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Despatxat de la feina per 'catalanista'
L'afectat va denunciar prèviament assetjament per motius 
lingüístics i ideològics
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Eduard Ferrando / Sueca

Els casos de Discriminació Lingüística que denunciem al nostre diari acostumen a tenir 
sempre un component ideològic inherent. En el cas que ens ha arribat ara, i que fem públic 
mitjançant aquest article, exposem el testimoni de J.A.M., extreballador de la Fundación de la 
Comunitat Valenciana Santos Andrés, Santiago y Miguel (Fundación SASM, a partir d'ací), qui 
va ser acomiadat el passat 1 de setembre per, segons consta a la seua carta d'acomiadament, 
"exposar públicament, en diverses xarxes socials, fotografies explícites de membres sexuals 
masculins, que s'exhibeixen sense cap tipus de restricció". A més a més, l'acomiadament s'ha 
cursat per motius disciplinaris i per això l'afectat no té dret a cobrar cap tipus 
d'indemnització.

Segons aquest fet, J.A.M. hauria sigut despatxat perquè aquesta actitud és "ofensiva" i "falta a 
la dignitat" que es requereix per a ocupar un lloc de treball com el seu, on hi desenvolupa 
funcions de cuidador. El mateix J.A.M. reconeix que els continguts al·ludits a la carta "no 
tenen res a veure amb la meua professió de cuidador, ni tampoc amb el meu centre de treball". 
És més, "els blogs en qüestió acullen més de 5.000 fotografies del meu poble, d'excursions, de 
viatges, d'amics, de natura, etc., amb la qual cosa no és tan senzill accedir al visionat del reduït 
nombre d'imatges esmentades en la carta d'acomiadament. De fet, es tracta d'un espai web 
obert a altres col·laboradors, cosa que fa que algú més les haja pogudes publicar. I, de totes 
formes, aquesta no pot ser una raó per un acomiadament tan fulminant, sense haver rebut 
prèviament cap tipus d'avís per part de direcció".

Tanmateix, l'afectat afirma que els motius de l'acomiadament són estrictament "ideològics". 
J.A.M. acostuma a defensar "sense temor la seua posició ideològica a favor de la llengua i la 
Independència catalana", emparant-se en el seu dret a la llibertat d'expressió, i això, segons 
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ell, l'ha dut a patir "assetjament laboral, en forma de maltractament psicològic reiterat, per 
part dels dos companys de feina habituals durant el torn de nit, els quals m'acusaven de 
catalanista. Fins i tot, un d'ells m'arribà a dir que jo era un mal educat perquè ell era de 
Castella i jo mai no li havia demanat permís per parlar-li en valencià".

De fet, la situació d'assetjament de què parlem va dur J.A.M. a presentar per escrit a la 
directora una denúncia d'aquests fets, que, com el mateix denunciant diu: "Era sistemàtic, 
com un rentat de cervell. Cada dia feien servir el mateix discurs burlesc i feridor contra la 
meua llengua i contra els ideals que jo defense, mentre que jo procurava eludir aquest tema 
dins del meu centre de treball, per evitar conflictes i discussions estèrils en hores de faena". 
Ho va haver de presentar en un full, per tindre'n constància documental, "després de 
comunicar-ho verbalment al meu centre, diverses vegades, tant a la directora com als delegats 
sindicals de CCOO, mentre aquests tractaven la meua denúncia i el meu malestar com si 
l'assetjament que jo els detallava no existira o no tinguera la mínima importància".

Ja en aquest mateix diari, J.A.M. publicava un article amb el títol Convivència entre un 
castellà i un valencià (http://opinions.laveupv.com/opinio/blog/6919/convivencia-entre-un-
castella-i-un-valencia-per-joanjo-aguar), en què hi denunciava la situació d'assetjament que, 
per qüestions lingüístiques i  ideològiques, diu que patia des de feia anys.

Ara mateix la situació es troba als jutjats, on J.A.M. ha presentat una demanda contra la 
Fundación SASM per acomiadament nul i subsidiàriament improcedent. Segons J.A.M., les 
mostres del seu malestar davant la direcció del centre i el fet mateix de denunciar 
l'assetjament laboral, que els responsables s'han negat a reconèixer, han sigut els motius reals 
del seu acomiadament.

Aquest diari s'ha posat en contacte amb la directora de la Fundación SASM, la qual ha volgut 
transmetre'ns que tot el que diu l'afectat "és fals" i que no pensen fer declaracions perquè no 
volen que aquest tema es faça més gran.
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Era un turista que vivia en una bambolla
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Marènia País Valencià, Sueca

 12. (noticia/22555/despatxat-de-la-feina-per-catalanista#comentari-43420) 13 d'octubre de 2016 
04:16h

#10 (noticia/22555/despatxat-de-la-feina-per-catalanista#comentari-43420) - Per 
acreditar les informacions que ens va desgranant dia a dia Trajano, us aporte la notícia 
publicada al Levante-EMV el dimarts 10 de març del 2015, sobre la violació perpetrada en 
la Fundación SASM, a la qual s'hi refereix aquest "Gola Profunda cullerot" en el 
comentari número 10.
____

http://blocs.mesvilaweb.cat/joanjomarenia/2016/10/13/seis-anos-por-violar-a-una-
enferma-mental-en-la-fundacion-sasm-de-sueca/
____

https://www.flickr.com/photos/joanjo_aguar_matoses/30204826241/
____

Seis años por violar a una enferma mental en la Fundación SASM de Sueca.

LEVANTE - El Mercantil Valenciano. R.F. Valencia.
Martes 10 de marzo de 2015. Página 32.
_______________________________________________________________________________

Seis años por violar a una enferma mental [en la Fundación SASM].

El acusado también sufre un retraso y los dos estaban internados en un centro de Sueca.

LEVANTE - El Mercantil Valenciano. R.F. Valencia.
Martes 10 de marzo de 2015. Página 32.

Un hombre que sufre un retaso mental leve aceptó ayer una condena de seis años de 
prisión y seis años de internamiento en un centro psiquiátrico por violar a una enferma 
mental en la residencia "Fundación de la C.V. Santos Andrés, Santiago y Miguel" de 
Sueca.

Los hechos ocurrieron sobre la 1:00 horas del 19 de noviembre de 2013. En el centro, las 
habitaciones de los hombres están situadas en el primer piso y las de las mujeres en el 
segundo. El acusado salió de su habitación y le pidió permiso al celador para bajar a la 
planta baja. El procesado se coló en la habitación de la víctima aprovechando que las 
cámaras del circuito cerrado de televisión habían sido desviadas y no enfocaban a los 
pasillos.
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El condenado, una vez en el interior de la habitación, se quitó la ropa y se tiró encima de 
la víctima. La mujer se resistió, pero el acusado consiguió abusar de ella.

La víctima aseguró ayer al tribunal que "no prestó consentimiento". La mujer nunca 
había mantenido hasta ese momento relaciones sexuales.

Los celadores que atendieron a la interna explicaron que al principio no le dieron 
credibilidad porque la vieron tranquila.

La Fiscalía pedía inicialmente una condena de 7 años de prisión, pero aceptó rebajar la 
pena después de que el acusado reconociera los hechos.

____
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Marènia País Valencià, Sueca

 11. (noticia/22555/despatxat-de-la-feina-per-catalanista#comentari-43408) 12 d'octubre de 2016 
22:24h

#8 (noticia/22555/despatxat-de-la-feina-per-catalanista#comentari-43408) - Aquest 
company de Zamora no es considera un 'turista', ¡xe!, sinó un 'cuidadano del mundo, 
radical-mente solidario'. El paio ha viatjat per mig món i es ven com el tio més obert de 
ment que es puga trobar al territori peninsular. Però, ¡veges tu!, no suporta escoltar la 
llengua del país en què hi viu actualment, això és, la llengua catalana, la pròpia del País 
Valencià. Alguna olor de socarrim hi ha.......
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trajano sueca

 10. (noticia/22555/despatxat-de-la-feina-per-catalanista#comentari-43385) 12 d'octubre de 2016 
10:19h

en tu centro inepta han ocurrido violaciones sexuales de noche y de dia un usuario tuyo 
esta preso por violación ,una semana antes difrutaba de permisos para ir hacer deporte 
al polideportivo junto a niñas haciendo gimnasia ,baloncesto etc cheeee que gran 
directora eres 
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trajano sueca
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leive cu cu
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Rebre una notificació per correu electrònic si hi ha comentaris nous 
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NOTÍCIES MÉS LLEGIDES

Marina Albiol desobeeix el 
reglament de l'Europarlament 
intervenint en valencià

(https://www.diarilaveu.com/noticia/74463/Albiol-
interve-en-valencia-
europarlament)

Sanitat sanciona una infermera 
que va increpar una usuària per 
parlar en valencià
(https://www.diarilaveu.com/noticia/74492/expedient-
infermera-discriminacio-
linguistica)

El València Basket guanya la 
seua primera lliga 
(https://www.diarilaveu.com/noticia/74563/ValenciaBask
campio-lligaendesa)

Xavi Castillo reinterpreta el 
"'cuanto peor, mejor para todos'" 
de Rajoy al Congrés
(https://www.diarilaveu.com/noticia/74557/Xavi-
Castillo-flipa-amb-Levante-
EMV)

DARRERES NOTÍCIES

 (https://ads.laveupv.com/www/delivery/ck.php?

oaparams=2__bannerid=1562__zoneid=94__cb=db550dbfa8__oadest=https%3A%2F%
2Fwww.caixaontinyent.es%2Fva)

PUBLICITAT (/PUBLICITAT)
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Educació agraeix als 
foguerers alacantins el 
treball realitzat per la 
promoció del valencià 

(https://www.diarilaveu.com/noticia/74589/valencia-
fogueres-alacant)

Xàtiva marca una 
temperatura de rècord 
en superar els 40°C

(https://www.diarilaveu.com/noticia/74587/xativa-
registra-40,5-graus)

El València Basket 
ofereix la Lliga a la seua 
afició en un recorregut 
per la ciutat

(https://www.diarilaveu.com/noticia/74586/valencia-
basket-oferira-lliga-aficio)

Diari La Veu obté el 
reconeixement dels 
escriptors per la seua 
tasca de difusió de la 
literatura

(https://www.diarilaveu.com/noticia/74585/premi-
diarilaveu-escriptors)

(https://www.diarilaveu.com/entrevista/74205/estic-pensant-en-deixar-el-cor)

MÉS OPINIÓ (OPINIO)

Francesc Perales Director del Cor de la 
Generalitat

"Seria ideal recuperar places per a 
refrescar el Cor de la Generalitat"
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(https://www.diarilaveu.com/columnista/74574/millennial-o-catastrofisme-generacional)

(https://www.diarilaveu.com/apunt/74556/fa-mes-qui-pot-que-qui-vol-24-en-un-pis-de-lloguer)

(https://www.diarilaveu.com/columnista/74547/25-anys-dunes-converses-inacabades)

(https://www.diarilaveu.com/veu/74517/la-bona-educacio)

Millennial o catastrofisme 
generacional

UN COMENTARI

LAIA MAS

JOAN GUEROLA

Fa més qui pot que qui vol (24) 
En un pis de lloguer

COMENTA-HO

TONI MOLLÀ

25 anys d'unes converses 
inacabades

COMENTA-HO

SICO FONS

La bona educació

COMENTA-HO

 (https://ads.laveupv.com/www/delivery/ck.php?

oaparams=2__bannerid=1403__zoneid=95__cb=288122e31b__oadest=http%3A%2F%
2Fwww.teatremicalet.org)
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MÉS TERRITORI (TERRITORI)

(https://www.diarilaveu.com/espai-public/74558/morella-presenta-els-cartells-i-les-polseres-
solidaries-de-lanunci)

(https://www.diarilaveu.com/espai-public/74568/diego-gomez-el-pacte-a-alzira-es-a-prova-de-
bombes-pero-depen-on-caiguen)

(https://www.diarilaveu.com/espai-public/74554/ naix-a-castello-de-la-ribera-lassociacio-
feminista-i-progressista)

(https://www.diarilaveu.com/espai-public/74503/robert-raga-riba-roja-necessita-el-metro-al-
poble-un-centre-de-salut-i-un-col.legi)

PUBLICITAT (/PUBLICITAT)

DIVENDRES, 16.6.2017 18:15H

Morella presenta els cartells i 
les polseres solidàries ...

DIVENDRES, 16.6.2017 18:00H

Diego Gómez: “El pacte a 
Alzira és a prova de bombes, ...

DIVENDRES, 16.6.2017 11:30H

Naix a Castelló de la Ribera 
l’Associació Feminista ...

DIJOUS, 15.6.2017 06:00H

Robert Raga: “Riba-roja 
necessita el metro al poble, ...
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GALERIES (GALERIES)

(galeria/trobada-muixernagues-algemesi)

(galeria/trobada-muixernagues-algemesi)

VÍDEOS (VIDEOS)

(https://www.diarilaveu.com/video/498/puig-bonig-titanic-botanic)

 (https://ads.laveupv.com/www/delivery/ck.php?

oaparams=2__bannerid=1502__zoneid=96__cb=fe4cd520a7__oadest=http%3A%2F%
2Fgranteatre.com%2Fprogramacio-musica-i-letra-2017%2F)

PUBLICITAT (/PUBLICITAT)

XVIII Trobada de Muixerangues 
d'Algemesí

XVIII Trobada de Muixerangues 
d'Algemesí

Puig, a Bonig: "Vostés van en...

▶

▶
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(https://www.diarilaveu.com/video/497/rajoy-embolic)

(https://ads.laveupv.com/www/delivery/ck.php?
oaparams=2__bannerid=1639__zoneid=92__cb=f367be5d5e__oadest=http%3A%2F%

2Fferiaactivat.es%2F)

PUBLICITAT

UN PROJECTE DEL GRUP: 

(HTTP://WWW.LAVEUPV.COM/)

SUBSCRIPCIÓ AL BUTLLETÍ (BUTLLETI)
Rep els titulars a la teva bústia 

INFORMACIÓ (NOTICIES)

Política (categoria/politica)

Economia (categoria/economia)

Societat (categoria/societat)

Cultura (categoria/cultura)

Ciència (categoria/ciencia)
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Adreça electrònica ALTA

Rajoy es torna a fer un emboli...
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@diarilaveu

(https://telegram.me/diarilaveu)
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(http://www.ceice.gva.es/va/)

(http://presidencia.gencat.cat/ca/inici/)
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(http://www.amic.media)

LLICÈNCIA:

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca)
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Contacte (contacte) Avís legal (avis-legal)
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