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PROFESSIONALS DAVANT DE SITUACIONS VIOLENTES.  
ACCIDENTS, RISC I PREVENCIÓ. 

RESUM DE L'ARTICLE 
 

Moltes persones afirmen que s’han descobert un dia o un altre, patint dany en l’exercici de la seva 

professió. Ens referim a un dany físic i/o psicològic produït per persones usuàries. En aquest cas cal 

ser més professional que mai, més equip que habitualment, deixar de banda les reflexions sobre el 

possible agressor i els perquès i ocupar-se d’acollir, consolar i socórrer la persona afectada, evitant 

qualsevol discussió sobre les causes del fet. 

 

Si el dany perdura més d'un dia i provoca ansietat o pànic, la persona afectada ha de considerar-se 

en accident laboral, i seguir els tràmits habituals de qualsevol altre tipus d’accident laboral, cal que 

vagi al metge i que segueixi les indicacions mèdiques fins que estigui recuperada. 

 

Quan totes les persones de l’equip estan recuperades és necessari reflexionar conjuntament si 

haguéssim pogut fer alguna cosa per evitar l'accident i acordar si s’escau noves mesures de 

protecció davant el dany. L'equip és un punt de referència estratègic per les polítiques de protecció 

i de control de la vulnerabilitat de les persones. 

 

La mesura de protecció principal i preventiva és doncs, el propi treball sobre el reconeixement, 

l'acceptació i el control de la nostra pròpia vulnerabilitat. 
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INTRODUCCIÓ  
 

Totes les professions tenen els seus riscos, i cada cop les organitzacions on treballem estan més 

sensibilitzades en la necessitat de protegir els i les professionals. En concret, en les professions 

centrades en el servei a les persones, vèiem cada cop més la necessitat de  protegir a les persones 

professionals de possibles situacions violentes. 

 

Que les persones usuàries d'un servei, que en tota regla està pensat per servir-los, s'enfadin i 

puguin provocar situacions de violència, pot semblar contradictori, però la realitat ens diu que hi ha 

moltes persones professionals que pateixen situacions que impliquen violència per part d'usuaris/es 

o malalts en estat emocional alterat, situacions que generen por i estrés en els/les professionals. 

 

A partir d'aquesta evidència, hem anat treballant en moltes institucions per posar en marxa 

reflexions i procediments per protegir les persones que hi treballen. Aquest article vol posar un 

granet de sorra a les reflexions sobre les quals es construeixen els mecanismes de protecció. 

 

Quant una persona professional es troba malament a causa d'un fet violent succeït durant l'horari 

de feina, ens podem preguntar: Ha estat una agressió? Per què? Com es troba el o la professional? 

Si es troba malament, quant de temps roman en aquest estat? Es pot considerar un accident 

laboral? Es podria haver fet alguna cosa per evitar l’incident? Què estem fent per prevenir 

aquestes situacions?  

 

PERÒ QUÈ ÉS UNA 
AGRESSIÓ? 
 

La definició més comuna 

d'aquest terme és: Dirigir-se 

amb força contra algú per 

combatre'l, atacar-lo. 

La intenció de fer mal a l'altre 

(que indica que l'acció no és ni 

accidental ni involuntària) és un 

element important de la 

definició del terme agressió en el 

cas dels éssers humans, ja que 

cal excloure del terme qualsevol 

lesió accidental.  

 

  

NO POSAR EL FOCUS SOBRE LA PERSONA 
AGRESSORA I LES POSSIBLES CAUSES
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I què farem doncs amb tots aquells comportaments i accions que de fet perjudiquen l'altre, no 

obstant no sigui aquest el seu fi?  

Per exemple, un cirurgià que opera el seu malalt, o un dentista quan treu una dent al seu pacient, 

provoquen un dany físic, però és absurd incloure aquestes accions sota I'etiqueta d'agressió.  

Un nen que pega a un altre per recuperar la seva pilota, provoca un dany físic, però l'objectiu del 

seu comportament no és fer mal a I'altre, sinó obtenir la pilota. 

Un nen eixelebrat que badant fa caure una persona gran, li ha provocat un dany, però ho ha fet 

accidentalment, no era el seu objectiu. 

 

 

PSEUDO AGRESSIÓ  
 

Per aclarir la situació és útil distingir entre agressió hostil, l'objectiu de la qual 

és fer mal, i agressió instrumental, l'objectiu principal de la qual no és fer mal 

o provocar molèsties a un altre, sinó aconseguir un objectiu no agressiu 

mitjançant estímuls nocius. Els exemples donats anteriorment serien 

considerats, Ilavors, agressió instrumental, però són de molt poc consol per a 

la persona que té el dany.   

 

Bandura, psicòleg referent de la segona meitat del segle passat, etiqueta aquesta agressió 

instrumental de pseudo agressió, perquè és un mitjà per a obtenir altres fites.  

 

 

DEFINICIÓ FINAL 
 

La conducta agressiva té com a objectiu final fer mal, ja sigui físicament o psicològicament, a un 

altre individu. 

 

 

LÍMIT DE LA DEFINICIÓ  
 

De tota manera, encara que hem formulat una definició, entenem que el 

concepte d'agressió és poc precís. La nostra experiència de molts anys tractant 

aquest tema, ens fa dir que posar el focus d'anàlisi i de discurs sobre la persona agressora ens porta 

lluny del real problema que tenim. Proposem posar el focus en el/la professional que es troba 

malament per algun fet violent que ha passat a la feina. 

 

Com es pot sentir la persona quan escolta discutir i discutir que si l'usuari amb el que s'ha xocat és o 

no és agressiu, si la seva acció de fer mal és intensional o pseudo agressiva, si la seva salut mental és 

la causa del fet, si, i si, i si...? Mentrestant ell o ella es troba fatal! 
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CAUSES DE LES AGRESSIONS 
 

Les reflexions anteriors ens porten a definir que la causa de les agressions és molt útil i interessant 

d'investigar des de un punt de vista antropològic i sociològic, però no cobreix cap importància en la 

definició del dany que ha rebut el o la professional. 

El o la professional es troba malament, a causa d'un fet que ha passat a la feina. Aquest fet és l'únic 

que val la pena veure, independentment del per què l'usuari/a en qüestió ha dit o ha fet l'acció que 

estem posant en discussió.   

 
 
ACCIDENT: DEFINICIÓ  
 

La paraula accident té el seu origen en el terme llatí accidens, que era un fet que succeeix de forma 

inesperada. Fa referència a un fet violent i sobtat, de causes humanes o mecàniques, que 

produeix danys materials i/o lesions corporals (físiques o psicològiques).  

L’accident és inesperat, més que fortuït. Si és fortuït, no té causa més enllà de la mala sort. Si és 

inesperat, vol dir que té causes, però no m'esperava el resultat.  

 

VALOREM SI EL QUE HA PASSAT ÉS UN ACCIDENT LABORAL  
 

Segons la nostra experiència, un dany no físic també es pot definir com a accident laboral en alguns 

casos. Per esbrinar si estem en front d'un accident laboral crèiem convenient contestar les 

preguntes següents: 

 Què ha passat? És la descripció dels fets, sense cap judici ni cap interpretació. 

 M’ho esperava? Si m’ho esperava no podrem parlar d’accident, serà un fet que hem decidit 

 afrontar d’una forma determinada, en tot cas incorrecta. 

POSAR EL FOCUS SOBRE 
LA PERSONA PROFESSIONAL VULNERABLE

#
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 Com m’he sentit? L'impacte és el principal element de diagnòstic. L’accident produeix un 

 dany. Si ha passat una cosa que tothom diu que és terrible, però jo em sento bé, jo no he 

 tingut un accident. 

 Quant de temps ha durat el dany? A vegades es produeix un dany, alguna cosa em fa trobar-

 me malament. Descansant una mica el dany s’afluixa i desapareix, això passa normalment a 

 la vida. Però si el dany és persistent, dura dies, produeix fenòmens de por incontrolada, de 

 tristesa sense cap raó objectiva, treu la son o la gana, ... la persona haurà de curar-se, 

 demanar ajuda, descansar, visitar al metge i considerar si necessita un període de descans i 

 recuperació. 

  

PREVENCIÓ DEL DANY  
 

Està clar que anem a treballar per sentir-nos bé i no certament per patir danys. Per tant una 

pregunta que cal fer quan el dany de l'accident ha passat i ens trobem de nou bé és, podríem haver 

fet alguna cosa per evitar l'accident? 

 

Com sabem hi ha diferents tipus de prevenció a considerar, la prevenció primària, la secundària i la 

terciària:  

Prevenció primària: a major coneixement sobre el què pot passar, major possibilitat d’actuar  amb 

anticipació per a evitar el dany, canviant les condicions que exposen a les persones al dany 

(PREVENCIÓ EVITATIVA, no vaig a la platja en les hores centrals de 

sol o em poso crema de protecció solar). 

 

Prevenció secundària: el dany ja està present i cal rebaixar les 

conseqüències, assegurant l'assistència immediata, intervenint en 

la fase precoç del dany i prevenir el seu desenvolupament o 

propagació  (PREVENCIÓ MINIMITZADORA, sota el sol, la pell està 

cada vegada més vermella, m’hi poso més crema solar i em poso 

sota el para-sol). 

 

Prevenció terciària: el dany està present i persisteix, cal tractar-lo, 

controlar la progressió, evitar complicacions i controlar la seva 

propagació  (PREVENCIÓ PALIATIVA, a la nit és evident que la pell ha patit una cremada lleu, em 

poso crema per a cremades i em prenc un analgèsic per evitar tenir febre). 
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QUÈ ÉS EL RISC? 
 

ARRISCAR: Prendre un risc, exposar-se a si mateix a pèrdues potencials 

[del Llatí risicare = navegar al voltant d’un escull o roca]  

 

RISC: Capacitat de dany (personal i material) d’un fenomen en relació al temps. 

Existeix una fórmula per a calcular el risc, aquesta diu que el risc és igual al producte de la 

probabilitat d’ocurrència d’un dany (perillositat), per la vulnerabilitat de les persones danyades, per 

l’exposició (o nombre potencial de víctimes). 

 

PROBABILITAT D'OCURRÈNCIA 
 

La probabilitat d’ocurrència és la probabilitat que succeeixi un accident. Com reduïm aquesta 

probabilitat? Què podem fer per rebaixar la probabilitat de que succeeixi un fet violent a la feina? 

En el cas de les relacions professionals amb persones usuàries, existeixen ja moltes reflexions sobre 

l'habilitat de mantenir la distància adequada amb les persones usuàries. Aquesta distancia òptima 

pot resultar una bona eina per rebaixar la probabilitat d’ocurrència d’un accident. Definim òptima 

com aquella ni tan a prop com un amic o un familiar, ni tan lluny de fer-li patir incomprensió o 

desinterès. La supervisió de l’equip pot ajudar molt a garantir la distància òptima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RISC

És

una percepció

Respecte a 

la proximitat d’un dany

Depèn de  

El context
Els sentits
Influencia del grup
Experiència anterior
El caràcter
Les actituds
Els coneixements
Les habilitats

S’assumeix seguint  

Zona de 

seguretat
Zona de risc Zona de 

perill
Zona de 

dany o mal

ACCIDENT

RISC, PERILL I ACCIDENT
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VULNERABILITAT 
 

La majoria de les accions de prevenció que hem dissenyat i fet amb professionals de molta mena, 

són accions per mantenir baixa la vulnerabilitat.  Com que la vulnerabilitat està dins nostre és més 

fàcil sentir-la, posar-se en contacte amb ella, atendre-la, reconèixer-la, comunicar-la als companys i 

companyes, protegir-la, demanar ajuda per controlar-la quan sentim que ens escapa. Molts petits 

errors que podem fer a la feina depenen de la manca de reconeixement que som persones 

vulnerables i que en alguns moments la nostra vida ens obliga a fer esforços superiors a les nostres 

forces. 

 

EXPOSICIÓ 
 

Sabem molt bé que trobar-se sols o soles front a una situació violenta és molt 

diferent que trobar-se dues persones o un grup de professionals. Si sentim por o 

ens sentim febles, demanem ajuda! 

 

 
HABITUACIÓ  
 

Quan una situació arriscada es repeteix moltes vegades, d'alguna forma ens habituem i deixem de 

posar en marxa les nostres alarmes internes. 

Habituació: és la conseqüència d'aquesta repetició i l'efecte és que la prevenció descendeix. La 

mateixa cosa ens passa amb el fred o la calor, així com amb el soroll repetit. 

 

PERCEPCIÓ DEL RISC  
 

Quines són aquelles senyals que em fan estar alerta?  

Per exemple, em fa estar alerta que em diguin que una persona usuària ha estat violenta alguna 

vegada, el llenguatge corporal de la persona que tinc davant, el to de veu elevat, uns canvis sobtats 

de comportaments, ... 

Quan sentim el risc o el perill, notem tensió corporal i sensació d’incomoditat, el cos ens avisa que 

alguna cosa no va bé. 

Aquest punt d'alarma però no es posa en marxa a la 

mateixa mesura en totes les persones. La percepció 

personal del risc és tan diferent com el gust per el 

menjar, la sensació de fred i de calor, i molts altres 

aspectes de la vida. 

Hi han persones que són "tortugues", tot li espanta i 

de seguida es retiren i d'altres que són "mosques", 

donen voltes sobre el punt de perill sense adonar-

se'n. 
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Cadascú de nosaltres pot conèixer-se millor per saber com actuar i al mateix temps és necessari 

demanar i rebre feedback dels companys i les companyes, per què moltes vegades és la única forma 

de comprovar les nostres intuïcions.  

 

EQUIP I PROTECCIÓ 
 

Tota acció de protecció dels professionals té com a punt de referència 

l'equip. Cap dels fet que passen a la feina són una qüestió individual. Si un 

membre de l'equip es troba malament, tot l'equip pren la responsabilitat 

del què ha passat i de les seves conseqüències. 

Un equip eficient no permet a una de les persones membres d'exposar-se 

de forma perillosa al dany i acudeix en ajuda de qualsevol dels membres en 

perill. 

 

      

23 d’abril de 2015  

-Feliç Sant Jordi 2015-  

Letizia Di Bartolomeo 
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