
 
 

 
 
 

 

 
Enquesta: Baròmetre d’Opinió Política. 2a onada 2014 
Context del 29 de setembre al 23 d’octubre 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. 2a onada 2014. 

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

- El TC suspèn la consulta hores després del recurs. 
Font: La Vanguardia, 30 de setembre (El Periódico, El País) 

 
- La protesta de Hong Kong, el mayor reto en China desde Tiananmen. 

Font: El País, 30 de setembre 

 
- El trencament d’un mur feble va negar els túnels de l’AVE. 

Font: El Periódico, 2 d’octubre (La Vanguardia) 

 
- Mas firma un altre decret del 9-N malgrat el TC. 

Font: El Periódico, 3 d’octubre (La Vanguardia, El País) 

 
- Hacienda investiga el uso de tarjetas por ejecutivos de grandes empresas. 

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

 
- Una sanitària de Madrid, primer ebola a Europa. 

Font: La Vanguardia, 7 d’octubre (El Periódico, El País) 

 
- La Moncloa aparta Mato i assumeix la crisi de l’ebola. 

Font: La Vanguardia, 11 d’octubre (El País) 

 
- Els directius amb targetes opaques van retirar cinc milions en efectiu. 

Font: La Vanguardia, 11 d’octubre (El País, El Periódico) 

 
- Mas descarta la consulta prevista i proposa un 9-N alternatiu. 

Font: La Vanguardia, 14 d’octubre (El País, El Periódico) 

 
- Fianzas de 16 millones a Blesa y tres a Rato por las “tarjetas negras”.  

Font: El País, 17 d’octubre (La Vanguardia, El Periódico) 

 
- L’ANC avala amb recel el succedani del 9-N 

Font: El Periódico, 19 d’octubre 

 
- Los médicos del Carlos III curan a la enferma de ébola. 

Font: El País, 22 d’octubre (La Vanguardia, El Periódico) 

 
- Liechtenstein indaga en els comptes de Pujol. 

Font: El Periódico, 22 d’octubre 
 

- Mas convocarà el 9-N hores abans. 
Font: El Periódico, 23 d’octubre 
 

- El jutge imputa 11 persones vinculades al fill gran de Pujol. 
Font: La Vanguardia, 23 d’octubre (El Periódico, El País) 

 


