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1.000.094

2,3%
afiliats a la Seguretat Social

més que fa un any

FOTOS DE JORDI PLAY

MUNICIPAL

El port de Barcelona és un dels generadors d’ocupació a la ciutat

perger, que es passaven la nit en
un garatge jugant a convertir-se
en personatges de Tolkien, molt
abans que se’n fessin les pel·lícu-
les, mentre els seus companys de
classe es reien d’ells a la discote-
ca. Ara ja no els miren amb mala
cara. Ara, diuen, tots som friquis.
Els alienígenes d’Aliens 4 Sale no
són autèntics. Són de resina. Pe-
rò semblen de debò.
Al capdavall, un friqui –coinci-

deixen els personatges d’aquest
reportatge– és algú que es lliura
amb una certa desmesura a una
afició. Igual que els que col·leccio-
nen anells d’havà , taps de cava o
unmunt de segells. En aquest pa-
ti el que passa és que si t’agrada
Batman te’n venen fins i tot el bar-
nús. Aquí et venen el peluix recre-
mat de la sèrie Breaking bad. “És

difícil no trobar aquí una cosa
que t’agradi”, diu Germán Puig,
que famés de vint anys que treba-
lla a Norma.
Ni la crisi econòmica va frenar

l’expansió del triangle friqui de
Barcelona. És cert que algunes bo-
tigues van tancar, però almenys
una tercera part de les que ara fun-
cionen han començat en els úl-
tims cinc anys. Els qui es van criar
amb La guerra de las galàxies ja
són adults i no tenen cap interès
en els mobles de roure. Preferei-
xen demanar un crèdit per deco-
rar el seu saló amb una rèplica a
mida natural de Han Solo de car-
boni. O amb una de Terminator.
I les noves generacions no fan

sinó afegir-se a aquest fenomen.
Ara són molt habituals els dijous,
divendres i dissabtes, a partir de
les vuit del vespre, les quedades
sota l’arc. Llavors, sota l’Arc de
Triomf, els nois i noies d’uns vint
anys queden i juguen al Magic o
al que toqui, i amb les ximpleries
es coneixen i alternen i lliguen, i
després se’n van de festa per uns
quants locals del Poblenou. Allà
continua la seva ruta. Perquè, ara
sí. les dones joves també són fre-
qüents en aquests saraus. I tot fri-
qui és conscient de la transcen-
dència d’aquesta fita.
“L’ambient cada vegada és

més familiar. Ve gent de totes les
edats, del gran públic, fins i tot
dones”, diu Peña.
El mercat crea llegendes per a

tothom: la trilogia cinematogràfi-
ca d’El hòbbit, els nous episodis
de la saga de La guerra de les
galàxies… I totes vindran amb els
seus barnussos, els seus jocs de
taula, els seus nòrdics estam-
pats... I a sobre, con si fos un bàl-
sam, de digestió col·lectiva, l’èxit
The Big Bang theory, la sitcom
que reconcilia la societat amb el
món friqui. I és que, tal com diu
Cuervo, el qui va portar Joc de
trons, “el futur és nostre”.c

BARCELONA Redacció

Nou símptoma de la reactiva-
ció econòmica de Barcelona
després d’anys d’una crisi que
es resisteix a desaparèixer. La
capital catalana va tancar el
mes de novembre amb
1.000.094 afiliats en el conjunt
de règims de la Seguretat Soci-
al. Aquesta dada suposa la mi-
llor variació interanual (+2,3
per cent) des de l’any 2007 i re-
presenta tornar a trencar la
barrera del milió d’afiliats per
primera vegada des del 2011.
La dada, donada a conèixer

ahir, va en la línia d’altres es-
tadístiques laborals, com la
dels 100.603 aturats amb els
quals es va tancar el mes de
novembre, una xifra que fa pre-
veure que molt aviat Barcelo-
na, com va pronosticar l’alcal-
de Xavier Trias en l’entrevista
publicada per La Vanguardia
el dia 21 passat, podria baixar
dels 100.000 aturats per prime-
ra vegada en molt de temps.
La segona tinenta d’alcalde i

regidora d’Economia, Sònia
Recasens, va definir la xifra
del milió d’afiliats a la Segure-
tat Social com la reafirmació
de l’estratègia del govern mu-
nicipal de “posar tots els es-
forços a promoure la reacti-
vació econòmica de la ciutat i
afavorir la generació de llocs
de treball”.
L’últimavegada queBarcelo-

na havia registratmés d’unmi-
lió d’afiliats a la Seguretat Soci-
al va ser el maig del 2011. La
xifra del novembredel 2014 su-
posa un increment de 22.926
treballadors respecte a les esta-
dístiques del mateix mes del
2013 i confirma, segons l’Ajun-

tament, la creació neta d’ocu-
pació iniciada l’últim trimes-
tre del 2013.
Amb relació a l’octubre

d’aquest any, Barcelona té
11.312 afiliats més a la Segure-
tat Social. El registre actual se

situa en els nivells del 2005 i
encara està per sota dels rè-
cords que es van assolir el
2007, quan la ciutat va arribar
a tenir 1,1 milions.
El nombre d’afiliats al règim

general de la Seguretat Social
suma a Barcelona 852.319 tre-
balladors el novembre del
2014 i ha augmentat en termes
interanuals enun2,3%. Es trac-
ta de l’augment més significa-
tiu des de l’any 2007, quan va
començar la crisi econòmica.
D’altra banda, el nombre de
treballadors autònoms ha aug-
mentat un 3,5 en termes intera-
nuals fins a assolir els 113.453
afiliats a Barcelona.
En una nota de premsa di-

vulgada ahir per l’Ajuntament
es recorden les iniciatives pú-
bliques de reactivació delmer-
cat laboral impulsades per la
ciutat com el pla Compromís
per l’Ocupació a Barcelona,
que incentiva la contractació
de 1.340 persones residents a
la ciutat i que es trobin en una
situació de difícil accés a l’ocu-
pació, bé sigui per edat o for-
mació.
A la nota, la responsable de

l’àrea econòmica de l’Ajun-
tament recorda la recent inau-
guració de l’oficina d’atenció a
l’empresa, que ofereix serveis
a empresaris i als ciutadans
que volen crear els seus propis
negocis.c
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Amplíssima
varietat. Al
triangle friqui
un hi pot
trobar des
d’embrions
d’aliens fins a

l’armadura
d’Iron Man,
passant per
tota mena de
jocs.
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El PP de Barcelona ha regis-
trat durant aquestes festes 814
iniciatives i propostes al go-
vern municipal. “És la nostra
particular felicitació de Nadal
a l’alcaldeXavier Trias”, en pa-
raules del president del grup
popular, Alberto Fernández

Díaz. Entre aquestes propos-
tes s’inclouen l’exigència del
“deute real” de 300 milions
d’euros a la Generalitat, la re-
captació del 100% de l’impost
turístic i de l’impost a grans su-
perfícies, així com la reducció
de les despeses municipals en
publicitat i en informes, entre
moltes altres.

Fernández Díaz va demanar
ahir a l’alcalde que ocupi els
vora cent dies que li queden de
mandat abans de les eleccions
municipals “per governar i no
afegir la ciutat a la deriva inde-
pendentista del senyor Mas”,
recordant-li que “encara hi ha
temps” abans de les eleccions
per tirar projectes endavant.c

ElPPpresenta814 iniciativesaTrias

Barcelona recupera
elmiliód’afiliats
a la Seguretat Social

L’ocupació torna
a les xifres del 2011
amb un increment
de l’afiliació
que no es registrava
des de l’any 2007

Les xifres


