
 
 

 
 
 

 

Enquesta: Enquesta sobre context polític a Catalunya. 2014 
- Context del 9 al 13 de desembre de 2014 

 
 
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 l’Enquesta sobre context polític a Catalunya. 2014. Entre 

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

- El fiscal exculpa la infanta i per a Urdangarin demana 20 anys 

Font: La Vanguardia, 9 de desembre (El Periódico, El País) 
 

- El fiscal al·lega indefensió per salvar la infanta 
Font: El Periódico, 10 de desembre (La Vanguardia, El País) 
 

- Tres morts pel vendaval 
Font: La Vanguardia, 10 de desembre (El Periódico) 
 

- El portal de transparencia nace con trabas y pocos datos 
Font: El País, 11 de desembre (La Vanguardia) 
 

- Iceta demana a l’Estat un quitament del deute de les autonomies 
Font: La Vanguardia, 11 de desembre (El Periódico) 
 

- La Generalitat salva BCN World arran d’un nou fiasco 
Font: El Periódico, 11 de desembre 
 

- Pablo Iglesias es confessa coautor del “Passa-ho” del 13-M 
Font: El Periódico, 11 de desembre 
 

- Rajoy declara oficialmente la crisis económica como “historia pasada” 
Font: El País, 12 de desembre (La Vanguardia) 
 

- El Rei adverteix davant Mas: “No ens podem permetre la divisió” 
Font: La Vanguardia, 12 de desembre (El Periódico) 
 

- El PP aprueba en solitario la “ley mordaza” 
Font: El País, 12 de desembre (El Periódico) 
 

- Venjança ultra a tocar del Camp Nou 
Font: El Periódico, 12 de desembre (La Vanguardia, El País) 
 

- El Govern avisa ERC que perillen 458 milions d’inversió 
Font: La Vanguardia, 13 de desembre  
 

- El Gobierno crea un impuesto a las extracciones petrolíferas 
Font: El País, 13 de desembre (El Periódico) 
 

- El Bundesbank dice que las propuestas de Podemos amenazan la economía 
Font: El País, 13 de desembre 


