
 

 

JOSEP ROVIROSA OLIVÉ, secretari general de la Fundació Consell de la Informació de 

Catalunya,  

CERTIFICA: Que en relació a l’expedient núm. 34/2022 els membres del Consell de la 

Informació de Catalunya van adoptar per unanimitat i en reunió de data 30 de gener de 

2023 el següent acord, segons la documentació de l’expedient: 

 

Expedient núm. 34/2022 

ASSUMPTE:  Queixa online en relació a un presumpte conflicte d’interessos al diari 

digital Vilaweb, ja que una lectora es queixa que una de les seves col·laboradores,  

Montserrat Serra, ha publicat una entrevista amb un autor de la seva pròpia editorial.  

ANTECEDENTS 

El 19 de setembre de 2022, el CIC rep un correu electrònic denunciant un possible 

conflicte d’interessos al digital Vilaweb. Una lectora explica que una de les seves 

col·laboradores és Montserrat Serra, responsable de l’editorial Vibop. La denunciant 

es queixa que Serra ha publicat una entrevista amb el director de la Fundació Alícia, 

Toni Massanés, en motiu de la presentació d’un llibre editat per la seva pròpia editorial 

(El llibre dels vins), i es planteja si això és “publicitat encoberta o periodisme”. En 

aquest sentit, considera que aquesta mena de pràctiques poden “degradar” el 

periodisme, especialment el literari, ja que els lectors de Vilaweb no saben si Serra 

recomana un llibre pel seu criteri com a periodista o pels seus interessos com a editora. 

També es qüestiona si Vilaweb hauria de mencionar que “l’entrevista al presentador 

de l’acte el fa la seva pròpia editora”. En el correu electrònic s’adjunta la peça, que 

data del 14 de maig de 2022, i un enllaç al lloc web corporatiu de l’editorial Vibop on, 

efectivament, consta que Serra n’és la responsable.  

AL·LEGACIONS 

Vilaweb fa arribar al CIC un correu d’al·legacions amb data 10 d’octubre de 2022. El 

seu argumentari se sustenta en el fet que l’article publicat per Serra no es basa en el 

llibre mencionat per la denunciant (El llibre dels vins), sinó que l’entrevista fa referència 

al llibre La ciència de la microbiota, publicat per la Fundació Alícia, en el qual Serra i la 

seva editorial “no hi tenen res a veure”. Segons assenyalen, l’única referència que es 

fa a El llibre dels vins és per “posar en context” la notícia, ja que la conversa arrenca 

d’una frase “enigmàtica” que Massanés va pronunciar durant la presentació del mateix. 

A més, subratllen que El llibre dels vins no és obra de Massanés, sinó que es tracta 

d’un clàssic català atribuït a Arnau de Vilanova. Per aquesta raó, deixen clar que Serra 

no és, en cap cas, l’editora de Massanés.  

PONÈNCIA  

L’article, amb el titular La microbiota i el retrobament de la mediterraneïtat fermentada, 

es va publicar el 14 de maig del 2022 i és una conversa de Serra amb el director de la 

Fundació Alícia, Toni Massanés, on parlen del paper del vi com un dels fermentats 

bàsics de la gastronomia mediterrània i del nou llibre de la Fundació Alícia, que en 



 

aquell moment encara no s’havia publicat (malgrat que no se’n menciona el títol, pel 

context es pot deduir que és La ciència de la microbiota, tal com apunta Vilaweb en les 

seves al·legacions). La conversa versa sobre vi, alimentació, microbiota i el nou volum 

que s’està preparant des de la Fundació Alícia, temes en els quals Massanés és expert. 

Tal com diu Vilaweb, El llibre dels vins -el volum editat per l’autora de l’article- només 

apareix a l’entradeta del text, de forma pràcticament anecdòtica, ja que va ser durant 

la presentació del llibre que Massanés va pronunciar una frase sobre el vi i la 

microbiota que va atraure l’interès de l’autora per fer-li una entrevista més en 

profunditat. Més enllà d’aquesta menció, tanmateix, el llibre no torna a aparèixer: en 

cap cas se’n una crítica, ni tan sols s’aprofundeix en el seu contingut. Per tant, no es 

pot considerar que Serra estigui fent promoció de la seva editorial a través d’aquesta 

entrevista. A més, s’ha comprovat que el contingut de l’article va en la mateixa línia 

que altres textos publicats per l’autora -relacionats majoritàriament amb el vi i la cultura-

, on tampoc es fa referència als llibres publicats a la seva editorial. 

De conformitat amb la ponència, el Consell de la Informació de Catalunya adopta el 

següent  

 

ACORD: 

 

Vilaweb no ha vulnerat el criteri 7 del Codi Deontològic amb la publicació de l’article La 

microbiota i el retrobament de la mediterraneïtat fermentada. Tanmateix, per a un 

exercici de major transparència, el CIC recomana de forma general incloure un enllaç 

a la biografia de l’autora.  

 
I per que així consti s’estén la present certificació, amb el vistiplau del president, a 

Barcelona en data 31 de gener de 2023. Certifico.  

 

 

 

 

 

Vistiplau 

Josep Carles Rius     Josep Rovirosa  

President     Secretari General  

 


