
INFORMACIÓ PER ALS JOVES I LES JOVES DE LLORENÇ 
MAIG DE 2016 

 

VOLS SENTIR TEVA LA NIT JOVE DE LA FESTA MAJOR? 
 

Tal i com es va acordar a la darrera reunió amb joves, us invitem a participar en la VOTACIÓ  
per decidir quin grup de música serà el convidat de la Festa major 2016. Finalment, dels que 
van resultar escollits entre tots els/les joves, poden venir Alquadrat, Abercocks i La Banda Biruji, 
així doncs, aquests seran els grups que s’hauran de votar per escollir-ne un. 
 

La jornada de votacions, que està adreçada a joves de Llorenç de 16 a 25 anys, es celebrarà 
el proper diumenge, 8 de maig de 2016, de 12 a 14 h. a la Casa de cultura. Serà una votació 
presencial, però també s’acceptaran vots per WhatsApp només el dia 8 de maig de 9 a 14 h. -
els que arribin fora d’aquest dia i hores no es comptabilitzaran i, per ser vàlids, hauran de portar 
el nom del votant.  

US HI ESPEREM! 
I si vols participar en les properes reunions de joves, ja saps... envia’ns un WhatsApp al 
676199010. T’anirem convocant quan es programin. 

 
 

CÀPSULES PER A LA RECERCA DE FEINA AMB JBP 
El dimecres 4 de maig i el dijous 5 de maig, de 10 a 13 h. es faran a la Casa de cultura de 
Llorenç, unes sessions formatives per a la recerca de feina.  
 

Aquest programa està adreçat a joves de 16 a 35 anys de la comarca que estiguin a l’atur. 
Les sessions, totalment gratuïtes, s’enfoquen a la recerca de feina mitjançant les noves 
tecnologies.  Durant les classes es tractaran els següents temes:  

“Com fer un currículum” 
“Recerca de feina per Internet” 

“Orientació laboral i acadèmica” 
 

Encara t’hi pots inscriure, demana informació a la Casa de cultura - 977678690 
 
 

CARNETS PER A JOVES 
Al PIJ Llorenç tramitem els carnets teacher (ITIC) –professor internacional- i student (ISIC) –
estudiant internacional-, els quals donen avantatges i descomptes arreu del món. 
 

Els carnets costen 9,23 € i has de portar el DNI, una foto de carnet en color i una acreditació 
conforme estàs treballant de professor o estudiant respectivament. 
 

També gestionem el carnet d’alberguista (jove, d’adult, de grup, familiar i de família nombrosa 
o monoparental), el qual t'obre les portes als albergs de joventut, alhora que et permet gaudir 
de les més de 4.000 instal·lacions de la International Youth Hostel Federation (IYHF) situades als 

principals indrets turístics del món. 
 
 

APARADOR JOVE 
L’Oficina Jove del Baix penedès ofereix un espai per donar a conèixer les creacions i projectes 
juvenils (joves artistes, joves emprenedors, entitats juvenils,..).  
Es tracta de l’aparador jove, amb accés a la plaça Pep Jai del Vendrell. 
 

Aprofita aquesta  iniciativa... dóna’t a conèixer!    Al PIJ Llorenç t’informarem de com fer-ho. 
 

Més informació: 

PIJ LLORENÇ -  977678690  -   joventut@llorenc.cat 

www.llorenc.cat         Àrea de Joventut de Llorenç del Penedès 


