Carnet “Student” ISIC
Són molts els joves que a l’hora
de
viatjar, anar a comprar,
anar a museus, cinemes,
albergs… utilitzen els carnets
internacionals.

JOVE BAIX PENEDÈS et
facilita la seva tramitació a
través de l'Oficina Jove del
Baix Penedès i dels punts
d’informació
juvenil
dels
municipis de la comarca, on
també pots demanar més
informació
sobre
les
característiques
i
els
avantatges que tenen.
Segur que n’hi ha un a la teva
mida!

DESCRIPCIÓ: És un ajut per als estudiants que viatgen
a l’estranger i volen gaudir de descomptes en
museus, teatres, cinemes, i per comprar bitllets
internacionals d’avió o autobús.
EDAT: A partir de 12 anys
DOCUMENTACIÓ: DNI, NIE o passaport original,
fotografia a color i matrícula o certificat del centre on
consti que el sol·licitant està matriculat l'any
acadèmic vigent.

Federation (IYHF), situades als principals indrets
turístics del món. A més, dóna accés a nombrosos
descomptes i ofertes en tots aquells àmbits
vinculats al món de l'alberguisme que es poden dur
a terme al territori català.
TIPUS DE CARNETS: Hi ha diferents modalitats:
juvenil, adult, familiar i grup.
•

PREU: 9’00 €
VALIDESA: Un any des de la data d'emissió.

PREU: 5 €
•

Carnet “Teacher” ITIC
ITIC
DESCRIPCIÓ: És un ajut per als professors en actiu,
amb els mateixos
avantatges que el carnet
“Student”.

JUVENIL: Per a joves entre 14 i 29 anys,
inclosos. Per obtenir-lo, cal presentar el DNI,
NIE, passaport o carnet de conduir. Els menors
de 14 anys no el necessiten.

ADULT: Per a persones a partir de 30 anys. Per
obtenir-lo, cal presentar el DNI, NIE, passaport
o carnet de conduir.
PREU: 10 €

•

DOCUMENTACIÓ: DNI, NIE o passaport original,
fotografia a color i carnet de docent o certificat del
centre on consti que el sol·licitant treballa a dedicació
plena durant l'any acadèmic.

FAMILIAR: Per a famílies formades per un o
dos adults amb menors de 14 anys. Per
obtenir-lo cal presentar el DNI, NIE, passaport
o carnet de conduir d'un dels adults i el llibre
de família. Gratuït per famílies nombroses i
monoparentals.

PREU: 9’00 €

PREU: 18 €

VALIDESA: Un any des de la data d'emissió.

Carnets d’alberguista
DESCRIPCIÓ: El carnet d’alberguista t’obre les portes
dels albergs de la Xanascat i de les més de 4.000
instal·lacions de la International Youth Hostel

•

GRUP: Per a tot tipus de grup, organització o
associació de més de 10 membres. Per
obtenir-lo cal presentar el DNI, NIE, passaport
del responsable, o el CIF de l’entitat.
PREU: 16 €

VALIDESA: Un any des de la data d'emissió.

Més informació:
www.xanascat.cat
www.isic.org

PIJ CASAL JOVE DE CALAFELL:
977699009 (ext. 678)
joventut@calafell.org

OFICINA JOVE DEL BAIX PENEDÈS:
977157157
baixpenedes@oficinajove.cat

PIJ DE CUNIT:
977676292
joventut@cunit.cat

AJUNTAMENT D’ALBINYANA:
977687818
cultura.ajalbinyana@gmail.com

PIJ BIBLIOTECA PÚBLICA DE LLORENÇ DEL
PENEDÈS:
977678690
joventut@llorenc.cat

PIJ CAN ROSSEL DE L’ARBOÇ:
977670621
pij@arbocenc.cat
PIJ BANYERES DEL PENEDÈS:
977670108
centrecivic@banyeres.altanet.org
PIJ DE BELLVEI:
977168435
pij@bellvei.altanet.org
PIJ CMC DE LA BISBAL DEL PENEDÈS:
977169926
ocupacio@bisbalpenedes.com
AJUNTAMENT DE BONASTRE:
977657019

AJUNTAMENT DE MASLLORENÇ:
977628515
PIJ CASA DE CULTURA DE SANT JAUME
DELS DOMENYS:
977678529
culturastj@sanjaumedelsdomenys.cat
PIJ DE SANTA OLIVA:
977679663
joventut@santaoliva.cat
PIJ L’ESTACIÓ DEL VENDRELL:
977663289
joventut@elvendrell.net

Carnets
pensats
per a tu!

