
 
 

 

 

 

MES  Data

JULIOL 

1

 2

 3

 

AGOST 

1

2

2

  

SETEMBRE 

 

 
10

1

2

 

Inscripció gratuïta i places limitades

s'han d'inscriure a la sessió. Cal portar DNI i  si la persona es troba en situació d'atur el 
Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació  
 

Confirmeu assistència: Rosario Calandria.
                                                   

Amb el suport de:      
     

     

Sessió Informativa "Punt de partida per emprendre"

 

Des del Centre Local de Serveis a les Empreses de 
de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació
l'Ajuntament del Prat de Llobregat, oferim orientació i 
suport a l'emprenedoria.   
Setmanalment es porta a terme una primera sessió 
d'acollida amb l'objectiu de conèixer els aspectes claus 
abans d'emprendre un projecte empresarial i presentar 
els recursos disponibles a l'abast de les persones 
emprenedores. Les sessions tenen una durada de 2 hores. 

 

CALENDARI 2019
 

Data Horari 

2 Tarda de 16:00 a 18:00h. 

9 Matí de 13:00 a 15:00h. 

16 Tarda de 16:00 a 18:00h. 

23 Matí de 13:00 a 15:00h. 

30 Tarda de 16:00 a 18:00h. 

  

6 Matí de 13:00 a 15:00h. 

13 Matí de 13:00 a 15:00h. 

20 Matí de 13:00 a 15:00h. 

27 Matí de 13:00 a 15:00h. 

 

3 Matí de 13:00 a 15:00h. 

10 Tarda de 16:00 a 18:00h. 

17 Matí de 13:00 a 15:00h. 

24 Tarda de 16:00 a 18:00h. 

  

 

Inscripció gratuïta i places limitades.  Per accedir al Servei les persones emprenedores 
s'han d'inscriure a la sessió. Cal portar DNI i  si la persona es troba en situació d'atur el 
Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació  (DARDO) 

Rosario Calandria. Tel. 93.478.68.78 o A/e : elpratempren

  

     

Sessió Informativa "Punt de partida per emprendre"

 

Centre Local de Serveis a les Empreses de l'Àrea 
e Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació de 

, oferim orientació i 

es porta a terme una primera sessió 
amb l'objectiu de conèixer els aspectes claus 

abans d'emprendre un projecte empresarial i presentar 
a l'abast de les persones 

. Les sessions tenen una durada de 2 hores.  
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Per accedir al Servei les persones emprenedores 
s'han d'inscriure a la sessió. Cal portar DNI i  si la persona es troba en situació d'atur el 

elpratempren@elprat.cat 

Sessió Informativa "Punt de partida per emprendre" 


