
 

 
 

 
 

BRIEFING CAMPANYA INSTITUCIONAL REGISTRE DE CATALANS 

RESIDENTS A L’EXTERIOR 

 

1. OBJECTIUS 

El Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència 

proposa engegar una campanya institucional per fomentar el nombre de 

registrats al Registre de Catalans Residents a l’Exterior. Aquesta 

campanya té dos objectius: 

1) Donar a conèixer el registre, promoure’n la inscripció i actualitzar les 

dades dels catalans que ja estan inscrits. I, oferir avantatges i serveis 

disponibles (targeta sanitària, eBiblio, carnet jove)  

 

2) Comunicar com funciona el registre: explicació de què cal fer, mostrant 

que és un procés fàcil i àgil (Exemple: en només 3 passos ja estaràs 

registrat) 

 

 

2. MISSATGE 

Formar part del registre té el principal avantatge de poder accedir a la cartera 

de serveis que ofereix la Generalitat de Catalunya pels seus residents a 

l’estranger. Aquests avantatges són:   

 

- Targeta sanitària: disposar d’una targeta sanitària d’assistència 

bàsica per les estades temporals a Catalunya. 

- Carnet de biblioteques de la Generalitat de Catalunya: possibilitar 

l’accés al servei de préstec de llibres electrònics de la plataforma 

eBiblio. 

- Carnet jove i Colònies d’estiu: beneficiar d’estades a Catalunya i 

del Carnet Jove 

-  

 

3. TARGET 

 

La campanya ha d’anar adreçada als catalans que viuen a l’exterior, però 

també als seus familiar i amics que viuen a Catalunya, per tal que aquests 

també els hi puguin fer arribar el missatge. 

 

 



 

 
 

 

 

 

4. SUPORTS  

 

Proposem fer una campanya de comunicació i difusió a mitjans tradicionals i 

digitals, a partir dels suports que ofereix la Direcció General de Difusió, però 

amb un gran protagonisme i aposta de difusió a les xarxes socials i altres 

plataformes digitals. 

 

En aquests espais caldrà crear i dissenyar contingut i suports per difondre el 

missatge. Un dels suports que proposem és: 

 

o Un vídeo online en què podria preguntar-se quins són aquests 

avantatges del registre i anar-los desgranant, d’una manera institucional 

i, fins i tot, grisa. Si en són 4, podria haver-hi una pantalla partida en 4. 

El punt diferent podria arribar quan, de sobte, s’introduís un 5è punt, que 

ocupés tota la pantalla, en color, destacat, i en què s’hi llegís, ben gran: 

ALTRES*. Podria anar acompanyat d’una lletra petita que expliqués 

subtilment l’asterisc, apel·lant simplement al futur de Catalunya, per 

exemple. D’aquesta manera, s’entendria el significat d’aquest ALTRES* i 

el missatge clau de la campanya acabaria sent aquest. 

 

 

5. TIMING 

 

El mes de juny d’aquest 2017 és la data límit per assolir els objectius de la 

campanya. És a dir, aconseguir uns 23.000 catalans registrats al Registre de 

Catalans Residents a l’Exterior. 

 

 

6. PRESSUPOST 

 

El departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència no 

disposa de cap partida pressupostària per destinar en la creació i difusió 

d’aquesta campanya. 

 

 


