
 
 

ROGER JIMÉNEZ MONCLÚS, president de la Fundació Consell de la Informació 

de Catalunya,  

CERTIFICA: Que en relació a l’expedient núm. 18/2018 els membres del Consell 

de la Informació de Catalunya (CIC) en reunió plenària de data 10 de desembre 

de 2018 van adoptar per unanimitat el següent acord, amb posterior revisió de la 

documentació de l’expedient: 

“Expedient núm. 18/2018 

ASSUMPTE Escrit de queixa del sr. T.M. contra el programa “Mans” de 
Catalunya ràdio per un possible conflicte d’interessos del seu presentador.  
 

El Sr. T.M. presenta queixa contra el programa de ràdio musical “Mans” de 

Catalunya Ràdio.  

En la seva queixa on-line de 30 d’octubre de 2018 assegura que el programa 

"Mans" (http://www.ccma.cat/catradio/mans/) el produeix l'empresa de 

management Amunt Produccions, que representa també diversos artistes: 

 https://www.redescena.net/compania/34440/amunt-produccions/ 

 El Sr. M. també diu que l’empresa amunt organitza concerts de festa major: 

https://www.blanes.cat/oiapdocs.nsf/14fbe7c612d4ef45c12579b1003dd6db/10fe

9d274b3d4117c1257de1003eaa 

3c/$FILE/2017%20Relaci%C3%B3%20factures%20aprovades%20JGL2.pdf 

El Sr. M. considera que s’han vulnerat els criteris:  

07. Evitar el conflicte d’interessos.  

08. No utilitzar en profit propi informacions privilegiades. 

AL·LEGACIONS 

Per correu electrònic del 5 de desembre de 2018, la Sra. Vanessa Farré, 

responsable de Relacions Institucionals de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals, S.A., va respondre a aquesta queixa. Considera que:  

3. “La CCMA té l’obligació de fomentar la indústria audiovisual (Llei 22/2005) de 

Comunicació Audiovisual de Catalunya i Llei 11/2007 de la CCMA). En aquest 

sentit, entre un mínim de 25% i un màxim de 35% de l’import dels projectes 

audiovisuals de la CCMA SA han de ser produïts o coproduïts amb empreses del 

sector”.  
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“No es pot demanar a aquestes empreses del sector que treballin exclusivament 

per la CCMA SA ja que això aniria en detriment de la missió que té encomanada 

en ares de foment de la indústria audiovisual”.  

 
4.“(...) Els continguts de la CCMA SA són validats i supervisats pels 

corresponents responsables de continguts del mitjà”.  

 
6.“(...) El programa és conduït pel Quim Rutllant i l’Ester Plana, experts en 

cultura popular i tradicional.” 

“L’empresa Amunt Produccions, segons ens informa, no porta representació 

d’artistes des del 2014.” 

“L’ajuntament de Blanes va contractar a la productora Amunt Produccions per a 

la realització d’un concert de cobla durant la Festa Major  de Blanes.  

CONCLUSIONS 

Ja que la productora Amunt no porta representació d’artistes, no es pot produir 

conflicte d’interessos.  

Per tot això, el Consell de la Informació de Catalunya adopta el següent: 

ACORD: 

Comprovats els fets, el Consell de la Informació considera que no s’ha vulnerat 

cap punt del Codi Deontològic.  

 

I per que així consti s’estén la present certificació a Barcelona en data 5 de març 

de 2019. Certifico.  
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