
 
 

 
 
 

 

 
Enquesta: Baròmetre d’Opinió Política. 3a onada 
Context del 29 de setembre al 13 d’octubre 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. 3a onada. 

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

Període del 29 de setembre al  5 d’octubre: 

- Caos en un Parlament incapaç de votar les propostes.  
Font: El Periódico, 30 de setembre; (La Vanguardia; El País) 

 
- Els grans hospitals amenacen amb vagues. 

Font: El Periódico, 30 de setembre; (La Vanguardia; El Punt Avui) 
 

- El PSOE vol que el tabac i la sanitat paguin la sanitat.  
Font: La Vanguardia, 2 d’octubre (El País) 

 
- Rubalcaba alerta sobre el ritmo de les recortes y el exceso de ahorro.  

Font: El País, 3 d’octubre 

 
- Les llistes d’espera es prolongaran fins a un any.  

Font: El Periódico, 4 d’octubre (La Vanguardia; El País) 
 

- El sexe de pagament ocupa el carrer al barri Gòtic.  
Font El Periódico, 4 d’octubre  
  

- Brussel·les es resigna a l’incompliment del deute per part de Grècia.  
Font: La Vanguardia, 4 d’octubre 

 

  
Període del 6 al 13 d’octubre:  

- L’atur dispara la por de recaiguda en recessió.  
Font: La Vanguardia, 5 d’octubre 

 
- Mas-Colell reobre el debat sobre el sou dels funcionaris.  
- Font: El Punt Avui, 7 d’octubre (La Vanguardia) 

 
- El Banco Popular absorbe al Pastor por 1362 millones.  

Font: El País, 8 d’octubre (La Vanguardia; El Punt Avui) 
 

- Hisenda col·lapsa les finances de 1022 municipis.  
Font: El Periódico, 11 d’octubre 
 

- Israel i Hamàs tanquen un acord inèdit sobre el futur dels presoners.  
Font: La Vanguardia, 12 d’octubre; (El País) 
 

 


