
 
 

 
 
 

 

Enquesta: Baròmetre d’Opinió Política. 2a onada 2017 
Context del 26 de juny a l’11 de juliol 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 2a onada del Baròmetre d’Opinió Política de 2017. Entre 

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

Període del 26 de juny al 30 de juny: 

- Doñana es crema 

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

- A la caça d’Airbnb 

Font: El Periódico, 27 de juny (La Vanguardia; Ara) 
 

- Sense urnes encara 

Font: Ara, 28 de juny (El Periódico; La Vanguardia) 

 
- El Rey avisa el Govern que no hi ha llibertat fora de la llei 

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

- Catalunya anul·la els judicis del franquisme  
Font: Ara, 30 de juny (El Periódico) 

 
Període de l’1 a l’11 de juliol: 

-  Hard Rock construirà el complex de BCN World 
Font: El Periódico, 1 de juliol (La Vanguardia; Ara) 
 

- Més de 500 alcaldes es comprometen amb l’1-O 
Font: Ara, 2 de juliol (La Vanguardia; El Periódico) 
 

- ERC guanyaria i podria fer dues possibles majories 
Font: La Vanguardia, 3 de juliol  
 

- Puigdemont fulmina un conseller per dubtar de l’1-O 
Font: La Vanguardia, 4 de juliol (Ara; El Periódico; El País) 
 

- JxSí presenta la llei del referèndum sense desvelar encara les incògnites del cens i les 
urnes 
Font: El Periódico, 5 de juliol (Ara; La Vanguardia; El País) 
 

- El TC dictamina que la Generalitat no pot destinar ni un euro als preparatius del 
referèndum 
Font: Ara, 6 de juliol (El Periódico; La Vanguardia; El País) 
 

- Iglesias es desmarca del suport del Podem català a l’1-O 
Font: Ara, 9 de juliol (El Periódico; La Vanguardia; El País) 

 

- Colau ofereix facilitar la “mobilització” de l’1-O 
Font: El Periódico, 11 de juliol (Ara; La Vanguardia; El País) 

 
 
 

 
 


