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Vénen temps molt durs per a l'ocupació (per a l'atur, més ben dit), i a 

Celestino Corbacho li tocarà donar la cara. Si la passada legislatura va ser 

"la de l'ocupació", com la va batejar el mateix PSOE, la que arrenca haurà 

de patir la desocupació. Diferents càlculs donen per fet que l'atur pujarà 

entre 650.000 i 800.000 persones els anys 2008 i 2009, fins a superar 

els 2,5 milions de desocupats. Si es prenen al peu de la lletra les últimes 

previsions del Fons Monetari Internacional, el pitjor arribarà a principis del 

2010, tot i que es podria entrar al 2012 (any electoral) en ple procés de 

recuperació econòmica. 

 

Com a titular de Treball, a José Corbacho també li tocarà pilotar la nova 

reforma laboral i de la Seguretat Social que Zapatero ha ofert als agents 

socials. Un dels objectius serà reduir al 25% la taxa de temporalitat de 

l'ocupació. Entre els encàrrecs rebuts, els més amables són els d'apujar 

el salari mínim (a 800 euros) i la pensió de viudetat (a 750). 

 

En immigració les coses tampoc seran fàcils per a Corbacho. En una 

etapa de crisi de la construcció, molts immigrants poden acabar a l'atur. 

José Luis Rodríguez Zapatero va avançar que una de les receptes de la 

seva política d'immigració serà el finançament de la tornada al seu país 

dels estrangers que es quedin sense feina, però el nou ministre s'haurà 

d'esforçar a trobar també noves fórmules per lluitar contra l'augment del 

nombre de sense papers, els problemes de convivència als barris, la 

discriminació i la participació política d'estrangers. 

 



Corbacho ha viscut en primera línia les dificultats reals que es donen als 

barris i haurà d'aplicar la recepta també avançada pel president 

d'augmentar les dotacions dels serveis públics perquè els espanyols no 

es vegin relegats a l'hora d'accedir-hi. El seu antecessor, Jesús Caldera, 

ja va crear un fons destinat a això, però els seus receptors, ajuntaments 

i comunitats, van destinar els diners en moltes ocasions a altres 

finalitats. 


