
 
 

 
 
 

 

Enquesta: Baròmetre d’Opinió Política. 2a onada 2015 
Context del 2 al 24 de juny 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. 2a onada 2015. 

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

- Unió desafia CDC. 

Font: El Periódico, 2 de juny . 

- Un año de Felipe VI. 

Font: El País, 2 de juny. 

- Unió pregunta a la militància si dóna suport al procés dins de la legalitat. 

Font: La Vanguardia, 3 de juny (El Periódico). 

- L’esquerra arrabassa al PP el seu bastió a Catalunya.  

Font: La Vanguardia, 5 de juny. 

- L’FMI reclama retallades en sous, sanitat i educació. 

Font: La Vanguardia, 9 de juny. 

- Ciutadans cedeix Andalusia al PSOE i Madrid al PP. 

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

- La cúpula d’Unió vincula el seu futur al sí en la consulta. 

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

- Felip VI revoca el títol de Duquessa de Palma a Cristina. 

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

- Ajustat aval a Duran per plantar cara a Mas. 

Font: El Periódico, 15 de juny (La Vanguardia). 

- Mas da un ultimátum a Duran para que decida si apoya la independencia. 

Font: El País, 16 de juny (La Vanguardia, El Periódico). 

- CDC i Unió donen per trencada l’aliança de 37 anys. 

Font: La Vanguardia, 17 de juny (El Periódico, El País). 

- La ruptura de CiU deixa fora del Govern els consellers d’Unió. 

Font: La Vanguardia, 18 de juny (El Periódico, El País). 

- La ruptura de CiU da vía libre al plan independentista de Mas. 

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

- El Banco Central Europeo sale al auxilio de Grecia por la masiva fuga de depósitos. 

Font: El País, 20 de juny (La Vanguardia, El Periódico). 

- Mas insta l’ANC a impulsar la llista per la independència. 

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

- Grècia ofereix més ajustos per evitar la bancarrota. 

Font: El Periódico, 22 de juny (La Vanguardia, El País). 


