
 

 

CARTA DE SERVEIS AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS 

Casal del Jovent de Prats de Lluçanès 
 

Què fem? 

Organitzem activitats i campanyes per a joves, en col·laboració amb altres institucions 

públiques, fomentant la participació activa del jovent a través d’un oci transformador i 

saludable.Què oferim? 

- Activitats d’informació i sensibilització sobre temes diversos (salut i sexualitat, educació 

i formació, ocupació, lleure i esport...), tant al mateix Casal com a l’Institut Castell del 

Quer, dins del Programa PIDCES. 

- Activitats d’oci saludable i transformador, que contribueixin a l’apoderament i 

l’emancipació dels joves. 

- Oportunitats de participació, en les quals els i les joves poden aportar les seves idees 

o neguits. 

A qui ens adrecem? 

A joves de 12 a 30 anys, sense cap distinció per procedència, municipi 

d’empadronament, ètnia, identitat o orientació sexual, o nivell de renda. 

Com podeu accedir al nostre servei? 

L’accés és obert i gratuït. L’edifici del Casal del Jovent es troba al Carrer Marçal, 5. A 

més, el jovent també pot contactar amb el servei a través de mitjans telemàtics. 

El nostre compromís   

- Afavorir l’apoderament del jovent, mitjançant la informació i el suport a iniciatives 

sorgides des del propi jovent. 

- Fomentar la participació activa del jovent en la vida social del municipi. 

- Oferir espais d’oci saludable i transformador per a joves. 

- Resoldre dubtes del jovent relacionats amb el seu procés de transició cap a la vida 

adulta. 

Contacte  

Horari d’obertura: de dilluns a divendres, de 4 a 2/4 d 8 de la tarda. 

Telèfon: 93.856.07.00 / 659.726.555 

Mail: joventut@pratsdellucanes.cat  

Pàgina de FB: https://www.facebook.com/casaldeljovent.pratsdellucanes/  

Perfil de Twitter: @pratsjove  

Perfil d’Instagram: @pratsjove 
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Compliment de compromisos  

El Casal del Jovent s’ha consolidat com el referent de les activitats juvenils al municipi, 

especialment entre les i els joves en edat adolescent (dels 12 als 18 anys). 

L’espai del Casal del Jovent ha esdevingut un punt de trobada segur per a molts joves, 

no només de Prats de Lluçanès, sinó també d’altres municipis del Lluçanès. 

 


