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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.

(http://www.printfriendly.com) (http://www.printfriendly.com)

(http://www.printfriendly.com)
https://www.diarilaveu.co

COMENTARIS

trajano sueca

 3. (noticia/22555/despatxat-de-la-feina-per-catalanista#comentari-43347) 11 d'octubre de 2016 
14:15h

Página 3 de 13Despatxat de la feina per 'catalanista' - Diari La Veu

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



fariseos 

 7  0 

trajano sueca

 2. (noticia/22555/despatxat-de-la-feina-per-catalanista#comentari-43346) 11 d'octubre de 2016 
14:14h

recuperara mi comentario

 8  0 

De nou publicat. Falta afegir comentaris eliminats. Sueca

 1. (noticia/22555/despatxat-de-la-feina-per-catalanista#comentari-43342) 11 d'octubre de 2016 
12:30h

Facebook i web oficial de la Fundación Santos Andrés, Santigo y Miguel, de Sueca 
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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)

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

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)
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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)

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

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

25 anys d'unes converses 
inacabades

COMENTA-HO

SICO FONS

La bona educació
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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 ...
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(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)

(galeria/trobada-muixernagues-algemesi)
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DIJOUS, 15.6.2017 06:00H

Robert Raga: “Riba-roja 
necessita el metro al poble, ...
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XVIII Trobada de Muixerangues 
d'Algemesí

XVIII Trobada de Muixerangues 
d'Algemesí
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Puig, a Bonig: "Vostés van en...

▶

Rajoy es torna a fer un emboli...

▶
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UN PROJECTE DEL GRUP: 

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

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

Adreça electrònica ALTA
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