
 
 

 
 
 

 

Enquesta: Baròmetre d’Opinió Política. 3a onada 2013 
Context del 4 al 14 de novembre 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. 3a onada de 

2013. Entre parèntesi, se citen les capçaleres que recullen la mateixa notícia a la portada. 

Període del 4 al 10 de novembre: 

- Educación retira la beca a miles de “erasmus” a mitad de curso.  
Font: El País, 5 de novembre (La Vanguardia) 

 
- El PP abandona a Wert ante el fiasco de las becas Erasmus.  

Font: El País, 6 de novembre (La Vanguardia)  

 
- Amenaça de tancament per a la televisió valenciana.  

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

 
- Espadaler defensa el cap dels Mossos i insisteix en “els errors” de la Policia. (cas Benítez)  

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

- Detenidos cinco exdirectivos de la CAM por negocios en el Caribe. 
Font: El País, 7 de novembre (La Vanguardia) 

 
-  El BCE reduce tipos al mínimo del 0,25% ante la débil recuperación. 

Font: El País, 8 de novembre (La Vanguardia; El Periódico) 
 

- Les farmàcies demanen al carrer els 416 milions que els deu l’Administració. 
Font: La Vanguardia, 8 de novembre (El Periódico) 
 

- La Audiencia libera en bloque a 9 etarras tras el “fallo Parot”. 
Font: El País, 9 de novembre (La Vanguardia) 

 

 
Període de l’11 al 14 de novembre:  

- El tifó causa més de 10.000 morts a les Filipines. 
Font: La Vanguardia, 11 de novembre (El País) 

 
- Un incendi acorrala 4 municipis al Baix Empordà.  

Font: La Vanguardia, 12 de novembre (El Periódico) 

 
- El Parlamento catalán pedirá a Rajoy poderes para la consulta. 

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

 
- Bruselas censura con dureza a Wert por las becas Erasmus.  

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

 
- La catàstrofe ecològica del “Prestige” queda impune 

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

- Junqueras amenaça a Brussel·les d’aturar l’economia catalana. 
Font: La Vanguardia, 14 de novembre (El Periódico; El País) 
 


