
 
 

 
 
 

 

Enquesta: Baròmetre d’Opinió Política. 1a onada 2014 
Context del 24 de març al 15 d’abril de 2014 
 
 
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 

les portades durant el treball de camp de l’enquesta Baròmetre d’Opinió Política. 1a onada de 

2014. Entre parèntesi, se citen les capçaleres que recullen la mateixa notícia a la portada. 

Període del 24 a l’1 d’abril: 

- Mor el primer president de la democràcia a Espanya, Adolfo Suárez.  
Font: La Vanguardia, 24 de març (El País; El Periódico) 

 
- El Tribunal Constitucional anula la declaración soberanista catalana. 

Font: El País,26 de març (La Vanguardia; El Periódico) 

 
- Espanya és segona en pobresa infantil a la UE. 

Font: El Periódico, 28 de març (La Vanguardia; El País)  

 
- Hisenda veu complert l’objectiu de dèficit.  

Font: La Vanguardia, 29 de març (El Periódico; El País) 

 
- Las primarias del PSC pinchan y solo movilizan a 7463 personas.  

Font: El País, 30 de març (La Vanguardia; El Periódico) 
 

- Mas firma amb Navarro el pacte que autoritza BCN World. 
Font: La Vanguardia, 31 de març (El Periódico) 

 
Període del 2 al 15 d’abril:  

- La Seguretat Social guanya gairebé 84.000 afiliats al març. 
Font: La Vanguardia, 3 d’abril (El Periódico; El País) 

 
- Interior ejecuta más devoluciones de immigrantes sin identificar.  

Font: El País, 4 d’abril (El Periódico) 

 
- El PP es desentén d’Aguirre en la seva baralla amb els agents de trànsit.  

Font: La Vanguardia, 5 d’abril (El País; El Periódico) 

 
- Collboni guanya les primàries i disputarà l’alcaldia a Trias.  

Font: El Periódico, 6 d’abril (La Vanguardia; El País) 

 
- El Congrés avaluarà la relació Catalunya-Espanya. 

Font: La Vanguardia, 6 d’abril (El Periódico) 
 

- El PP y el PSOE ofrecerán diálogo sin consulta a un Mas ausente. 
Font: El País, 7 d’abril (La Vanguardia; El Periódico) 
 

- Grupos prorrusos se movilizan por la secesión del este de Ucraina. 
Font: El País, 8 d’abril (La Vanguardia; El Periódico) 
 

- El 86% de la Cambra, en contra d’autoritzar el referèndum. 
Font: El Periódico, 9 d’abril (La Vanguardia; El País) 

 

- Bárcenas diu que el PP pagava amb la caixa B les campanyes. 
Font: La Vanguardia, 11 d’abril (El Periódico; El País) 


