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El TSJC obliga Vallès Visió a
readmetre Jordi Seguer com a
director
El periodista va ser acomiadat el març de 2013 del canal de televisió públic
gestionat pel Consorci Teledigital Mollet després de criticar l'organisme

Una imatge de Jordi seguer quan era director de Vallès Visió. | Ajuntament de Montmeló

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha revocat la sentència del Jutjat Social 2 de
Granollers que va considerar ajustat a dret l'acomiadament de Jordi Seguer, director de Vallès
Visió http://www.vallesvisio.cat/)
(
, el canal de televisió públic gestionat pel Consorci Teledigital
Mollet.
Segons ha informat el Col·lectiu Ronda (http://www.cronda.com/) , l'alt tribunal català considera en
la seva resolució que el Consorci no ha desactivat els ?indicis raonables? que l'acomiadament no
fos una reacció directa a les crítiques fetes públiques per Seguer contra el propi Consorci en el
sentit de denunciar l'existència de diverses formes de censura i constants ingerències en la gestió
del Canal.
El TSJC argumenta la seva decisió ?per vulneració del dret fonamental a la llibertat d'expressió? i
obliga el canal públic de televisió a readmetre'l en el seu lloc de feina, abonar els salaris deixats
de percebre des del moment de l'extinció de la relació laboral al març de 2013 i indemnitzar-lo amb
el pagament de 1.197 euros en concepte de danys morals.
El Consorci Teledigital Mollet va argumentar que l'acomiadament de Seguer s'havia produït per
aplicar un pla de viabilitat econòmica que, entre d'altres mesures, incloïa l'amortització del lloc de
https://www.naciodigital.cat/noticia/108799/tsjc-obliga-valles-visio-readmetre-jordi-seguer-director
Pagina 1 de 2

treball ocupat pel director.
Les crítiques de Seguer es van produir abans d'un ple del Consorci, quan va adreçar-li un escrit en
què denunciava, entre d'altres, allò que considerava una voluntat ?d'excés de protagonisme? per
part de ?determinades persones en la vida diària de Vallès Visió? tot alertant sobre la ?manca de
transparència i secretisme? en la forma d'actuar de la gerència del Consorci Teledigital Mollet.
Menys d'una setmana després de que es fes públic el contingut d'aquest comunicat, Seguer va
ser acomiadat.
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