
 
 

 
 
 

 

Enquesta: Baròmetre d’Opinió Política. 3a onada 2018 
Context del 22 d’octubre al 12 de novembre 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 3a onada del Baròmetre d’Opinió Política de 2018. 

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

Període del 22 al 31 d’octubre: 

- Puigdemont i Iglesias obren un “diàleg polític” sense vetos temàtics 

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

- Los tribunales empiezan a paralitzar juicios hipotecarios 

Font: El País, 23 d’octubre (El Periódico; La Vanguardia; Ara) 
 

- El Congrés avala la venda d’armes a l’Aràbia Saudita 

Font: El Periódico, 24 d’octubre (La Vanguardia; El País) 

 
- Sánchez suggereix que la rebel·lió no és aplicable a l’1-O 

Font: La Vanguardia, 25 d’octubre (El Periódico; Ara; El País) 
 

- El Suprem obre el judici a 18 líders del procés  
Font: El Periódico, 26 d’octubre (La Vanguardia; Ara; El País) 
 

- Rato demana “perdó” i entra a la presó 
Font: Ara, 26 d’octubre (La Vanguardia; El Periódico; El País) 
 

- L’Ajuntament de Barcelona aprova una declaració contra Felip VI 
Font: La Vanguardia, 27 d’octubre (Ara; El Periódico) 

 

- Batuda contra els narcopisos   
Font: Ara, 30 d’octubre (La Vanguardia; El Periódico; El País) 

 
 
Període de l’1 al 12 de novembre: 

- La Abogacía del Estado acusará de sedición a los líderes del “procés” 
Font: El País, 2 de novembre (La Vanguardia; Ara) 
 

- La petición de 25 años a Junqueras cierra la puerta al Presupuesto 
Font: El País, 2 de novembre (La Vanguardia; El Periódico; Ara) 

 

- Cospedal sale de la cúpula del PP salpicada por el “caso Villarejo” 
Font: El País, 6 de novembre (Ara; El Periódico; La Vanguardia) 
 

- El Suprem es corregeix i resol que pagui el client [Hipoteques] 
Font: La Vanguardia, 7 de novembre (Ara; El Periódico; El País) 
 

- Sánchez reformará el impuesto de las hipotecas por decreto 
Font: El País, 8 de novembre (Ara; La Vanguardia; El Periódico) 
 

- Cau un tirador que volia matar Sánchez   
Font: El Periódico, 9 de novembre (La Vanguardia; Ara) 
 

- Trump es desentén del Fòrum sobre la Pau de París 

Font: La Vanguardia, 12 de novembre (Ara; El Periódico; El País) 


