
 
 

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

de Catalunya,  

CERTIFICA: Que en relació a l’expedient núm. 19/2018 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. 19.2018  

ASSUMPTE: Escrit de queixa del sr. T.M. contra el programa de TV3 “30 Minuts” 

per un reportatge sobre cervesa artesana per un possible conflicte d’interessos 

del periodista que el dirigeix.  

ANTECEDENTS 

El Sr. T.M. presenta una queixa contra el programa de TV3 “30 Minuts” per un 

reportatge sobre cervesa artesana per considerar que hi ha un possible conflicte 

d’interessos del periodista que el dirigeix.  

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

Minuts" sobre cervesa artesana https://www.ccma.cat/tv3/30-minuts/la-

reevolucio-de-la-cervesa-artesana-a-30-minuts/noticia/2877205/   el va dirigir el 

periodista Miquel Piris, qui –segons el sr. M., té una marca de cerveses, tal com 

consta a: https://birrapedia.com/cervecerias/piris 

El Sr. M creu que s’ha vulnerat el criteri:  

07. Evitar el conflicte d’interessos.  

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. Afirmà en el seu escrit que:  

- El director del programa ’30 Minuts’ és Carles Solà i no Miquel piris, com afirma 
el demandant.  
- Miquel Piris és membre de l’equip de “30 Minuts” i va participar en la realització 
del reportatge sobre Cervesa artesana  “juntament amb altres persones de la 
CCMA SA”.  
- “El Sr. Miquel Piris va tenir una marca de cervesa artesana de la que ja fa anys 
que està desvinculat”.  
- “La marca que va tenir el Sr. Piris ni surt ni s’esmenta en el ‘30 Minuts’”.  
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CONCLUSIONS  

Ja que el programa no fa esment de la cervesa amb la qual va tenir relació el Sr. 

Piris, no hi ha possibilitat de conflicte d’interessos.  

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

ACORD: 

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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