
 
 

 
 
 

 

Enquesta: Baròmetre d’Opinió Política. 1a onada 2017 
Context del 6 al 21 de març de 2017 
 
 
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 2017. Entre parèntesi, se citen les 

capçaleres que recullen la mateixa notícia a la portada. 

Període del 6 al 21 de març: 

- El PDECat es desmarca de l’herència de CDC sobre el 3%  
Font: La Vanguardia, 7 de març (Ara) 

 
- Wikileaks revela com la Cia ‘hackeja’ els mòbils 

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

 
- Un Barça épic fa història a la Champions 

Font: la Vanguardia, 9 de març (Ara, El Periódico, El País)  
 

- Confessió explosiva de Millet: “Els diners anaven a CDC a canvi d’obra pública”  
Font: El Periódico, 9 de març (La Vanguardia; El País; Ara) 
 

- L’extresorer de CDC nega els pagaments de Millet i Montull  
Font: La Vanguardia, 10 de març  (Ara; El País; El Periódico) 
 

- Dos empresaris admeten haver facturat al Palau treballs per a CDC 
Font:Ara, 11 de març  (La Vanguardia; El País; El Periódico) 
 

- Clatellada europea a l’ús del TC contra el Govern 
Font: El Periódico, 12 de març (La Vanguardia; El País; Ara) 
 

- Díaz fa el pas i obre la lluita a tres al PSOE 
Font: El Periódico, 13 de març (La Vanguardia; El País; Ara) 

 

- Mas, inhabilitado dos años por desobedecer a la justicia  
Font: El País, 14 de març (El Periódico; Ara; La Vanguardia) 
 

- Londres posarà entrebancs a un nou referèndum escocès  
Font: La Vanguardia, 15 de març (El Periódico; Ara; El País) 
 

- Holanda derrota en las urnes al populismo y la xenofobia  
Font: El País, 16 de març (El Periódico; Ara; La Vanguardia) 
 

- La desconnexió exprés parteix en dos el Parlament   
Font: El Periódico, 17 de març (La Vanguardia) 
 

- ETA anuncia la entrega de las armes sin condiciones   
Font: El País, 18 de març (La Vanguardia; Ara; El Periódico) 
 

- Un tiroteo en un aeropuerto de París desata la alarma en Francia    
Font: El País, 19 de març (La Vanguardia; El Periódico) 
 

- Puigdemont y Junqueras proponen al Gobierno pactar la vía escocesa    
Font: El País, 20 de març 
 

- El fiscal demana quatre anys per a Serra i Todó    
Font: Ara, 21 de març (El País; El Periódico) 

 


