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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 els va acomiadar quan es va reincorporar a la feina 

Per: Josep Rexach Fumanya Segueix @Josep_Rexach 08.10.2016  22:00

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 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.
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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.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost 
alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu 
aquí.]
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