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Benvolguts/Benvolgudes, 
 
 

Des de la seva creació l’any 1986, el Carnet Jove de Catalunya s’ha convertit en un dels principals 

referents entre la població jove del nostre país. Actualment, 500.000 persones joves catalanes d’entre 

12 i 30 anys en són titulars. Aquest èxit no seria possible sense la valuosa cooperació de les entitats, 

empreses i organismes que han assumit com a propis els valors d’aquest servei, la qual cosa permet oferir 

al jovent prop de 8.000 descomptes i avantatges en un ampli ventall de béns, serveis, esdeveniments i 

propostes. 

 

Tot i aquest elevat nivell d’acceptació, es planteja un nou impuls social del carnet amb l’objectiu d’apropar 

aquest servei encara més a les persones joves, potenciant la seva utilització a nivell local perquè 

esdevingui una eina d’ús en el dia a dia dels i les joves, en serveis i productes molt diversos, i també de 

promoció del teixit comercial. 

 

Per aquest motiu, l’Agència Catalana de la Joventut en col·laboració amb els consells comarcals i 

ajuntaments desenvolupa el Projecte Carnet Jove Local per consolidar el carnet també a nivell local. 

L’objectiu d’aquest és potenciar el vessant local i territorial del carnet, a nivell de la millora de serveis, 

d’identitat i de proximitat a la població jove, promovent el seu ús en el dia a dia, i promocionant el territori i 

el seu teixit social i comercial, del qual formeu part. 

 

En aquesta línia, està previst que, a partir de l’octubre de 2022, la vostra comarca compti amb el nou 

Carnet Jove de La Segarra. Concretament, estan previstes dues línies d’actuació diferents: una prèvia 

que iniciem ara, dirigida al teixit comercial i a les empreses locals que faciliten serveis en tots els àmbits, 

perquè us adheriu al carnet oferint descomptes en els vostres serveis i productes; i una de difusió 

especial dirigida a les persones joves, complementària a la general habitual, que s’iniciarà coincidint 

amb l’inici de l’expedició del Carnet Jove de La Segarra.  

 

Així doncs, us convidem a sumar-vos a la xarxa d’entitats col·laboradores del Carnet Jove de La 

Segarra, només cal que oferiu algun descompte a les persones joves titulars. Volem que en formeu 

part, us beneficiareu de la difusió gratuïta i el reconeixement social que comporta. Us adjuntem un fulletó 

informatiu amb informació més detallada dels beneficis que obtindríeu. 
 

Podeu informar-vos-en amb més detall i donar-vos d’alta molt fàcilment, contactant amb el telèfon del 
consell comarcal 619 37 59 20 o per correu electrònic a l’adreça carnetjove@ccsegarra.cat 
. Formar part del programa no us representarà cap cost, només beneficis. 
 

Us convidem a que us hi adheriu abans del 30 de juny, perquè així entrareu a formar part de la 

campanya especial de difusió que tindrà lloc amb motiu de l’inici de l’expedició del nou Carnet Jove de 

La Segarra. 
 
 

Rebeu una salutació cordial. 

 

 

 

 

 
Francesc Lluch Majoral     Núria Ramón i Pérez  

President del                            Directora general  

Consell Comarcal de La Segarra                                     de l’Agència Catalana de la Joventut   

 

Cervera, abril de 2022 
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