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O CARNÉ XOVE VAI A MÁIS 

 
Durante o primeiro semestre deste ano expedíronse 1.097 Carnés Xoves dende o Centro 

Coordinador de Información e Documentación Xuvenil. 

 
Se sumamos este dato ao dos que se fixeron nos dous anos anteriores (2.596 en 2.008 e 

2.571 en 2.009), danos un total de 6.264 carnés ao día de hoxe nun período de dous anos 

e medio. Estas cifras parecen elocuentes abondo  sobre o interese cada vez máis grande 

entre mozos e mozas polas vantaxes que reporta ser  posuidor do carné: descontos nos 

precios en produtos e servizos ofrecidos por moitas empresas  tanto en Galicia como 

noutras Comunidades Autónomas ou en 40 países europeos adheridos ao programa. 

 
Facer un relatorio dos servizos que abrangue o programa  resulta moi complexo, polo 

tanto só imos referirnos ás tipoloxías dalgúns deles en forma de exemplo: de orde 

cultural ou lúdico, como pode ser o caso de reduccions nos prezos das entradas para 

visitar determinados museos ou asistir a algúns espectáculos; rebaixas en alonxamentos 

ou comidas; en compras dos sectores máis diversos; en transportes, RENFE, cursos, 

telefonía, etc, etc. 

 
No Centro Coordinador de Información e Documentación Xuvenil está a disposición  de 

quen a queira consultar unha Guía na que aparecen relacionadas todas as institucions e 

empresas adheridas ao programa nas catro provincias, con detalle concreto dos 

beneficios que conceden nos seus produtos e servicios aos titulares do carné. De feito, 

no momento en que algún mozo ou moza ven darse de alta, xa recibe a publicación, 

tendo tamén dereito a solicitar noutras Comunidades Autónomas  que lle faciliten 

información semellante. 

 
Ainda que cremos que a divulgación boca a boca entres os mozos e mozas é o mellor 

medio para achegar entre eles informacións sobre resultados, lembramos a quen interese 

que  os datos anteriores  e máis outros sobre os requisitos necesarios para os que queiran 

sumarse ao colectivo dos que xa o teñen, poden obterse tanto na Dirección Xeral de 

Xuventude e Voluntariado, como no Centro Coordinador. A información pode tamén 

extenderse respecto de outros tipos de carnés que tamén se tramitan dende o Centro, 



como son os de estudante (ISIC); mestre (TEACHER); xove internacional (FIYTO), ou 

para  alberguistas.  

 
 
 


