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CRE EN PLURAL 

 

 
Som una plataforma apartidista que creu que la igualtat de drets, el feminisme, la 

pluri-nacionalitat, la multi-culturalitat, el plurilingüisme, l’anti-feixisme, l’anti-racisme 
son valors irrenunciables. 
 

El nostre nexe d'unió és disposar de passaport espanyol, residir en Gran Bretanya, 
més concretament en el territori britànic sota responsabilitat del Consulat de l’Estat Espanyol 
de Londres i compartir la voluntat de presentar una candidatura al Consell de Residents  a 
l’Extranger (CRE) amb la intenció d’esdevenir l’eina de referencia entre la comunitat(s) de 
residents en aquest territori. 

 
Els nostres principals objectius són millorar la relació amb l’administració consular 

per fer-la més fluida, democràtica, àgil i transparent; així com assessorar i donar suport 
a persones residents en GB, nous migrants o aquelles que decidesquen retornar a 
l’Estat Espanyol, per facilitar els tràmits necessaris tenint molt en compte el context post-
Brexit en que vivim. 
 

Així mateix, també centrarem part del nostre treball en recolzar i impulsar 
l’associacionisme multicultural i plurilingüístic de la comunitat resident amb passaport 
espanyol, independentment de si el seu lloc de neixement és Llatinoamèrica, Àfrica o 
qualsevol dels territoris i nacions amb llengües i cultures pròpies de l’Estat Espanyol. 
 

El nostre programa es resumeix en 5 punts que considerem bàsics i que són el resultat 
de la nostra experiència vivint en aquesta demarcació consular: transparència i agilitat en 
les relacions entre la comunitat emigrada i l'administració; transparència en el treball 
del CRE; suport a la ciutadania davant les conseqüències del Brexit; atenció a la 
ciutadania migrant a GB; i promoció d’accions culturals des d’un punt de vista obert, 
pluricultural i plurilingüístic. 
 

 

1.Transparència i agilitat en les relacions entre la comunitat migrada i l'administració. 

 

• Treballarem per millorar i agilitzar tràmits davant l'administració consular i la 
resta d’administracions de l’Estat, reclamarem al consulat transparència davant la 

ciutadania en tots aquells temes que els afecten. 
 

• Obrirem la Bústia del CRE per a rebre, tramitar i contestar en un termini de 5 dies 
totes les consultes rebudes i traslladar-les al consulat. 

 

• Reclamarem al Consulat transparència i agilitat en la informació a la ciutadania 
en els processos electorals, que garantesca la seua participació en igualtat de 

condicions amb les persones residents dintre de l’Estat Espanyol, siga quin siga el 
procés electoral convocat. Al mateix temps informarem dels esmentats processos i 
del procediment a seguir per tal que la ciutadania resident en la nostra demarcació 

consular hi puga participar de ple dret. 
 

• Recollirem i traslladarem les propostes de la ciutadania per millorar l'atenció 
consular en la nostra demarcació. 
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2. Transparència en el treball del CRE. 

 

• Actualitzarem la nostra pàgina periòdicament per rendir comptes del treball 
realitzat pel CRE, notícies consulars d'interès, informació sobre drets i deures de la 

diàspora resident en la nostra demarcació consular i comunicar modificacions 
legislatives d'interès tant pel que fa al territori britànic com el del territori de l’Estat 

Espanyol. 
 

• Mantindrem activitat constant en els nostres perfils de les xarxes socials per 
mantenir informades les nostres comunitats i fomentar la participació. 

 

• Crearem un butlletí mensual del CRE que es publicarà en el portal i xarxes socials 
i es distribuirà als nostres contactes per correu electrònic. 

 

• Organitzarem trobades presencials o telemàtiques amb les comunitats per a 
recollir propostes i informar del treball fet, almenys dues vegades a l’any. 

 

3. Suport a la ciutadania davant les conseqüències del Brexit. 

 

• Analitzar i transmetre l’impacte del Brexit a la ciutadania, així com informar 
periòdicament de la introducció de nous canvis i restriccions. 

 

• Exercir com ponts de comunicació entre el consulat i la ciutadania donant suport i 
assessorant persones sobre els drets laborals (educatius, de residència o de 

retorn) que els afecten. 
 

• Informar la ciutadania sobre els canvis relacionats amb la regularització (EU 
Settlement Scheme). 

 

• Informar i assessorar la ciutadania en quant a la sol.licitud de la UK Global Health 
Insurance Card (GHIC) / New UK European Health Insurance Card 

(new UK EHIC) per gaudir de cobertura sanitària en les visites a països de la 
Unió Europea. 

 

• Resoldre dubtes sobre el Brexit o redirigir consultes relacionades a través de la 
Bústia del CRE. 

 
4.Atenció a la ciutadania migrant a GB 

 

• Actuarem com a pont d’informació en matèria d’escolarització, ajudes socials a 
persones necessitades, etc. Igualment informarem sobre tràmits de retorn a l’Estat 

Espanyol, pensions, atur, fiscalitat, convalidació de títols, escolarització, etc. 
 

4.1. Lluitar pels drets laborals de la ciutadania en la nostra demarcació consular. 

 

• Promoure assistència a la ciutadania per a sol.licitar el “Nacional Insurance Number”. 
 

• Suport als autònoms a GB. 
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4.2. Informar la ciutadania sobre com tenir accés a l'atenció sanitària només arribar a 
GB i a Espanya. 

 

• Crearem canals d'informació i actuarem com a vincle assessor de persones 
migrants per a la tramitació de registres en l’assistència sanitària. 

 

• Explicarem, a traves de la nostra web, de les passes necessaries per obtenir 
cobertura sanitària a través del NHS. 

 

• Informarem sobre l'assistència sanitària pública en l’Estat Espanyol per als residents 
en el Regne Unit. 

 
4.3. Donar suport a la ciutadania que vulga aprendre anglès i millorar el seu nivell 

d'anglès. 

 

• Promoure oportunitats d’aprenentatge organitzades en associacions locals. 
 

• Promoure serveis de suport a la ciutadania que desitge aprendre anglès però amb 
dificultats a accedir a cursos u organitzacions (ex: barrera lingüística). 

 

5.Promoció d’accions culturals des d’un punt de vista obert, pluricultural i 
plurilingüístic. 

 

• Proposar accions concretes en els serveis consulars i actes culturals per mostrar la 
diversitat cultural i lingüística de totes les llengües de l’Estat Espanyol. 

 

• Promoure, donar suport i divulgar la creació i col.laboració amb associacions i 
organitzacions en l’exterior per a donar-los visibilitat i promoure el seu treball com a 

forma de mantenir els vincles culturals de les comunitats de la diàspora. 
 


