
AL COSTAT 
DE LA GENT JOVE
El Carnet Jove arriba a les comarques catalanes per 
consolidar-se, des de la proximitat, com una de les eines 
principals d’emancipació del jovent. Amb la col·laboració conjunta 
de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal de La Segarra, 
els municipis, i els negocis i comerços de la comarca, volem 
facilitar a la gent jove l’accés a serveis i productes per a la vida 
quotidiana, a partir d’una àmplia oferta d’avantatges i oportunitats. 

Ofereix avantatges i descomptes 
al teu negoci i contribueix al 
desenvolupament dels i les joves!

PUBLICITAT DE FRANC
Internet: www.carnetjove.cat. 
– Més d’1.400.000 visites anuals. 
– Accés a una cerca general per àmbit i població, i 
     també entrada específica per al Carnet Jove de
     La Segarra amb els avantatges del teu municipi i comarca.

Aplicació mòbil del Carnet Jove: 
– 400.000 descàrregues acumulades. 
– Cercador i eina de geolocalització per proximitat, que facilita 

als i les joves la cerca i la utilització dels avantatges. 
– Entrada específica per al Carnet Jove de La Segarra.

Butlletí digital del Carnet Jove de La Segarra: 
–  Informació sobre els avantatges del teu municipi 

i de la comarca. 
–  Adreçat a les persones titulars de la vostra comarca. 

RESPONSABILITAT SOCIAL
Adherint-te al Carnet Jove, associaràs el teu negoci a 
un programa social que treballa per millorar la 
qualitat de vida de les persones joves.

IMATGE I VISIBILITAT
Si vincules la imatge del teu establiment amb la del Carnet Jove, 
tindràs el suport d’una campanya publicitària de gran 
repercussió a través de la televisió, la ràdio, la premsa, internet, 
cartelleria i publitrameses.

SENSE COSTOS ADDICIONALS 
Els descomptes que decideixis aplicar no tenen cap cost 
addicional per part del Carnet Jove.

UNA COL·LABORACIÓ ON 
TOTHOM HI GUANYA, 
TAMBÉ EL TEU NEGOCI!

COL·LABORA 
AMB EL NOU
CARNET JOVE
DE LA SEGARRA
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Biosca
Cervera
Estaràs
Granyanella
Granyena de Segarra
Guissona
Ivorra
Massoteres
Montoliu de Segarra
Montornès de Segarra
Les Oluges
Els Plans de Sió
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Ribera d’Ondara
Sanaüja
Sant Guim de Freixenet
Sant Guim de la Plana
Sant Ramon
Talavera
Tarroja de Segarra
Torà
Torrefeta i Florejacs
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UN IMPULS PER A 
LA TEVA COMARCA
Col·laborant amb el Carnet Jove de La Segarra, no 
només ens ajudes a millorar la qualitat de vida dels i les 
joves, sinó que també contribueixes a la promoció del 
teu municipi i de tota la comarca entre la gent jove del 
territori i de la resta de Catalunya.

LES XIFRES DEL 
CARNET JOVE
A CATALUNYA
500.000 joves catalans/es
Entre 12 i 30 anys
Prop de 8.000 avantatges 

CARNET JOVE DE 
LA SEGARRA

I, A MÉS, UN OBSEQUI 
DE BENVINGUDA!
Gaudeix d’un cap de setmana 
per a dues persones, amb 
allotjament i esmorzar, en 
qualsevol dels 21 albergs 
propis de la Xanascat.

Val per un cap de 

setmana en règim de 

pernoctar i esmorzar als 

albergs de la Xanascat

Vàlid per a dues persones una nit, o una persona 

dues nits, de divendres a diumenge, en règim 

de Pernoctar i Esmorzar. Aquest Val eximeix 

del Carnet d'Alberguista per aquesta estada.

CONSELL 
COMARCAL 
DE LA 
SEGARRA

Contacta i col·labora 
amb nosaltres!
619 37 59 20
carnetjove@ccsegarra.cat


