
 
 

 
 
 

 

Enquesta: Baròmetre d’Opinió Política. 1a onada 2016 
Context del 22 de febrer al 8 de març de 2016 
 
 
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 la 1a onada del Baròmetre d’Opinió Política de 2016. 

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

Període del 22 al 29 de febrer: 

- Vaga al metro sense acord. 
Font: Ara, 20 de febrer (El País; El Periódico; Ara) 
 

- El Rei i Puigdemont eviten parlar del procés en la primera cita.  
Font: La Vanguardia, 22 de febrer (El País; El Periódico; Ara) 

 
- Podemos cede y acepta que el PSOE negocie con Ciudadanos. 

Font: El País, 23 de febrer (La Vanguardia; El Periódico; Ara)  

 
- Podem trenca amb el PSOE pel pacte Sánchez-Rivera.  

Font: La Vanguardia, 25 de febrer (El Periódico; El País; Ara) 

 
- El TSJC rebutja que s’obligui els funcionaris a parlar només en català.  

Font: La Vanguardia, 26 de febrer (Ara) 
 

- Urdangarin declara desconocer cómo funcionaba su empresa. 
Font: El País, 27 de febrer (La Vanguardia; El Periódico; Ara) 

 

 
Període de l’1 al 8 de març: 

- Sánchez obliga a Podemos a escoger entre él o Rajoy.  
Font: La Vanguardia, 2 de març (El Periódico; Ara; El Pais) 
 

- Otegi deixa la presó i es presenta com a “pres polític”.  
Font: La Vanguardia, 2 de març (Ara; El Pais) 
 

- L’intent fallit de Sánchez l’allunya encara més de Podem i el PP. 
Font: La Vanguardia, 3 de març (El Periódico; El País; Ara) 

 
- La Infanta Cristina declara pel “Cas Nóos”. 

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

 
- El fracaso de Sánchez acerca la posibilidad de otras elecciones (Debat d’Investidura). 

Font: El País, 5 de març (La Vanguardia; Ara; El Periódico) 
 

- Els refugiats tornen a posar a prova Europa. 
Font: El Periódico, 7 de març (Ara) 
 

- Homs denuncia el caràcter polític de la causa del 9-N.  
Font: Ara, 8 de març (La Vanguardia; El País) 
 

- El Rei demana als líders que pactin una investidura.  
Font: La Vanguardia, 8 de març (El País; El Periódico; Ara) 
 

 
 


