
 
 

 
 
 

 

Enquesta: Baròmetre d’Opinió Política. 3a onada 2012 
Context del 22 al 30 d’octubre de 2012 
 
 
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 

2012. Entre parèntesi, se citen les capçaleres que recullen la mateixa notícia a la portada. 

Període del 22 al 25 d’ocubtre: 

- El desplome socialista da aliento a Rajoy e impulsa el soberanismo en Euskadi 
Font: El País, 22 d’octubre (La Vanguardia, El Periódico) 

 
- Brussel·les fixa per a Espanya un dèficit a la grega del 9,4% el 2010. 

Font: La Vanguardia, 23 d’octubre 
 

- Rajoy: “Mas me dijo que si no aceptaba el pacto fiscal tendría consecuencias. 
Font: El País, 24 d’octubre (La Vanguardia, El Periódico) 

 
- Montoro irrita PSOE i CiU amb la seva defensa dels pressupostos 

Font: La Vanguardia, 24 d’octubre (El Periódico) 

 
- Tancament de les farmàcies contra els impagaments del Govern.  

Font: El Periódico, 25 d’octubre (La Vanguardia) 
 

- Aznar avisa que Espanya només es trencarà si abans ho fa Catalunya.  
Font:  La Vanguardia, 25 d’octubre  
 
 

  
Període del 26 al 30 d’octubre:  

- El 80% de les farmàcies se sumen a la vaga contra els impagaments. 
Font: El Periódico, 26 d’octubre (La Vanguardia) 

 
- El 25% de trabajadores sufre el paro.  

Font: El País, 27 d’octubre (La Vanguardia, El Periódico)  

 
- El Príncipe apela al “respeto a la ley” ante el reto de Mas.  

Font: El País, 27 d’octubre (La Vanguardia) 
 

- Rajoy creu que Mas empeny Catalunya cap a la discòrdia.  
Font: La Vanguardia, 28 d’octubre (El Periódico, El País) 
 

- Mas inclou la creació d’un Estat propi al seu programa electoral.  
Font: La Vanguardia, 29 d’octubre (El Periódico, El País) 
 

- La detención de Izaskun Lesaka mutila a la dirección de ETA.  
Font: El País, 29 d’octubre (La Vanguardia, El Periódico) 
 

- El consum s’ensorra per la pujada de l’IVA i l’atur.  
Font: La Vanguardia, 30 d’octubre (El País) 

 

- Bruselas rechaza la independencia de Cataluña dentro de la UE.  
Font: El País, 30 d’octubre  


