
 
 

 
 
 

 

Enquesta: Baròmetre d’Opinió Política. 1a onada 2015 
Context del 9 de febrer al 2 de març de 2015 
 
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 Baròmetre d’Opinió Política. 1a onada 2015. 

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

- Tsipras torna a reptar la UE i anuncia un pla de rescat social 
Font: El Periódico, 9 de febrer (La Vanguardia) 

- Tensió a Ucraïna abans de la cimera decisiva 
Font: La Vanguardia, 11 de febrer (El País) 

 
- CDC i Unió voten diferent en el pacte antigihadista 

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

 
- La cimera per la pau a Ucraïna obté un alto el foc precari 

Font: La Vanguardia, 13 de febrer (El Periódico, El País) 

 
- Atac contra un caricaturista de Mahoma a Copenhaguen 

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

 
- El Govern prepara la seva privatització més gran 

Font: El Periódico, 16 de febrer 

 
- Montoro obrirà el finançament autonòmic passat el 24-M 

Font: La Vanguardia, 19 de febrer 

 
- El Govern i Foment desbloquegen obres aturades 

Font: La Vanguardia, 19 de febrer 

 
- Jordi Pujol Ferrusola, imputat per la fortuna d’Andorra  

Font: El Periódico, 19 de febrer (La Vanguardia, El País) 

 
- Acord al TC per anul·lar la Llei de Consultes 

Font: La Vanguardia, 20 de febrer 

 
- Catalunya demana fons a la UE per a obres públiques 

Font: El Periódico, 20 de febrer (El País) 

 
- Alemania impone su ley y Grecia obtiene ayuda para cuatro meses 

Font: El País, 21 de febrer (La Vanguardia, El Periódico) 
 

- Pujol júnior es destapa 
Font: El Periòdico, 24 de febrer (La Vanguardia, El País) 

-  
- Sánchez descoloca a Rajoy en un duro cuerpo a cuerpo electoral 

Font: El País, 25 de febrer (La Vanguardia, El Periódico) 

 
- El TC tanca la porta a una consulta sense pacte polític 

Font: La Vanguardia, 26 de febrer (El Periódico) 

 
- El Poder Judicial suspende por tres años al juez Santiago Vidal 

Font: El País, 27 de febrer (La Vanguardia, El Periódico) 

 


