
 
 

 
 
 

 

 
Enquesta: Baròmetre d’Opinió Política. 1a onada 
Context del 17 al 27 de gener de 2011 
 
 
Els estudis d’opinió són fotografies d’una societat, ens donen informació sobre la realitat en un 

moment determinat. És per aquest motiu que, per interpretar correctament qualsevol enquesta, és 

necessari conèixer la situació política, econòmica i social corresponent a les dates durant les quals 

es realitza el treball de camp de l’enquesta.  

Les notícies esmentades a continuació són una reproducció literal dels titulars més destacats de la 

premsa catalana durant el treball de camp de l’enquesta Baròmetre d’Opinió Política. 1a onada. 

Entre parèntesi, se citen les capçaleres que recullen la mateixa notícia a la portada. 

Setmana del 17 al 23 de gener: 

- Tura supera a Hereu como alternativa a Trias.  
Font: La Vanguardia, 17 de gener  
 

- Más policía en Salt tras nuevos disturbios.  
Font:  La Vanguardia, 17 de gener; (El Periódico)   

 
- El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) suspende la prohibición del burka en 

Lleida.  
Font: La Vanguardia, 18 de gener; (El Periódico) 

 
- Mas ultima l´ajust perquè Madrid no intervingui.  

Font: El Periódico, 19 de gener; (El País) 

 
- Mas ordena una tisorada del 10% a la Generalitat.  

Font: El Periódico, 20 de gener; (La Vanguardia; El País) 

 
- El Constitucional elige un presidente progresista para alivio del Gobierno.  

Font: El País, 21 de gener; (La Vanguardia) 

 
- El Gobierno intenta sin éxito cerrar su nuevo plan para las cajas.  

Font: La Vanguardia,22 de gener; (El País; El Periódico) 
 

- Salt clama al carrer a favor de la convivència.  
Font: El Periódico, 23 de gener; (La Vanguardia)  

  
Setmana del 24 al 27 de gener:  

- Felip Puig anuncia “tolerancia cero” con los okupas.  
Font: La Vanguardia,24 de gener; (El Periódico) 

 
- El Estado nacionalizará las cajas más débiles.  

Font: La Vanguardia, 25 de gener; (El Periódico; El País) 
 

- Atrapats a Rodalies.  
Font: El Periódico, 26 de gener; (La Vanguardia) 
 

- El Gobierno y los sindicatos acarician el pacto sobre pensiones.  
Font: El País, 27 de gener; (La Vanguardia)  


