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Objectiu: Apropar els professionals del treball social la realitat del fenomen de l'assetjament 
moral. Conèixer les seves característiques bàsiques per a comprendre i intervenir en casos 
d'assetjament moral a la feina (mobbing). 

 Introducció: Una de les manifestacions més comunes de la violència psicològica entre les 
persones dins de les institucions és el denominat assetjament moral, aquest terme engloba un 
conjunt de comportaments hostils dirigits cap a una persona de manera freqüent i reiterativa. 
Els elements de focalització cap a un individu i reiteració de comportaments són els que fan de 
l'assetjament una entitat diferent i especifica dins dels diversos comportaments violents entre 
éssers humans. L'assetjament moral està considerat com la nova plaga de segle XXI i això vol dir 
que aquest tipus específic de violència psicològica sorgirà en qualsevol àmbit social, és per això 
que está àmpliament acceptat que pot haver assetjament en el lloc de treball, als centres 
escolars, en l'àmbit de l'habitatge, en els mitjans de comunicació i també en el si de les famílies. 
A causa de l'amplitud d'àmbits on pot sorgir l'assetjament moral és pel que cal esperar que tard 
o d'hora tots els éssers humans anem a trobar-nos davant de situacions d'assetjament moral, 
unes vegades com a testimonis, altres vegades com a víctimes i fins i tot algunes, 
lamentablement, com a executors de violència. Entre els professionals del treball social existeix 
una real necessitat de formació en nous camps per tal de potenciar l’adequació de la professió 
als canvis socials, a diferència d'altres professions on els canvis socials no incideixen amb tanta 
força en elles. Els professionals de la feina social necessiten poder respondre cada dia als nous 
reptes i situacions socials emergents, i avui dia el mobbing representa una situació social 
emergent. 

Treball social i mobbing 

Molts es preguntaran quina relació hi ha entre el treball social i el mobbing, i no veuran cap nexe 
entre tots dos. Contràriament a ells, soc de l'opinió que el treballador social és el professional 



més idoni per intervenir en casos de mobbing; tant en la recuperació terapèutica de les víctimes 
de mobbing com en la defensa judicial dels seus drets, en les seves facetes de terapeuta social i 
de perit social jurídic. Intentarem justificar el per què vam iniciar una aproximació entre Treball 
Social i Mobbing, i amb això provocar una reflexió de la professió que inciti a obrir l'atenció a les 
víctimes de l'assetjament moral com un nou camp d'intervenció social. D'una banda hem de 
tenir en compte l'emergència social del fenomen de l'assetjament psicològic, denominat la plaga 
de segle XXI, d'altra l'especialització i especificació, pròpia de la nostra professió. Hem 
d'assenyalar la nostra especialització en l'atenció cap a les persones amb necessitats socials i 
l'especificació pròpia de la feina social a potenciar els recursos personals i individuals per a la 
resolució d'una situació problemàtica donada. La conjunció d'aquests dos aspectes, atenció a al 
necessitat social i potenciació dels propis recursos, ens fa els professionals més idonis per a 
l'atenció a la víctima d'assetjament moral a la feina, per l'ajuda als familiars dels afectats i per 
promoure una sensibilització de la societat davant aquest fenomen. Hem de reconèixer que els 
primers professionals que s'han vist impel·lits a actuar, davant el fenomen de l'assetjament 
psicològic, han estat precisament els professionals de la salut i de el dret; i això motivat per la 
pròpia realitat de trobar-se davant de les víctimes d'assetjament. Aquestes persones presenten 
símptomes de greu afectació de la salut, com són les seqüeles físiques i psíquiques de la violència 
rebuda. No hem d'oblidar que la violència ha pogut exercir per part de el grup perseguidor amb 
l'ajuda de les mesures organitzacionals, socials i laborals, instrumentades com a part del procés 
d'agressió. Quan manifesto que, els treballadors socials som els treballadors més idonis per 
intervenir, ha de ser entès sense detriment de la tasca específica dels professionals de la salut, 
tant física com psíquica, i sense detriment de l'actuació dels professionals del dret. Per tant ha 
de ser entesa, la intervenció del Treballador Social en el tema del mobbing, de la mateixa manera 
que s'entén la seva intervenció en l'atenció a la infància, a la dona, a la vellesa, al treballador en 
recerca d'ocupació, a la família, a les minories ètniques, al disminuït, és a dir a tota aquella 
persona que "atenent a les especials circumstàncies que concorren queda en situació de 
desigualtat social". Hi ha dos avantatges evidents, per a l'afectat per mobbing, si el treballador 
social del seu barri o població, o del seu centre de salut, es forma adequadament per poder 
intervenir amb els nivells de qualitat que requereix l'atenció a persones que han rebut dosis 
regulars d'agressió. Aquests avantatges són: l'abordatge global i la gratuïtat del servei. 
L'avantatge de l'abordatge global és que, a més d'atendre la víctima s'inclou al seu entorn proper 
en el pla d'intervenció social, és a dir el "treball de cas". L'avantatge de la gratuïtat del servei 
sembla òbvia, però té dos components afegits, un referent a la víctima i que l'ajuda a curar 
ferides, i un altre component a nivell social, ja que fa a la societat responsable d'esmenar, en 
part, la incapacitat de la mateixa per al control social de situacions de violència pròpies de 
l'assetjament moral. La nostra avançada societat, encara es manifesta incapaç de prevenir 
situacions d'assetjament moral a l'escola, a la feina, a l'habitatge, en els mitjans de comunicació 
de masses i en l'ús de les noves tecnologies. Als treballadors socials se'ns planteja el repte de 
motivar-nos per iniciar una formació adequada basada en el coneixement del procés 
d'assetjament moral en el treball. I posteriorment aprofitar les eines pròpies de la feina social 
mitjançant el disseny d'un Pla d'Intervenció individual, grupal i comunitària per ser aplicat al 
mobbing. El present article té la pretensió d'aportar claus d'intervenció en la teràpia social de la 
víctima, sent aquest en un dels dos nivells d'intervenció propis de la professió, a saber: el treball 
de casos i el peritatge social. 

Aproximació conceptual de l'assetjament moral  

El concepte de mobbing fa referència, a situacions d'assetjament psicològic que es donen entre 
els membres d'una organització de treball, tot i que al tractar de problemes propis de les 



organitzacions socials, poden produir-se en altres espais diferents del laboral com ara la família, 
l'escola, l'habitatge, els mitjans de comunicació, etc .. Si bé és cert que s'han utilitzat diversos 
termes per referir-se a aquestes situacions: mobbing, assetjament moral, assetjament 
psicològic, assetjament, psico-terror laboral, etc. ; en qualsevol dels casos, i amb independència 
d'algun matís, tots els termes comparteixen els següents aspectes generals, sigui quin sigui 
l'àmbit on emergeix: es tracta de l'ús de l'engany i la reiteració (entesa com encadenament al 
llarg de el temps) de accions hostils. El terme assetjament moral o mobbing va ser aplicat a 
l'àmbit de les relacions laborals per Leymann (1) i posteriorment, ja entrat el segle XXI, el terme 
es va generalitzar i actualment s'aplica a altres àmbits on es desenvolupen conductes semblants. 
Quan aquestes conductes hostigantes sorgeixen en un context educatiu s'anomena bullying o 
assetjament escolar, i es refereix a l'assetjament entre escolars; en canvi, quan les conductes 
d'assetjament sorgeixen en el context de l'habitatge s'anomena mobbing immobiliari. El procés 
del mobbing o psicoterror en el lloc de treball va ser descrit per Leymann de la següent manera:  

"Tot comença per una desavinença amb un col·lega o amb un superior jeràrquic o un subordinat. 
Alguna vegada, fins i tot, tot sorgeix d'un desacord inexplicable. Després segueixen alguns tocs 
desestabilitzants, insinuacions, paraules desagradables, al·lusions feridores, somriures 
còmplices. Molt ràpidament, la víctima designada és aïllada, tractada a la defensiva. En alguns 
moments, tots actuen ignorant la seva presència, la seva existència. Ja ningú es dirigeix a ella. 
Se li fa sentir que ella no té lloc en el grup, que no volen tenir relació amb ella. Els prejudicis 
sorgeixen, prenen forma, es desenvolupen. Aviat, tothom està d'acord: amb la víctima és 
impossible conviure. Si se la tracta malament, és per el seu bé, o perquè un està cansat de les 
seves reaccions. Cada vegada se la tracta pitjor, tant que, finalment, cal fer intervenir als serveis 
de personal com a àrbitres. Llavors, en la majoria dels casos, els àrbitres prenen partit en contra 
de la víctima. Es tracta d'un cas patològic, de què cal lliurar-se, i acaba sent exclòs".  

Destaquem la contribució que des del treball social s'ha realitzat per tal d'aclarir conceptes amb 
una òptica social, ens referim, concretament, a les definicions de "mobbing" i de "mobbing 
immobiliari", realitzades per professionals del treball social. Des de la professió s'ha contribuït a 
la clarificació del fenomen de l'assetjament psicològic aplicant una mirada social, com a 
treballadora social vaig definir, l'any 2002 (Parés 2002), l'assetjament moral a la feina de la 
següent manera: 

"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 "(2) 

En aquesta definició es descriu l'objectiu, la metodologia, l'estratègia i les conseqüències de 
l'assetjament moral, aspectes molt necessaris a l'hora d'abordar la resolució terapèutica dels 
casos. La definició de mobbing immobiliari se la devem a José-Ramón Jiménez González (3) 
treballador social de el Servei d'Orientació Jurídica i Tramitació de la Justícia Gratuïta per a la 
gent gran dels Jutjats de Barcelona. Es tracta d'una definició pionera i comunament acceptada 
que defineix l'assetjament immobiliari com:  

"Un conjunt de comportaments caracteritzats per una violència psicològica, aplicada de forma 
sistemàtica durant un temps sobre una persona amb la qual es manté un vincle contractual a 
través d'un arrendament urbà "(RTS, núm 175, setembre 2004. (4) 



Com poden comprovar, el present article no és el primer que relaciona la professió amb el 
fenomen de l'assetjament moral, altres companys treballadors socials han aportat el seu saber.  

Àmbits d'actuació del professional de la feina social 

He volgut centrar la intervenció social en el tema del Mobbing en els tres aspectes: individual, 
grupal i col·lectiu; atès que entenc que el mobbing no és només un problema laboral, i això pel 
fet que les conseqüències són socials i els orígens no són, exclusivament, laborals. L'aspecte 
individual fa referència a la manera en què ha d'intervenir el treballador social, en el seu rol de 
terapeuta social, amb la víctima; aconseguint la reconnexió i la cicatrització a través de les 
pautes d'intervenció. A través de la relació que s'estableix entre el professional i l'usuari, la 
persona afectada ha de recuperar la seguretat en ella mateixa comprenent el que li passa. 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 que 
són records del que li ha passat. També ha de conèixer les formes en què es manifesta la seva 
hipervigilància. Tot això amb l'objectiu, que: - La víctima es doni compte que pot exercir un cert 
control sobre el que li passa. - Recordar els detalls dels successos que van produir el trauma per 
tal de superar-lo. La intervenció Individual no acaba amb l'assetjament, però ajuda a sortir millor 
parat. Ara ens centrarem preferentment en els àmbits d'actuació més habituals del professional 
del treball social en relació a l'assetjament moral, com són els àmbits de salut, dels serveis socials 
i d'educació; i també incidirem en l´àmbit més nou de l'exercici lliure de la professió com ara la 
teràpia social privada i el peritatge judicial. 

 

ÀMBIT SALUT. El treballador social de salut i l'assetjament moral a la feina. 

Partim de la concepció de Treball Social com una disciplina professional que forma part de el 
camp sanitari des de principis de S. XX (Dr. Cabot, Massachusetts 1905) (5), i que ha estat 
definida en el camp de la salut com: "l'activitat professional que té per objecte la investigació 
dels factors psicosocials que incideixen en el procés salut- malaltia, així com el tractament dels 
problemes psicosocials que apareixen amb relació a les situacions de malaltia, tant si tenen a 
veure amb el seu desencadenament com si es deriven d'aquelles", (Ituarte Tellaeche, A., 1995 
b: 277, citat en Ituarte, A., 2001: 23). (6) De tal manera que la tasca del treballador social en 
l'àrea de salut té a veure amb l'estudi dels factors socials que incideixen o estan relacionats amb 
el procés de salut-malaltia, per aconseguir objectius de salut, recollint la informació necessària 
de la família i el seu context, fent una exploració de el sistema familiar, les interrelacions i les 
relacions amb altres sistemes. Els elements a estudiar inclouen a la persona, a l'entorn i, també, 
el malestar o problema social. Quan aquest treballador social s'implica en l'atenció als afectats 
de mobbing haurà d'intervenir, a més de en els factors socials abans esmentats, en els factors 
psicosocials propis de l'assetjament moral, tal com consten en la definició de la seva activitat 
professional. L'assetjament moral a la feina està considerat com un risc psicosocial en salut 
laboral, per tant la majoria de les manifestacions físiques de la malaltia tindran un component 
psicosocial. Els afectats de mobbing, habitualment, van al metge per rebre tractament mèdic de 
la seva simptomatologia, el metge és el que li estén la baixa laboral i aquesta és una ocasió d'or 
perquè el treballador social del sistema públic de salut intervingui amb aquests pacients a tal 
d'aturar el patiment emocional, iniciant una teràpia d'intervenció social. 

  

ÀMBIT SERVEIS SOCIALS. El treballador social municipal i el mobbing immobiliari. 



En un primer moment, i a manera d'introducció, hem d'assenyalar que molt probablement a 
algunes persones els pot estranyar que el treballador social s'ocupi de la problemàtica del 
mobbing immobiliari, i sens dubte hem d'afirmar que aquesta és una visió reduccionista de la 
professió. No podem deixar d'esmentar que des de l'origen de la professió, el professional de la 
feina social s'ha ocupat de les diverses problemàtiques associades a l'habitatge en funció del 
context històric que li ha tocat viure, des dels "sense sostre" fins a les famílies que malvivien en 
habitacles amb males condicions de principis de segle XX, fins els desnonaments i les ajudes a 
l'inquilí de la fi de segle, sense deixar d'esmentar els diversos projectes de rehabilitació de 
l´habitatge del present segle XXI en què ha participat el professional de la feina social i a què 
haurem d'afegir, a partir d'ara, les situacions d'assetjament immobiliari, atès que totes les 
actuacions de lluita contra les situacions de mobbing immobiliari passen per polítiques 
municipals. Especialment aquelles que volen resoldre casos concrets de mobbing immobiliari 
hauran de comptar, a més dels tècnics municipals d'urbanisme, amb la implicació dels Serveis 
Socials municipals, i en concret amb els treballadors socials que són els professionals més 
capacitats per donar el suport als afectats, sobretot quan el mobbing immobiliari afecta les 
persones mes desfavorides de la societat i a aquells col·lectius més vulnerables com són les 
persones de la tercera edat. 

 

ÀMBIT EDUCACIÓ. El treballador social com a orientador escolar i el bullying.  

A Catalunya, per la Resolució de el 31 de juliol de 1984 de la Direcció General de l 'Ensenyament 
primari, aquesta va desenvolupar les línies bàsiques d'actuació dels equips d'assessorament i 
orientació psicopedagògica EAP, contemplant al treballador social com a part d'aquests equips 
d'assessorament i orientació psicopedagògica escolar; però en altres CCAA els membres dels 
equips que realitzen les mateixes funcions reben el nom d'Orientadors, així el treballador social, 
pot integrar-se en aquests Departaments d'Orientació de cada centre, d'aquí que tinguem, 
també, de contemplar aquest rol professional. En el tema de l'assetjament escolar o bullying, 
estan sorgint veus que reclamen la intervenció del professional de la feina social a la resolució 
dels casos, tal com succeeix quan es detecta qualsevol situació de maltractament a la infància. 
Fins i tot experts de la talla de José Mª Avilés (7) advoquen per obrir la responsabilitat a altres 
àmbits extra-escolars "que estan desitjant participar en aquesta resolució, com són els serveis 
socials i els ajuntaments". Comparteixo aquesta opinió ja que el treballador social, tant des de 
l'àmbit educatiu com des dels serveis socials, és el professional més adequat per donar suport 
als pares de la víctima, i treballar aspectes terapèutics i educatius amb les famílies dels nens 
agressors, a través d'una intervenció social de "treball de cas". Hi ha algunes experiències, per 
part del professional de la feina social, amb referència a la pràctica de la intervenció social i la 
prevenció de casos de bullying des de l'escola (8), i ja comencen a sorgir estudis i treballs 
d'aprofundiment teòric sobre la funció del treballador social en l'assetjament entre iguals. 

 

EXERCICI LLIURE DE LA PROFESSIÓ. El treballador social com a terapeuta social i com a pèrit. 

La relació que s'estableix entre el professional i el client és de confiança, ja que en l'exercici lliure 
de la professió es contracten els serveis del professional amb la confiança en la seva 
competència i en què aquest va a ser diligent en la defensa dels interessos de client. Des de fa 
algun temps venen donant-se algunes experiències d'exercici lliure de la professió, lligat 
bàsicament als Serveis d'Atenció Domiciliària, però és a partir de l'any 2000 (Llei d'Enjudiciament 
Civil) que s'obre un nou camp al professional lliure, el de el peritatge social, però no vull deixar 



de nomenar, com altres exemples de l'exercici lliure de la professió, el camp nou de les teràpies 
socials desenvolupades per treballadors socials en despatxos privats o gabinets 
multidisciplinars, a imitació del que passa en països de l'àrea d'influència europea . 

 Aquest curs s'estructura en dos apartats, el primer consistirà en proporcionar coneixement del 
fenomen de l'assetjament moral en sentit ampli incidint especialment en l'assetjament moral a 
la feina i en el segon apartat, molt menys extens, s'aportaran algunes pinzellades sobre 
l'assetjament a la família. S'han escollit aquests dos aspectes de l'assetjament moral per tractar-
se dels àmbits més habituals on els professionals dels equips assistencials poden trobar a 
persones que hagin patit conductes d'assetjament moral. 

  

(*) Marina Parés Soliva Treballadora Social. Perit social jurídic des de l'any 2002. Experta en Assetjament 
Moral. Presidenta de el Servei Europeu d'Informació sobre el Mobbing- SEDISEM. Sòcia d'Honor de 
l'Associació No a l'Assetjament Moral de les Illes Balears- ANAMIB, membre de l'Associació Mexicana 
d'Antropologia Física- AMAB, i sòcia fundadora de l'International Mobbing Observatory / Observatori 
Internacional del Mobbing. Conferenciant nacional i internacional. Alguns dels seus treballs han estat 
publicats. És la webmaster de www.acosomoral.org 
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