
                                     O Carné Xove segue a traxectoria ascendente 

 

 

 Con datos proporcionados dende a unidade administrativa correspondente do Centro 

Coordinador referidos aos tres trimestres do ano en que andamos, pódese afirmar que 

cada vez son máis os mozos e mozas que procuran o Carné Xove. As diferentes 

ventaxes que a súa posesión  proporciona fan de efecto chamada, ao ter en conta que os 

seus  titulares vense favorecidos, por exemplo, con descontos sustanciosos nas compras 

que poidan facer en determinados establecementos comerciais adscritos ao programa; 

nas entradas  para visitas a centros culturais, ou no prezo dos billetes de tren e outros 

medios de transporte, etc. 

 

Nestes  tres últimos trimestres  fixéronse 2.342 carnés desta modalidade, segundo o 

detalle seguinte: 

 

1º  trimestre                       2º  trimestre                     3º  trimestre                   TOTAL  

        677                                    635                                1030                           2342 

 

Facendo unha media das magnitudes que presentan estes  períodos de tempo sae ao 

redor de máis de  750 carnés por trimestre. Non é aventurado adiantar que  no remate do 

ano en que andamos poderáse chegar aos 3000 carnés expedidos. Nun informe 

semellante presentando nestas mesmas páxinas o ano pasado aventurabamos un cálculo 

duns 2500 para o 2011, que se veu superado ata os 2855, polo tanto, e tendo en conta a 

progresión ascendente que se ven detectando, cremos moi verosimil o cálculo anterior. 

 

Os datos que se transcriben veñen a corroborar a receptividade que hai con este tipo de 

instrumentos, por canto que os seus solicitantes son coñecedores dos efectos favorables 

que a súa posesión lles  reporta. Polo tanto, cabe recordar que no Centro Coordinador 

ademáis do Carné Xove poden facilitarse outros como os de alberguista, Teacher, ISIC, 

etc. Neste mesmo espazo de tempo do ano en que andamos, expedíronse un total de 465 

destas outras modalidades, que sumados aos 2342 do Carné Xove, fan un total de 2807. 

 A conclusión deste informe non pode ser outra máis que positiva en canto a resultados. 

 

                                 Santiago, 4 de outubro de 2012 

                         OBSERVATORIO GALEGO DA XUVENTUDE 



     

    

 

 

                

 

              


