d'assetjament moral a la feina, i vam concloure, per tant, 
que no és d'estranyar que el trauma psíquic del mobbing pugui ser un factor 
desencadenant de la fibromiàlgia. Aportem el substrat teòric a manera d'hipòtesi a 
discutir, amb l'esperança que aquesta discussió teòrica aporti claredat conceptual. 
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