
 
 

 
 
 

 

Enquesta: Baròmetre d’Opinió Política. 2a onada 2018 
Context del 23 de juny al 14 de juliol de 2018 
 
 
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 2018. 

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

Període del 23 de juny al 30 de juny: 

- Torra marca distàncies amb la Corona 

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

- Gir electoral: ERC guanyaria les catalanes i el PSC, les generals 

Font: La Vanguardia, 24 de juny 
 

- La UE blindarà la frontera contra la immigració 

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

 
- Pacte social  per apujar els salaris fins el 3% 

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

- Ensenyament negocia que les escoles concertades deficitàries passin a ser públiques  
Font: Ara, 27 de juny 
 

- El jutge ultima la suspensió dels líders  del procés  
Font: La Vanguardia, 28 de juny (El Periódico; Ara) 
 

- Sánchez accelera el trasllat dels presos a Catalunya   
Font: La Vanguardia, 29 de juny (El Periódico; Ara) 

 
- Espanya accepta refugiats enviats per Alemanya  

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

 
 
Període de l’1 al 14 de juliol: 

- ERC no descarta una nova DUI si l’Estat no negocia 
Font: Ara, 1 de juliol (La Vanguardia) 
 

- Una Espanya sense nord diu adeu al Mundial en caure contra la modesta Rússia  
Font: La Vanguardia, 2 de juliol (El Periódico; ARA; El País) 
 

- Comença el trasllat de presos independentistes a Catalunya 
Font: La Vanguardia, 3 de juliol (El Periódico;Ara) 
 

- El trasllat dels presos propicia la distensió  
Font: El Periódico, 4 de juliol (Ara; La Vanguardia) 
 

- La majoria del canvi agafa el control de RTVE 
Font: El Periódico, 5 de juliol (Ara; La Vanguardia; El País) 
 

- Les bases del PP escullen Santamaría i Casado i deixen fora Cospedal   
Font: El País, 6 de juliol (El Periódico; La Vanguardia; Ara) 
 

- Sánchez i Torra xoquen en vigílies de la cimera 

Font: El Periódico, 7 de juliol (Ara; El País) 



 
 

 
 
 

 

 

- Dos ministros al frente de la massiva marcha del orgullo  
Font: El País, 8 de juliol (El Periódico) 
 

- Comencen a sortir els nens atrapats a la cova  
Font: Ara, 9 de juliol (El Periódico; La Vanguardia; El País) 
 

- Torra i Sánchez es donen una oportunitat 
Font: Ara, 10 de juliol (El Periódico; La Vanguardia; El País) 
 

- Llarena suspèn els parlamentaris processats 
Font: Ara, 11 de juliol (El Periódico; La Vanguardia; El País) 
 

- Ofensiva política contra els símbols franquistes  
Font: Ara, 12 de juliol (El Periódico; La Vanguardia; El País) 
 

- El Supremo pierde la batalla para juzgar a Puigdemont por rebelión 
Font: El País,13 de juliol (Ara; La Vanguardia; El Periódico) 
 

- Pressió per a l’alliberament dels presos 
Font: Ara, 14 de juliol (La Vanguardia) 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


