LA PREGUNTA DEL DIA: ELS MATINS DE TV3
Del 3 de setembre del 2012 al 15 febrer de 2013:

03-09-12: Teniu més sentiment independentista?
04-09-12: Què en penseu dels canvis al PSC
05-09-12: Patiu pel futur de la vostra pensió?
06-09-12: Què en penseu, de les mesures que imposa Merkel?
07-09-12: Us sabria greu si Eurovegas no ve a Catalunya?
10-09-12: Per quin motiu us manifestareu demà?
12-09-12: Veieu a prop la independència de Catalunya?
13-09-12: A Espanya han entès la manifestació de la Diada?
14-09-12: Què us ha semblat el discurs de Mas a Madrid?
17-09-12: Les trobeu excessives, les retallades?
18-09-12: Els empresaris catalans faran costat a Mas en el projecte de transició nacional?
19-09-12: Què en penseu, de la carta del rei?
20-09-12: Com creieu que acabarà la trobada Mas-Rajoy?
21-09-12: Què en penseu, de l'actuació del president Mas?
24-09-12: Catalunya ha de fer eleccions amb caràcter immediat?
25-09-12: El Parlament ha de convocar un referèndum sobre l'autodeterminació?
26-09-12: La situació actual justifica la convocatòria d'eleccions?
27-09-12: El govern ha de convocar un referèndum encara que no sigui legal?
28-09-12: La relació de Catalunya amb Espanya està en un punt de no retorn?
01-10-12: El federalisme és una solució per a l'encaix de Catalunya a Espanya?
02-10-12: Us preneu com un adéu a Espanya el procés que ha iniciat Catalunya?
03-10-12: Creieu que la immersió lingüística ha fomentat l'independentisme?
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04-10-12: Rajoy ja hauria d'haver demanat el rescat de l'economia espanyola?
05-10-12: La falta d'acord debilita el front independentista?
08-10-12: La situació econòmica justifica una nova vaga general?
09-10-12: El discurs de la por frenarà el sobiranisme a Catalunya?
10-10-12: Catalunya ha de poder fer un referèndum sense el permís de l'Estat?
11-10-12: Esteu d'acord que cal espanyolitzar els alumnes catalans, com vol el ministre
Wert?
15-10-12: Espanya ha acceptat mai que no és una nació única?
16-10-12: La internacionalització del conflicte Catalunya-Espanya és inevitable?
17-10-12: El govern espanyol està esperant massa a demanar el rescat a Europa?
18-10-12: Què en penseu, de la convocatòria d'una nova vaga general?
19-10-12: Al servei de qui han d'estar els Mossos en cas de conflicte entre la legalitat
jurídica i la democràtica?
22-10-12: Com interpreteu els resultats electorals a Euskadi i a Galícia?
23-10-12: Els socialistes han de redefinir la seva ideologia?
24-10-12: Queda marge per al diàleg entre la Generalitat i el govern central?
25-10-12: Trobeu justificada la vaga de les farmàcies?
26-10-12: Què en penseu, de la reacció dels sindicats davant la reforma laboral?
29-10-12: El debat independentista ha tapat el de la crisi econòmica?
30-10-12: Quines retallades heu fet en les vostres despeses habituals?
31-10-12: Els comerços han de poder obrir quan vulguin?
02-11-12: S'han d'eliminar els ponts del calendari laboral?
05-11-12: Dubteu que Catalunya estigui patint un espoli fiscal?
07-11-12: Us satisfà la victòria de Barack Obama?
08-11-12: Creieu que els partits sabran trobar una solució a l'allau de desnonaments?
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09-11-12: Teniu decidit el vot per al 25 de novembre?
12-11-12: Tots els bancs han de suspendre els desnonaments fins que es modifiqui la llei?
13-11-12: Teniu raons per fer vaga demà?
14-11-12: Quina valoració en feu, de la jornada de vaga electoral?
15-11-12: Quina valoració en feu, de la jornada de vaga general?
16-11-12: El govern espanyol ha fet curt amb les mesures per aturar els desnonaments?
19-11-12: Conclusions del debat de TV3
21-11-12: Quin efecte electoral creieu que tindrà el cas del suposat informe policial del diari
"El Mundo"?
22-11-12: Us ha decebut el to de la campanya electoral?
23-11-12: Quina estratègia hi veieu, darrere la filtració de l'esborrany publicat per "El
Mundo"?
26-11-12: Com valoreu els resultats electorals?
27-11-12: Esquerra hauria d'entrar al govern?
28-11-12: La corrupció en la política té solució?
29-11-12: Com valoreu que ERC prefereixi quedar-se fora del govern?
30-11-12: La consulta ha de ser la prioritat del nou govern?
03-12-12: Els governs han anat massa lluny amb les retallades socials?
04-12-12: El govern del PP vol destruir el model d'immersió lingüística?
07-12-12: Reformar la Constitució serviria per arreglar l'encaix entre Catalunya i Espanya?
10-12-12: La Unió Europea es mereix un Premi Nobel de la Pau?
11-12-12: El govern hauria d'arribar a la insubmissió amb la "llei Wert"?
12-12-12: La cimera de partits per la defensa de la immersió servirà per fer canviar d'opinió
el ministre Wert?
13-12-12: Esteu d'acord que Catalunya no acati la nova llei d'educació tal com està
plantejada?
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14-12-12: Us han convençut les explicacions del conseller Puig sobre les actuacions dels
Mossos?
17-12-12: Per què penseu que La Marató bat rècords en plena crisi?
18-12-12: Quina ha de ser la prioritat d'aquesta legislatura?
19-12-12: El pacte CiU-ERC garanteix el camí cap a la sobirania?
20-12-12: Us fa por la reacció del govern espanyol al projecte sobiranista?
21-12-12: Com passareu el Nadal?
07-01-13: L'exèrcit s'ha de mantenir al marge del procés sobiranista de Catalunya?
08-01-13: Espanya es pot permetre ser l'estat europeu amb més quilòmetres d'alta
velocitat?
09-01-13: S'han de demanar responsabilitats polítiques pel "cas Pallerols" de malversació de
fons públics?
10-01-13: Us semblen suficients les explicacions d'Unió Democràtica pel "cas Pallerols"?
11-01-13: La declaració del Parlament ha de ser pel dret a decidir o per l'estat propi?
14-01-13: CiU i ERC han de rebaixar el contingut del pacte sobiranista per aplegar el
consens d'altres partits?
15-01-13: Us sembla bé que la declaració del Parlament no parli de l'estat propi per afavorir
el consens?
16-01-13: El govern central vol ofegar econòmicament Catalunya?
17-01-13: El sobiranisme és irrellevant per afrontar la sortida de la crisi?
18-01-13: Com ha d'aturar Europa l'expansió del terrorisme d'arrel islamista?
21-01-13: Creieu que el PSC s'acabarà sumant al consens sobiranista?
22-01-13: Com acabaríeu amb la corrupció política?
23-01-13: Què en penseu, de les divisions internes de CiU i del PSC el dia que s'aprova la
declaració sobiranista?
24-01-13: El PSC es va equivocar votant "no" a la Declaració de Sobirania?
25-01-13: Per això avui us preguntem: Hi ha polítiques alternatives per combatre l'atur?
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28-01-13: La corrupció s'arregla amb pactes polítics?
29-01-13: La Generalitat ha de demanar permís al govern espanyol per a la seva política
exterior?
30-01-13: Els polítics implicats en casos de corrupció s'haurien d'apartar dels càrrecs
públics?
31-01-13: La justícia té prou instruments per lluitar contra la corrupció?
01-02-13: Quina sortida hi veieu, a l'actual situació política?
04-02-13: Us convencen les explicacions de Rajoy?
05-02-13: Què us va semblar la resposta de Rajoy a la crisi política pel "cas Bárcenas"?
06-02-13: "De què hauria de servir la cimera anticorrupció d'avui al Palau de la
Generalitat?"
07-02-13: Les institucions i els partits aconseguiran fer net de la corrupció?
08-02-13: La corrupció obliga a repensar el sistema polític?
11-02-13: S'haurien de prohibir les donacions de les empreses als partits?
12-02-13: Què us sembla la renúncia del papa Benet XVI?
13-02-13: La iniciativa popular ha superat els polítics?
14-02-13: El pes de les retallades ha de continuar afectant majoritàriament els treballadors
públics?
15-02-13: Quina sensació us fa l'acumulació de casos de corrupció i espionatge?
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