
 
 

 
 
 

 

 
Enquesta: Baròmetre d’Opinió Política. 2a onada 2012 
Context del 4 al 18 de juny 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. 2a onada. 

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

Període del 4 al 10 de juny: 

- Rajoy autoritza a Sánchez-Camacho a no votar en contra del pacte fiscal.  
Font: La Vanguardia, 4 de juny (La Vanguardia, El Periódico) 

 
- La banca espanyola es queda sense crèdit. 

Font: La El Periódico, 4 de juny (El País) 

 
- L’atur només es redueix en 30.113 persones al maig.  

Font: La Vanguardia, 5 de juny (El Periódico) 

 
- Brussel·les acordarà avui finançament per a l’eix mediterrani.  

Font: La Vanguardia, 7 de juny 
 

- Anticorrupción investiga a Bankia por supesta estafa y falsedad.  
Font:  El País, 7 de juny  
  

- Europa aumenta la presión para que España solicite ya un rescate 
Font: El País, 9 de juny (La Vanguardia) 

 
- Rescat a la banca. 

Font: La Vanguardia, 10  de juny (El País) 
 

  
Període de l’11 al 18 de juny:  

- Rajoy camufla el rescat bancari i presumeix d’haver salvat Espanya. 
Font: El Periódico, 11 de juny (El País, La Vanguardia) 

 
- La izquierda francesa consolida su poder.  

Font: El País, 11 de juny  

 
- El Govern central prepara un recurs contra l’euro per recepta.  

Font: El Periódico, 12 de juny  
 

- El Tribunal de Comptes investigarà els negocis de l’exalcalde de Lloret.  
Font: El Periódico, 13 de juny  
 

- Los mineros recrudecen el conflicto en Asturias.  
Font: El País, 13 de juny  
 

- Dívar comunica que tomará una decisión “contundente” en breve.  
Font: El País, 17 de juny (La Vanguardia) 
 

- Grècia vota euro.  
Font: La Vanguardia, 18  de juny (El Periódico, El País) 


