
 

 

LA USOC  DÒNA ASSESSORAMENT JURÍDIC SOBRE 
ESTRANGERIA I SOCIOLABORAL A PERSONES 
MIGRADES, TAMBÉ DURANT EL CONFINAMENT 

Immigració, inserció laboral, assessorament jurídic, Barcelona 

La USOC ha estat donant assessorament jurídic sobre estrangeria i sociolaboral a persones 
migrades durant el confinament amb un balanç molt positiu durant aquests primers cinc 
mesos de l’any 2020. S’ha estat fent activitats presencials abans del confinament i activitats 
telemàtiques , ara , del que ens sentim molt contents i orgullosos, per les xifres i resultats 
que hem assolit en quan a l’atenció a aquestes persones.  

“Els mètodes han canviat, després del decret d’estat d’alarma, de presencial a fer-ho a través 
de xarxes socials, web, email, WhatsApp i telèfon, però USOC continua amb el seu 
compromís social amb les persones migrades” 

Durant el primer trimestre es van repartir més de 1000 díptics informatius i 60 cartells sobre 
el programa d’assessorament  jurídic i d’estrangeria amb l’objectiu que el projecte que es 
desenvolupa amb atenció centralitzada a Barcelona, tingui continuïtat i un bon final.  

Comptem amb una persona (tècnica del projecte) i amb dues advocades, estudiants de 
màsters, que estan fent pràctiques a la USOC , que ens ajuden  a resoldre consultes i dubtes 
de persones migrades. 

Les dades del projecte d’assessorament a persones migrades en matèria jurídica i 
sociolaboral, durant el primer trimestre ja havia seleccionat els 45 participants, que amb el 
compliment dels requisits i amb una gran motivació per la recerca de feina, començaven a 
treballar  els itineraris personalitzats de recerca de feina. “És donen eines per la  recerca de 



feina i s’aborden temes en drets i deures laborals, igualtat i drets d’estrangeria, en petits 
tallers grupals, a la vegada que oferim cursos de castellà i català, tan importants com per 
poder relacionar-se en les futures feines, alguns participants són derivats a recursos 
formatius gratuïts, ja que treballem en xarxa amb altres entitats que ofereixen altres 
formacions. 

 

Tot i que l’entrevistes personalitzades i els tallers s’han paralitzat per l’estat d’alarma, hem 
pogut fer el seguiment dels participants via telefònica i per mail, i estem des de llavors 
atenent telefònicament i participant i encapçalant accions socials solidaries: ajudes bàsiques 
i tràmits d’ajudes, subsidis, rendes.... i assistint a reunions, gairebé diàries d’entitats que 
comparteixen projecte o bé duen a terme formacions o tenen un mateix objectiu de recerca 
de feina, tot això per buscar respostes al final de la pandèmia i resolució de conflictes que 
puguin sorgir d’aquesta pandèmia. 

Creiem que estar al seu costat, tan abans , durant i després d’aquest estat d’alarma generat  
per la pandèmia del Covid_19, és de molta utilitat;  donar suport a aquestes persones 
migrades que arriben a la USOC en recerca de tot tipus d’ajuda 

És gratificant per nosaltres, la USOC poder donar suport i per ells/es que es senten 
recolzats!! 

 


