
 
 

 
 
 

 

 
Enquesta: Baròmetre d’Opinió Política. 1a onada 2013 
Context del 4 al 14 de febrer de 2013 
 
 
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. 

Període del 4 al 10 de febrer: 

- El PSOE pide la dimisión de Rajoy en plena crisis política institucional.  
Font: El País, 4 de febrer (La Vanguardia; El Periódico) 

 
- Bárcenas cobró de un constructor 600.000 euros y anotó 144.000 al PP. 

Font: El País, 4 de febrer (La Vanguardia; El Periódico) 

 
- El jutge indaga si els 21 imputats de Gürtel van blanquejar fons.  

Font: La Vanguardia, 6 de febrer (El Periódico; El País)  

 
- Mas crida a eliminar la corrupció a Catalunya.  

Font: La Vanguardia, 7 de febrer (El Periódico; El País) 

 
- El Govern recorrerà la declaració sobiranista.  

Font: El Periódico, 9 de febrer (La Vanguardia; El País) 
 

- Los nuevos presupuestos de la UE imponen una década de austeridad. 
Font: El País, 9 de febrer (La Vanguardia; El Periódico) 

 
- El PP subió un 27% el sueldo a Rajoy en plena crisis económica. 

Font: El País, 10 de febrer (La Vanguardia;  El Periódico) 

  
Període de l’11 al 14 de febrer:  

- Una testimoni va denunciar al PP els comptes dels Pujol. 
Font: La Vanguardia, 11 de febrer  

 
- Benedicto XVI, solo y sin fuerzas, renuncia por sorpresa a su pontificado.  

Font: El País, 12 de febrer (La Vanguardia; El Periódico) 

 
- El PP recula davant la pressió social contra els desnonaments.  

Font: La Vanguardia, 13 de febrer (El País; El Periódico) 

 
- El PSC era client habitual de l’agència de detectius.  

Font: El Periódico, 13 de febrer (La Vanguardia; El País) 

 
- Polítics de diferents partits van ser espiats a Catalunya. 

Font: La Vanguardia, 14 de febrer (El Periódico; El País) 
 

- La Generalitat tornarà a retallar el sou dels funcionaris. 
Font: El Periódico, 14 de febrer (La Vanguardia; El País) 


