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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 

Página 2 de 16Despatxat de la feina per 'catalanista' - Diari La Veu

17/06/2017https://www.diarilaveu.com/noticia/22475/despatxat-de-la-feina-per-catalanista



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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A València hi ha tres tipus de castellans: 1) els xurros, 2) els panotxos, i 3) els turistes.

El col·lega de J.A.M. devia ser un turista.

 6  3 

trajano sueca
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y compromis no opina ,te recuerdo pidiendo firmas para baldovi yo te firme 
una ,conseguiste con tu esfuerzo mas de 400 firmas , habla con el es un buen hombre 
defensor de tus mismas ideas yo le he vtado en las ultimas 4 elecciones aunque pienso 
diferente reconozco que es un trabajador incansable ,su ultima intervención en el 
congreso fue bestial pídele ayuda. DIMITE INEPTA
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Marènia País Valencià, Sueca
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#4 (noticia/22555/despatxat-de-la-feina-per-catalanista#comentari-43355) - Ací està la 
notícia de Jesús Perepérez a la qual s'hi refereix Trajano en el comentari número 4.
____

http://www.lasprovincias.es/v/20120213/sucesos/enfermo-mental-deguella-madre-
20120213.html (http://www.lasprovincias.es/v/20120213/sucesos/enfermo-mental-
deguella-madre-20120213.html)
____

Un enfermo mental degüella a su madre tras huir de un psiquiátrico [la Fundación SASM 
de Sueca (Fundación Comunitat Valenciana Santos Andrés, Santiago y Miguel)].

El homicida estaba obsesionado con la herencia familiar y amenazaba a la víctima para 
que le diera dinero, según los vecinos.

LAS PROVINCIAS. Lunes 13-02-2012. 00:32 h.
M. GARCÍA/J. MARTÍNEZ. sucesos@lasprovincias.es (mailto:sucesos@lasprovincias.es) -
ALZIRA/VALENCIA.

La madre y los dos hermanos del agresor se preocupaban por él y pagaban los 
tratamientos.

El homicida era una persona agresiva y ya hirió con un arma blanca al propietario de un 
bar en Alzira.
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Elisa Ventura, de 92 años, lo había dado todo por su hijo para aliviar la enfermedad 
mental que sufría, pero Jesús Perepérez degolló con un cuchillo a su madre y luego se 
entregó a la Policía. Los vecinos de las viviendas cercanas al número 76 de la calle Hort 
dels Frares de Alzira, donde tuvo lugar el crimen a primera hora de la mañana de ayer, 
aseguraron que el homicida, de 50 años, estaba obsesionado con el dinero y la herencia 
que recibiría de su anciana madre.

Ayer, tras escaparse del centro psiquiátrico de Sueca donde estaba ingresado, acabó con 
la vida de su progenitora. En concreto, estaba siendo atendido en el Centro Específico 
para Personas con Enfermedad Mental Crónica que impulsa la Fundación Comunitat 
Valenciana Santos Andrés, Santiago y Miguel.

Unos minutos más tarde de las siete de la mañana del domingo, como todos los días, 
Francisco Lara, el propietario del bar Elimar, situado a muy pocos metros de la vivienda 
donde vivía Elisa, se encontró con Jesús cuando se disponía a abrir su establecimiento. , 
explicó Francisco con el rostro cariacontecido. , añadió.

Pero lo que no sabía en ese momento este hombre es que Jesús, apenas hacía unos 
minutos, había matado a su madre tras degollarla con un cuchillo. Después, el homicida 
se dirigió a la comisaría de la Policía Nacional de Alzira, donde confesó el crimen. Dos 
agentes de la Policía Nacional y el médico del centro de salud acudieron con urgencia a 
la casa de Elisa y comprobaron que la anciana estaba muerta. Minutos después, Jesús 
fue detenido por un delito de homicidio.

Según los vecinos, la anciana vivía un auténtico calvario por el comportamiento agresivo 
de su hijo, el menor de tres hermanos. , aseveró Francisco. Otro vecino declaró que Jesús 
y había coqueteado con las drogas. Esto no era obstáculo para que, en sus momentos de 
lucidez, fuera todo un portento con las matemáticas. , explicó el hombre.

Según la versión ofrecida en la mañana de ayer por la delegada del Gobierno en la 
Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León, este hombre se había escapado del 
centro psiquiátrico en Sueca. Tras asistir al acto de celebración del Día de la Policía de la 
Generalitat, Sánchez de León señaló que el crimen fue de la enfermedad mental del 
hombre.

Otra tragedia en la familia

La vida de Elisa estuvo marcada por otra desgracia. Tras la muerte de su marido 
-trabajador de una empresa de transportes en Alzira- en un accidente de circulación 
ocurrido varias décadas atrás, la mujer tuvo que asumir la educación de sus tres hijos.

Los dos mayores, Jorge y Bernardo, desarrollaron sólidas carreras profesionales y 
continuaban tratando de enderezar el comportamiento de su hermano pequeño, 
incluso pagando los tratamientos. Bernardo, el mediano de los hermanos Perepérez, es 
un reconocido arquitecto que fue, entre marzo de 1988 y marzo de 1992, director de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia, y es catedrático del 
Departamento de Construcciones Arquitectónicas en la Universitat Politècnica de 
València. Jorge, el hermano mayor, es economista.

Además de su avanzada edad, Elisa tenía un delicado estado de salud. Los vecinos 
recordaron que muchas veces la veían por la calle con un andador rojo. Enfrentándose a 
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estos problemas, decidió seguir viviendo sola pese a que residía en un primer piso sin 
ascensor. Elisa se defendía bastante bien. A veces venía una joven para ayudarle en las 
labores de casa.

El propietario de una frutería cercana dijo que la anciana acudía a comprar a su tienda 
en muchas ocasiones, aunque Elisa no le contaba los problemas que tenía. Con quien sí 
se desahogaba era con una vecina, Remedios Román, a quien le confesó que su hijo 
Jesús le pegaba. , manifestó Remedios.

Y es que mejorar el estado mental de Jesús se había convertido en una prioridad para 
Elisa y su familia. Hace varios años, el homicida hirió con un arma blanca al dueño de un 
bar de Alzira después de que la víctima le reprochara su actitud en el establecimiento. El 
grave incidente marcó un antes y un después dentro de la familia a la hora de estar 
cerca de Jesús, para evitar que hiciera daño a más personas, pero, desgraciadamente, no 
pudieron impedir que ayer matara a su madre.
____

 7  0 

Marènia País Valencià, Sueca
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NOTÍCIA TAMBÉ PUBLICADA A VILAWEB (8-10-206).

Un treballador d'una fundació de Sueca denuncia haver estat acomiadat per 
'catalanista'.
Diari VILAWEB. Josep Rexach Fumanya. 8-10-2016. 22:00 hores. País > País Valencià.
____

http://www.vilaweb.cat/noticies/un-treballador-duna-fundacio-de-sueca-denuncia-
haver-estat-acomiadat-per-catalanista/ (http://www.vilaweb.cat/noticies/un-treballador-
duna-fundacio-de-sueca-denuncia-haver-estat-acomiadat-per-catalanista/)
____

Un treballador d'una fundació de Sueca denuncia haver estat acomiadat per 
'catalanista'.

J.A.M explica a VilaWeb haver estat víctima d'assetjament laboral per part de dos 
companys de treball. Va agafar-se una baixa per ansietat i l'empresa el va acomiadar 
quan es va reincorporar a la feina.

Diari VILAWEB. Josep Rexach Fumanya. 8-10-2016. 22:00 hores. País > País Valencià.

El passat dia 1 de setembre J.A.M va tornar de vacances al seu lloc de treball, a la 
Fundació de la Comunitat Valenciana Santos Andrés i Santiago (SASM), on treballava 
des de feia anys com a cuidador de discapacitats intel·lectuals. La mala notícia és que la 
direcció de la fundació l'esperava amb una carta d'acomiadament sobre la taula. 
L'argument, com podeu llegir en el document original, haver exhibit en un bloc personal 
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i un compte de Flickr 'fotografies explícites de membres sexuals masculins'. Segons 
l'empresa, aquesta actitud és ofensiva i atempta contra la dignitat i el principi de bona 
fe'. Davant d'aquesta situació, J.A.M ha presentat una demanda contra la fundació, ja 
que aquesta s'ha negat, durant l'acte de conciliació, a pagar cap indemnització pel seu 
acomiadament.

[ IMATGE DEL DOCUMENT: Resultat de l'acta de conciliació: "SENSE AVINENÇA". ]

Però segons l'afectat, el perquè de tot plegat comença el 2014, quan va començar el seu 
assetjament laboral per part de dos companys de feina: 'Vaig començar a patir burles, 
menyspreu i comentaris ofensius repetidament sobre la meua llengua, el català, sobre la 
meua ideologia catalanista i sobre les persones amb què m'identifique en la manera de 
pensar', explica a VilaWeb.

Aquesta situació s'ha allargat durant tres anys fins a convertir-se en inaguantable. 'Quan 
menys m'ho esperava i en les converses més insospitades, em treien el tema de la 
llengua i la independència, adobant-ho amb comentaris burlescs i ofensius envers els 
catalans o el català', explica J.A.M, que va pregar en multitud d'ocasions que no parlessin 
de temes lingüístics ni ideològics. 'Però no paraven, era sistemàtic, com si fos un rentada 
de cervell'.

El mes d'abril d'aquest any J.A.M es va veure obligat a agafar una baixa laboral temporal 
per ansietat. En aquest moment va creure convenient comunicar a l'empresa quins 
havien estat els motius que l'havien portat a haver-se de tractar i va demanar 
formalment que contrastés objectivament les versions de cada part implicada.

J.A.M mai va rebre cap resposta i després d'empalmar quatre mesos de baixa amb un 
mes de vacances, va rebre la carta d'acomiadament. Segons que explica a VilaWeb, creu 
que l'acomiadament té un motiu purament ideològic i que la fundació no ha volgut 
moure ni un sol dit per a esclarir els fets i si s'escau, defensar els drets del seu treballador. 
Aquest mitjà s'ha intentat posar en contacte amb la directora de la fundació, Amparo 
Menargues, però de moment no ha tingut èxit.
____
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trajano sueca
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pienso luchar por joanjo aunque me cueste la piel fariseos tu directora inepta e indigna 
permitiste a jesus perezperez ir a formación profesional a catarroja de jardinería 
permitiste que estudiase con gente joven que utilizase herramienta peligrosa a una 
persona con bdelitos de sangre 4 puñaladas a un camarero en alzira que se escapo del 
centro que tu dirijes de forma infame i mato a su madre anciana con la correa del perro 
y que callasteis la noticia porque el hemano de perezperez es socio de un patrón de la 
fundación dimite inepta
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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

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)
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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)

(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)

Francesc Perales Director del Cor de la 
Generalitat

"Seria ideal recuperar places per a 
refrescar el Cor de la Generalitat"

LAIA MAS

Millennial o catastrofisme 
generacional

UN COMENTARI

JOAN GUEROLA

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

COMENTA-HO

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

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

MÉS TERRITORI (TERRITORI)

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

25 anys d'unes converses 
inacabades

COMENTA-HO

SICO FONS

La bona educació

COMENTA-HO
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oaparams=2__bannerid=1403__zoneid=95__cb=288122e31b__oadest=http%3A%2F%
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PUBLICITAT (/PUBLICITAT)

DIVENDRES, 16.6.2017 18:15H

Morella presenta els cartells i 
les polseres solidàries ...

DIVENDRES, 16.6.2017 18:00H
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(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)

GALERIES (GALERIES)

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, ...

 (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)

Diego Gómez: “El pacte a 
Alzira és a prova de bombes, ...
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(galeria/trobada-muixernagues-algemesi)

(galeria/trobada-muixernagues-algemesi)

VÍDEOS (VIDEOS)

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

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

XVIII Trobada de Muixerangues 
d'Algemesí

XVIII Trobada de Muixerangues 
d'Algemesí

Puig, a Bonig: "Vostés van en...

▶

Rajoy es torna a fer un emboli...

▶

(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: 

Página 13 de 16Despatxat de la feina per 'catalanista' - Diari La Veu

17/06/2017https://www.diarilaveu.com/noticia/22475/despatxat-de-la-feina-per-catalanista



(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)

OPINIÓ (OPINIO)

Columnistes (columnistes)

Apunts

(http://www.terraveu.com/apunts)

Veus (http://www.terraveu.com/veus)

Editorials (editorials)

Tribuna (tribunes)

Cartes dels lectors

(http://www.terraveu.com/cartes)

TERRITORI (TERRITORI)

Espai públic (espais-publics)

Espai cívic (espais-civics)

Particiveu (particiveus)

Blogs dels lectors

(https://blogs.diarilaveu.com/)

Xesfera

(http://www.terraveu.com/xesfera)

EN IMATGES (EN-IMATGES)

Adreça electrònica ALTA
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Vídeos (videos)

Fotogaleries (galeries)

DIARI LA VEU

Agermana't

(https://agermanat.laveupv.com/)

Qui som? (qui-som)

Contacte (contacte)

Publicitat (publicitat)

SEGUEIX-NOS

(https://www.facebook.com/diarilaveu/)

(https://twitter.com/diarilaveu_)

+(https://plus.google.com/+Laveupv)

674351005

(tel:+34674351005)

@diarilaveu

(https://telegram.me/diarilaveu)

AMB EL SUPORT DE:

(http://www.ceice.gva.es/va/)

(http://presidencia.gencat.cat/ca/inici/)

MEMBRE DE:
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(http://www.amic.media)

LLICÈNCIA:

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca)

AUDIÈNCIA:

(http://www.ojdinteractiva.es/mitjans-
digitals-en-catala/directe---laveupv-
evolucion-
audiencia/totales/anual/4886/trafico-
global/)

Contacte (contacte) Avís legal (avis-legal)
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