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Núria Llorach
Nous reptes per als mitjans de 
comunicació públics
per Albert Elduque

Fotos: Paco Poch

Núria Llorach (Barcelona, 1962) és 
vicepresidenta de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals i hi fa les funcions 
de presidenta des de 2016, en substitució 
de Brauli Duart. Membre del Consell de 
Govern des del 2008, abans d’entrar a la 
CCMA havia estat directora executiva de 
l’Institut Català de les Dones (1990-2000) 
i membre del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya (2000-2008). Hi parlem dels 
efectes de la pandèmia de la Covid-19 sobre 
els mitjans de comunicació, dels reptes de 
futur en el camp del digital, de les relacions 
entre política i mitjans i de la realitat 
pressupostària de la Corporació.

En els últims mesos, la Covid-19 ens ha fet viure 
situacions que eren absolutament inesperades per 
a tothom. Quines mesures va prendre la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals quan va esclatar la 
pandèmia?
Vam haver d’adaptar-nos, com va fer tot el país. El 14 de 
març, aquí, a Catalunya, els treballadors es van haver  
de confinar a casa i vam optimitzar els recursos. Tothom 
va passar a teletreballar i només vam deixar aquelles per-
sones imprescindibles per dur a terme el servei essencial, 
que era la informació del que estava passant. Vam deci-
dir que manteníem TV3 com a antena única amb rodes 
informatives al matí; el «Planta Baixa» com a programa 
d’entreteniment, però que bàsicament difonia informa-
ció; rodes informatives al migdia; el «Tot es mou», que 
també es bastia d’informació, i rodes informatives al ves-
pre. També vam mantenir el canal Super3 per als nens, 
perquè vam creure que era imprescindible que, amb les 
escoles tancades, tinguessin un canal de referència. A 
partir de la darrera setmana de maig i la primera de juny, 

que és quan va acabar l’estat d’alarma, i a través del De-
partament de Prevenció de la casa, s’ha aplicat un pla de 
recuperació de l’activitat.

Amb la ràdio es va adoptar el mateix procediment?
Sí, Catalunya Ràdio es va mantenir com a emissora única 
i es va centrar en la informació. Tot i que en el cas de la 
ràdio és molt més senzill emetre des de fora de l’estudi. 
Ja dies abans que esclatés la pandèmia vam muntar línies 
XDSI (xarxa digital de serveis integrats) als principals edi-
tors i això els va permetre realitzar els seus programes des 
de casa. La Mònica Terribas no va deixar d’anar a l’estudi 
ni un sol dia i va fer totes les edicions d’«El Matí de Catalu-
nya Ràdio» des d’allà, però la resta de programació, pràc-
ticament tota, es feia des de casa. I a les altres emissores 
vam programar bàsicament contingut enllaunat.

La pandèmia ha modificat la relació que tenim amb 
els mitjans de comunicació. Saül Gordillo, director 
de Catalunya Ràdio i de la secció de Mitjans Digitals 
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«Durant el confinament tothom va 
passar a teletreballar i només vam deixar 
aquelles persones imprescindibles per 
dur a terme el servei essencial.»

«Catalunya Ràdio es va mantenir com 
a emissora única i es va centrar en la 
informació.»

«Durant la pandèmia, Mitjans Digitals 
ha passat a ser el centre de tota la 
comunicació amb els ciutadans.»

«Ens estem posicionant de mica en 
mica en l’àmbit digital i recentment 
s’han fet diverses experiències pilot en 
aquest àmbit.»

de la Corporació, va dir que les audiències del portal 
web van créixer un 40% durant el confinament. 
Com heu percebut els canvis en els hàbits d’ús dels 
espectadors?
Durant la pandèmia, Mitjans Digitals ha passat a ser el 
centre de tota la comunicació amb els ciutadans. Tot i 
així, fa molts anys que sento dir que la televisió morirà, 
i no ha estat així. El que passa, segurament, és que en 
lloc de consumir-la com fèiem abans, amb un televisor 
que tenies al mig del menjador de casa, ara la veiem a 
través de la tauleta o del mòbil. Nosaltres ens estem 
posicionant de mica en mica en l’àmbit digital. Hi ha em-
preses molt consolidades en aquest sentit, mentre que a 
la Corporació aquest pas l’hem fet potser una mica més 
tard, en part a causa de la reducció pressupostària dels 
darrers deu anys. Tot i això, el 2016 vam llançar la nostra 
primera sèrie transmèdia, «Em dic Manel», i ara el «Bri-
coheroes» ha estat un programa que ha sortit només per 
al digital. Aquesta línia de treball la tenim oberta i crec 
que l’hem de potenciar. No hem d’oblidar que els nostres 
joves consumeixen d’una manera diferent, i no compli-
ríem la nostra missió de servei públic si no arribéssim a 
tota la ciutadania.

Mitjans Digitals és una de les tres potes de la 
Corporació, juntament amb Televisió de Catalunya i 
Catalunya Ràdio. De tota manera, una part de l’oferta 
està formada per continguts originalment creats per 
a televisió i ràdio, però emesos en altres plataformes: 
visualització a dispositius mòbils, canal de YouTube, 
etc. Mitjans Digitals ha de ser un departament més 

autònom, amb un nombre major de continguts propis, 
o només una plataforma per al que ja es produeix a 
televisió i a ràdio?
Crec que es poden fer les dues coses en paral·lel. Ha de 
tenir continguts propis, però potser no d’informació. 
De fet, no tenim una redacció de Mitjans Digitals, sinó 
que les notícies que hi publiquem les fan els mateixos 
redactors de televisió o ràdio. Al final, en aquesta casa 
hem treballat molt per la confluència en els informatius. 
Abans t’arribava una notícia important i la guardaves per 
al TN Migdia, mentre que ara ja la treballen per a tots els 
mitjans. El nostre ADN, que és la informació, ha de no-
drir tots els espais que tenim: no només televisió i ràdio, 
sinó també totes les altres plataformes, com ara el web, 
WhatsApp, Telegram...

Recentment s’han fet diverses experiències pilot en 
l’àmbit digital. Per exemple, es va retransmetre la 
Diada del 2019 amb la tecnologia 5G; s’han fet dues 
proves dins del programa Horitzó 2020 de Recerca 
i Innovació de la Unió Europea, una amb realitat 
immersiva i l’altra amb subtitulat, i el mes de febrer es 
va emetre un anunci amb ràdio 3D immersiva.
L’última experiència que hem fet en aquesta línia ha 
estat impressionant, bàsicament per la seva incidència 
en la responsabilitat social que tenim com a empresa. 
Es tracta de la retransmissió del Campionat del Món de 
Superbike d’aquest mes de setembre. El Departament 
d’Enginyeria i el Departament d’Imatge d’aquesta casa, 
juntament amb el Departament d’Esports, han estat tre-
ballant molts mesos a partir de l’experiència del 5G de 
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«Crec que és del tot 
imprescindible que una empresa 

pública com la nostra tingui un 
pla d’igualtat.»

«Defenso el pluralisme d’aquesta 
casa i tenim informes del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya que 

no l’han posat mai en qüestió.»

«Nosaltres no hem d’estar al 
centre de la polèmica política.»

«En dotze anys que porto al 
Consell de Govern mai no he dit 
a un professional d’aquesta casa 

com havia de fer una notícia.»

la Diada del 2019 per retransmetre la Superbike des del 
punt de vista d’un tetraplègic, l’Armando Folgado, que 
comanda l’ordinador amb les ninetes dels ulls. Des d’una 
sala a l’Institut Guttmann preparada a aquest efecte, va 
fer de locutor i retransmissor d’aquell esdeveniment es-
portiu. I, a més, es va fer amb mòbils, raó per la qual no 
calia que els professionals es desplacessin físicament al 
circuit de Barcelona-Catalunya.

Abans parlàvem del model de confluència, un sistema 
de treball transversal entre televisió, ràdio i mitjans 
digitals que esteu implantant a la Corporació i que 
segueix el model de les corporacions audiovisuals 
europees més importants. Entre el 2017 i el 2020, 
per exemple, ha funcionat la Direcció d’Esports, que 
coordinava els continguts esportius de les tres seccions. 
Quin és l’objectiu d’aquest model de confluència?
Pots trobar confluència en moltíssims aspectes. Es troba 
en els informatius, amb totes les corresponsalies, que 
vam començar a unificar el 2014: en aquests moments, 
el corresponsal de París informa tant per tele com per 
ràdio, o el de Brussel·les, o la Txell Feixas des de Beirut... 
I això, què et permet? Per exemple, et permet tenir un 
corresponsal a Berlín, que abans no teníem! També hi ha 
programes en què conflueixen les diferents plataformes: 
per exemple, tens una experiència com «Crims», que va 
començar amb un podcast, va continuar com a programa 
de ràdio, el tenim ara com a programa de televisió, i utilit-
zem xarxes com Instagram i Twitter per promocionar-lo. 
La confluència és present també en l’estructura de la Cor-
poració, perquè la majoria d’àrees són transversals: no hi 

ha dues direccions de Recursos Humans, no hi ha dues 
direccions d’Enginyeria... Quan anem a buscar ingressos 
publicitaris, per exemple, l’equip comercial treballa per 
posar espots a televisió, a ràdio i a mitjans digitals.

El mes de juliol, la Corporació va anunciar que havia 
culminat el treball del Pla d’Igualtat, que ha durat més 
de dos anys. Quins són els seus principals objectius?
Ha sigut una feina molt important del Comitè d’Empresa i 
de la Direcció d’Estratègia i Recursos Humans, i crec que 
és del tot imprescindible que una empresa pública com la 
nostra tingui un pla per a la igualtat. Nosaltres l’hauríem 
d’haver tingut molt abans. Per a què ha de servir? Sobre-
tot per a formació. Crec que és importantíssim formar 
els nostres professionals en temes de gènere, perquè, 
per exemple, quan has de cobrir notícies sobre violència 
domèstica és molt important l’enfocament que hi dones. 
Però no només en això. Com a totes les empreses, encara 
hi ha un mínim de bretxa salarial entre homes i dones, i 
amb accions positives hem de fer que hi hagi més dones 
en llocs de responsabilitat. En aquest Consell de Govern, 
actualment, som dues dones i dos homes, però si vas al 
Comitè de Direcció només hi ha dues dones, de vuit.

En els darrers anys, tant des de grups de professionals 
de la Corporació com per part d’altres mitjans de 
comunicació, s’ha acusat la Corporació i el seu Consell 
de Govern d’influir políticament en determinades 
decisions. S’han adoptat mesures concretes davant 
d’aquestes polèmiques? Com es pot treballar perquè 
els mitjans públics siguin imparcials?
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Jo crec que la independència dels mitjans públics no 
només la fa el Consell de Govern, sinó tots i cadascun 
dels professionals que hi treballen. Aquí hi ha 2.300 tre-
balladors i treballadores que el que han de fer és treballar 
per tenir uns mitjans públics que excel·leixin en tot allò 
que fan i no siguin partidistes. Jo defenso el pluralisme 
d’aquesta casa i tenim informes del Consell de l’Audiovi-
sual de Catalunya que no l’han posat mai en qüestió. Una 
altra cosa és que el Consell de Govern s’esculli per desig-
nació parlamentària. Significa això que serà partidista? 
Jo crec que no. Un cop t’han escollit i estàs assegut en 
aquesta cadira, el que has de fer és treballar per a aquests 
mitjans públics, perquè siguin el màxim de neutrals, 
objectius i plurals. I això és el que hem fet l’equip directiu 
i tots els professionals que treballem en aquesta casa.

Malgrat això, existeixen aquestes crítiques.
Malgrat això, hi ha gent que sempre ens vol posar al 
centre de la polèmica i que diu que som partidistes. I jo 
el que intento és que no ens utilitzin, ni els uns ni els 
altres. Nosaltres no hem d’estar al centre de la polèmica 
política; la polèmica política no és la nostra. Nosaltres 
som mitjans públics que hem de reflectir el que passa a 
la societat, i això és el que fan els nostres professionals. 
En dotze anys que porto al Consell de Govern, mai no he 
dit a un professional d’aquesta casa com havia de fer una 
notícia. Mai. Ni ho faré mai.

Des de la sortida de Brauli Duart i Josep Vilar, el 
Consell de Govern de la Corporació té només quatre 
membres. Segons la nova modificació de la Llei de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, n’hauria 
de tenir set. Per a quan està prevista la renovació?
Aquesta pregunta s’hauria de fer al Parlament de Catalu-
nya, que és qui té la capacitat de fer aquest moviment. Jo 
estic exercint la presidència en funcions des d’abril de 2016 
i el meu mandat com a consellera va finir el març del 2018.

Abans hem parlat de l’escassetat pressupostària, 
que ha endarrerit l’adaptació a la nova realitat 
digital. Quina ha estat l’evolució dels ingressos de la 
Corporació en els darrers anys?
Han baixat moltíssim. De 2010 al tancament de 2019 hem 
tingut 156 milions menys entre aportació pública i baixada 
de publicitat. Són molts diners, és un 34% menys. I l’oferta 
pública l’hem continuat mantenint. Jo crec que els nostres 
professionals han fet grans esforços, i les empreses audio-
visuals d’aquest país també. No hem d’oblidar que nosal-
tres som motor de la indústria audiovisual de Catalunya; 
si no disposem d’un pressupost adequat no podem ser-ho 
i moltes empreses tanquen. Ara necessitem un contracte 
programa que fixi els objectius i el pressupost a quatre 

anys: què ha de fer aquesta casa, com s’ha de reestruc-
turar, quines coses cal canviar i quines no. Això és molt 
important per a l’estabilitat de la Corporació. Al Consell 
de Govern l’hem elaborat, però un contracte programa se 
signa entre dues parts: la Corporació i el Govern de la Ge-
neralitat. En aquests moments l’estem revisant per tots els 
efectes de la pandèmia, perquè hi ha aspectes que s’han 
de canviar, com ara incloure un model de teletreball, i el 
tornarem a presentar al Govern.

Quin ha estat l’efecte de la crisi de la Covid-19 en els 
pressupostos?
Quan va començar la pandèmia vam fer una projecció de 
la baixada d’ingressos publicitaris de març a desembre que 
vam valorar en 15,5 milions d’euros. Vam aplicar un pla de 
contenció de la despesa per eixugar el màxim d’aquesta xi-
fra i vam aconseguir retenir cap a 11 milions, però n’hi ha-
via uns 4,5 que no podíem assumir. I, per tant, vam veure 
que generaríem dèficit. Un dèficit que al llarg dels mesos, 
després del confinament, amb la relativa recuperació de 
publicitat, i amb menys despesa en nòmina variable, hem 
pogut anar equilibrant. En aquests moments, la previsió 
de dèficit en acabar l’any està al voltant del milió i mig. 
Tot i que, tal com evoluciona la pandèmia, i tal com està 
Catalunya, és molt difícil dir amb quin dèficit acabarem. 
Hem pogut recuperar la telenovel·la «Com si fos ahir» i 
el «Polònia», tot i que crèiem que a partir del setembre 
no tindríem disponibilitat pressupostària per fer-ho; i 
pràcticament hem normalitzat, en el sentit més ampli 
d’aquesta paraula, la nostra producció en els quatre canals 
de televisió i en les quatre emissores de ràdio.

Quins altres reptes teniu sobre la taula per als  
propers mesos?
S’estan muntant sistemes audiovisuals perquè les vi-
sites escolars a ràdio i televisió puguin ser virtuals. I al 
mes de desembre hi haurà la Marató, que és una pota 
importantíssima de responsabilitat social d’aquesta casa. 
La Marató d’aquest any havia de ser per la salut mental, 
i per primera vegada a la història, s’ha canviat i estarà 
dedicada a la Covid-19. Però, com podrem fer aquest pro-
grama? Doncs no ho sabem. Hi estem treballant. Per què? 
Perquè segurament no podrem tenir un autobús circulant 
per Catalunya com vam fer l’any passat, o una seu telefò-
nica amb 2.500 persones agafant telèfons, una al costat de 
l’altra. Sembla que tot el sistema de distància, mans i mas-
careta serà amb nosaltres almenys una temporada, i tot el 
que puguem fer per ajudar en aquesta pandèmia ho farem. 
Crec que durant molts anys la Corporació ha dut a terme 
una feina importantíssima per a aquest país, tant en la in-
formació com en l’entreteniment, i malgrat les dificultats i 
les incerteses hi seguirem treballant.




