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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 


