
66 DIUMENGE, 9 DE FEBRER DEL 2020 ara   

“O bloquegem  
el finançament de la 

Corporació per 
posicionar-nos en el 
digital o morirem”

davant els projectes. És cert que la 
provisionalitat ja fa gairebé quatre 
anys que dura. Ara bé, quan veus 
que el Parlament de Catalunya té la 
llei aprovada però no l’executa... Tu 
et planteges que la casa sí que neces-
sita avançar. 

Des del 2009 que la televisió i la 
ràdio treballen sense un contrac-
te-programa que els doni estabili-
tat. S’han fet dos intents, però un 
no va arribar a bon port per la con-
flictivitat amb l’IVA i el segon per-
què hi va haver eleccions. ¿La ter-
cera serà la bona? 
Fa set o vuit mesos vam engegar el 
procés per dotar la Corporació 
d’un contracte-programa per als 
anys 2020-23. És imprescindible 
tenir-lo. O bloquegem el finança-
ment de la Corporació per posicio-
nar-nos en l’àmbit digital o mori-
rem. Som els primers en el consum 
digital, però s’han de fer inversi-
ons. El necessitem també per se-
guir actuant molt més intensa-
ment en l’àmbit infantil. Aquesta 
casa ha de treballar amb objectius 
a quatre anys i, per tant, pressu-
postos a quatre anys. En una dèca-
da hem perdut un 35% del pressu-
post, així que cal replantejar-se 
quina ha de ser l’aportació pública 
del Govern al sistema públic audio-
visual català. 

Després de retards i penalitats, els 
partits polítics van tirar endavant fi-
nalment la reforma de la llei de la 
Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals que ha de permetre la re-
novació del consell de govern de 
l’ens, on tots els consellers hi són 
amb mandats ja exhaurits. Però 
l’anunci d’eleccions sense data fa que 
aquesta renovació sigui poc probable 
abans de tornar a passar per les ur-
nes. Núria Llorach, que va assumir 
les funcions de presidenta l’any 2016, 
concedeix la seva primera entrevista 
per defensar la seva gestió al capda-
vant de l’ens i, per primer cop, con-
cretar quants diners més d’aportació 
necessiten TV3 i Catalunya Ràdio 
per poder operar amb normalitat. 

La seva presidència ha sigut sobre-
vinguda –per malaltia del seu prede-
cessor, Brauli Duart– i s’ha allargat 
en el temps perquè els mandats dels 
consellers estan exhaurits, però no 
hi ha manera que els partits pactin 
la renovació del consell. ¿Com ha 
afectat aquesta interinitat la presa 
de decisions estratègiques i de llarg 
termini a la Corporació? 
No ha afectat, perquè hem continu-
at treballant amb ganes de tirar en-
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Primera entrevista concedida per la màxima responsable dels mit-
jans públics de la Generalitat, que xifra en 41 milions l’aportació 

suplementària del Govern per poder recuperar la iniciativa
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