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Corbacho planteja més ajudes a aturats 
• El ministre de Treball demana a les autonomies i als ajuntaments una 

reforma de la renda mínima d'inserció 
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El ministre de Treball i Immigració, Celestino Corbacho, va aprofitar ahir 

la seva participació en Tribuna Barcelona --el fòrum d'opinió d'EL 

PERIÓDICO-- per emplaçar les comunitats autònomes i els ajuntaments a 

negociar un acord que permeti estendre la protecció social als aturats 

que esgoten la prestació de desocupació que perceben. 

 

Corbacho va advertir que, malgrat que la taxa de cobertura de les 

prestacions de desocupació arriba a un 70%, és necessari un 

replantejament de la renda mínima d'inserció, "creada fa 15 anys per 

evitar que hi hagi un quart món aquí". No obstant, segons el parer del 

titular de Treball la prioritat en un context de crisi no ha de ser tan sols 

la lluita contra l'exclusió social, sinó evitar la desprotecció. 

 

Per apuntalar la seva exposició, va recordar que hi ha 2,5 milions de 

persones desocupades que cobren prestacions. Això significa que hi ha 

un milió d'aturats que no cobren ni assegurança ni subsidi de 

desocupació. La solució per a un problema amb tendència a incrementar-

se a mesura que molts aturats vagin esgotant les seves prestacions no 

depèn únicament del Govern central, sinó també de les comunitats 

autònomes i els ajuntaments. "Espanya té tres nivells d'administracions i 

també tres nivells de protecció social", va afirmar Corbacho. 

 



 

PRIORITAT SOCIAL 

El ministre va proposar a l'auditori de Tribuna Barcelona, en el qual hi 

havia el conseller d'Economia i el de Treball, així com alguns alcaldes i 

regidors, "un compromís" entre administracions. "No podem permetre la 

desprotecció i l'exclusió dels aturats que es quedin sense prestació. 

Aquesta ha de ser una prioritat per sobre de qualsevol cosa". 

 

En la seva conferència titulada Recuperació econòmica i ocupació, 

Corbacho va llançar ahir un missatge "realista, però sense 

catastrofisme". En declaracions posteriors al debat, va reiterar que 

preveu una "probable" recuperació de l'economia que pot iniciar una 

"lenta" millora de l'ocupació al país. En el repàs que va fer del 

deteriorament del mercat laboral des de l'inici de la crisi, Corbacho va 

recordar que a Espanya existeix un atur estructural situat al voltant de 

dos milions de persones que es va mantenir fins i tot quan la taxa de 

desocupació va baixar fins a nivells històrics. Així mateix, va atribuir a la 

construcció --una peculiaritat de la recessió espanyola-- el 60% dels 

nous aturats en l'últim any, al voltant de 600.000 persones. 

 

LA CONSTRUCCIÓ, UN MOTOR 

Malgrat la "caiguda en vertical" que ha experimentat l'ocupació en 

aquest sector, el ministre es va mostrar convençut que la construcció 

seguirà sent "un motor de creixement", encara que amb més pes 

d'activitats com la rehabilitació, la vivenda protegida i les energies 

renovables. Aquesta reconversió sectorial forma part del que Corbacho 

va definir com el nou model econòmic, basat en la millora de la 

productivitat, la formació, la internacionalització de les empreses i en la 

recerca, el desenvolupament i la innovació. 



Tot plegat acompanyat d'un canvi cultural que deixi enrere l'afany per 

l'enriquiment ràpid i doni més importància a valors com l'esforç, el treball 

i l'esperit de superació. Insistir en la via de la reducció dels costos 

laborals i la precarització de l'ocupació "no és la solució" per a 

l'economia espanyola, segons el ministre, que va demanar una suma 

d'esforços a les administracions, els partits, els sindicats, les empreses i 

els treballadors. 

 

Corbacho, no obstant, va admetre que la reactivació econòmica depèn, 

en bona mesura, de la banca, de manera que va instar les entitats 

financeres a "posar més de la seva part per evitar el col·lapse". 


