
 
 

 
 
 

 

 
Enquesta: Baròmetre d’Opinió Política. 1a onada 2012 
Context del 6 al 21 de febrer de 2012 
 
 
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 la 

premsa catalana durant el treball de camp de l’enquesta Baròmetre d’Opinió Política. 1a onada. 

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

Període del 6 al 12 de febrer: 

- Rubalcaba apuesta por un PSOE centrado en una oposición útil.  
Font: El País, 6 de febrer; (La Vanguardia; El Periódico) 

 
- La Generalitat crea noves taxes i no descarta més ajustos el 2012. 

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

 
- Rajoy admet que les reformes no frenaran la pujada de l’atur aquest any.  

Font: La Vanguardia, 9 de febrer 

 
- La plantilla de TMB vota a favor de rebentar el congrés estrella de Barcelona.  

Font: El Periódico, 9 de febrer 
 

- Bruselas convoca al Eurogrupo para desatascar la crisis del rescate griego.  
Font El País, 9 de febrer  
  

- El Govern abarateix la indemnització per acomiadament a un màxim de 33 dies.  
Font: La Vanguardia, 10 de febrer 
 

- El Supremo fulmina al juez Garzón 
Font: El País, 10 de febrer (La Vanguardia, El País) 

 
- Hereu surt d’escena per permetre un nou lideratge al PSC a BCN. 

Font: La Vanguardia, 11 de febrer (La Vanguardia) 
 

  
Període del 13 al 21 de febrer:  

- Esclata la crisi al PSOE andalús a poques setmanes de les eleccions. 
Font: La Vanguardia, 13 de febrer (El País) 

 
- La agencia Moody’s rebaja la nota de la deuda a España, Italia y Portugal.  

Font: El País, 14 de febrer 

 
- CiU salva els comptes de nou amb el suport del PP.  

Font: La Vanguardia, 15 de febrer (El País, El Periódico) 

 
- La Generalitat retalla un 3% més el salari de 500.000 empleats.  

Font: El Periódico, 18 de febrer (La Vanguardia; El País) 
 

- Una marea humana pide a Rajoy que corrija su política laboral.  
Font: El País, 20 de febrer (La Vanguardia; El Periódico) 
 


