
 
 

 
 
 

 

Enquesta: Baròmetre d’Opinió Política. 2a onada 2013 
Context del 31 de maig al 13 de juny de 2013 
 
 
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 de 

2013. Entre parèntesi, se citen les capçaleres que recullen la mateixa notícia a la portada. 

Període del 31 de maig al 6 de maig: 

- El Banc d’Espanya proposa sous inferiors al salari mínim.  
Font: La Vanguardia, 1 de juny (El Periódico; El País) 

 
- El juez Ruz amplía la investigación a otras 22 empresas donantes del PP. 

Font: El País, 1 de juny (La Vanguardia) 

 
- Rajoy diu que no apujarà l’IVA i que “el pitjor ja ha passat”.  

Font: La Vanguardia, 2 de juny (El Periódico; El País)  

 
- Los grandes países europeos se resisten al dictado de Bruselas.  

Font: El País, 3 de juny (La Vanguardia) 

 
- La troica colla fort la banca espanyola.  

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

- El paro ofrece en mayo el mejor dato desde el inicio de la crisis. 
Font: El País, 5 de juny (La Vanguardia; El Periódico) 

 
-  Prisión incondicional para Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid. 

Font: El País, 6 de juny (La Vanguardia; El Periódico) 
 

- SOS per les beques menjador. 
Font: El Periódico, 6 de juny (El País) 

 
Període del 7 al 13 de maig:  

 

- Los expertos proponen pensiones más bajas en tiempos de crisis. 
Font: El País, 7 de juny (El Periódico) 

 
- Sant Pau, a un pas de la suspensió de pagaments.  

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

 
- EEUU vigila correos, llamadas y chats en todo el mundo. 

Font: El País, 8 de juny (La Vanguardia) 

 
- L’Audiència investiga la venda de preferents de Bankia.  

Font: La Vanguardia, 11 de juny (El Periódico) 

 
- Mas traça el full de ruta per culminar la legislatura el 2016. 

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

- Primer pacte d’Estat entre Rajoy i Rubalcaba. 
Font: El Periódico, 13 de febrer (La Vanguardia; El País) 


