
 
 

 
 
 

 

 
Enquesta: Baròmetre d’Opinió Política. 2a onada 
Context del 2 al 17 de juny 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. 2a onada. 

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

Període del 2 al 10 de juny: 

- Rubalcaba obre vies de col·laboració amb CiU.  
Font: El Periódico, 2 de juny; (La Vanguardia) 

 
- Sindicats i CEOE, incapaços de pactar els convenis. 

Font: El Periódico, 3 de juny; (Avui) 

 
- Les mútues donaran servei en els hospitals públics.  

Font: El Periódico, 4 de juny 

 
- El brote de “E.Coli” se extiende a otros 11 paises desde Alemania.  

Font: El País, 4 de juny 

 
- Carod es dóna de baixa per no “interferir” en la renovació.  

Font: El Periódico, 5 de juny; (Avui) 
 

- Un recurs del PP ajorna la investidura de Trias.  
Font: La Vanguardia, 7 de juny; (El Periódico; Avui) 
  

- Mas encarrila amb el PP pressupostos i Diputació.  
Font: La Vanguardia, 10 de juny; (El Periódico) 

 

  
Període de l’11 al 17 de juny:  

- S’aixeca l’alerta de cogombre i tomàquets: era la soja .  
Font: La Vanguardia,11 de juny 

 
- Trabajo impone el arbitraje en los convenios y facilita los despidos.  

Font: El País, 11 de juny 
 

- La decisió de posar fi a l’acampada divideix els indignats.  
Font: El Periódico, 12 de juny 
 

- Badalona es lliura al PP.  
Font: Avui, 12 de juny; (El País) 
 

- El TC també s’ensorra per la dimissió de cop de tres magistrats.  
Font: La Vanguardia, 14 de juny; (El País; Avui) 
 

-  Una multitud bloqueja l’accés al Parlament.  
Font: La Vanguardia, 15 de juny; (El País; El Periódico; Avui) 
 

- Grupos radicales bloquean con violencia el Parlament.  
Font: El País, 16 de juny; (La Vanguardia; El Periódico; Avui) 


