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Ajuntament de L’Hospitalet

AMB futur

Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Departament Comerç, Mercats i Consum
Ctra. del Mig, 85-87, 08907 L’Hospitalet
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FORMACIÓ PER A PERSONES EN RECERCA DE FEINA,
EMPRENDEDORS I PROFESSIONALS DEL COMERÇ

Telèfons: 93 402 99 06 - 93 402 60 06
www.dinamitzaciolocalh.cat
@LHDinamitzaciolocal
@LHDinamitzacio

Amb el suport del Programa
metropolità de suport a polítiques
socials municipals 2016–2019
Dipòsit legal: xxxxxxxxxx
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Comerç

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

Comerç

HABILITATS I PROFESSIONALITZACIÓ
COMERCIAL

AMB futur

Comerç AMB futur és una línia d’actuació creada
dins del Projecte Singular: Pacte local pel comerç
de L’Hospitalet. Un projecte que posa la mirada en el
desenvolupament d’un comerç local, de proximitat i
de futur per als veïns i veïnes, així com per als propis
comerciants de la ciutat. Per això, posem a disposició
de la ciutadania un programa d’activitats i cursos de
formació que serviran per generar noves oportunitats
laborals i millorar la qualificació professional en el
sector del comerç.

FORMACIÓ PER A DEMANDANTS
D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORS

Potenciar les competències i habilitats professionals del teixit comercial i dels emprenedors.

>

Promoure el desenvolupament socioeconòmic de
la ciutat i la promoció de la creació d’ocupació.

>

Treballar per incentivar el desenvolupament sostenible del comerç i mercats, l’economia social i
solidària, i la societat del coneixement.

>

Donar suport al desenvolupament d’actuacions
que tinguin la finalitat de dinamitzar i consolidar
el teixit comercial de l’àmbit del comerç urbà.

2019

>

Anglès bàsic comercial

>

Promoció comercial i noves tecnologies

Maig
Octubre
2019

>

Aparadorisme

>

Comerç a través de les xarxes socials

>

Seguretat alimentària: manipulació d’aliments

>

Tècniques de venda i formació de venedors

HABILITATS I PROFESSIONALITZACIÓ
EN HOSTALERIA

OBJECTIUS
>

Maig
Octubre

>

Anglès bàsic per a cambrers

>

Elaboració de menús

Maig
Octubre
2019

DINAMITZACIÓ COMERCIAL
>

Jornades i conferències

HI COL·LABOREN:

FORMACIÓ ALS MERCATS MUNICIPALS
>

Curs de dependent/a: Peixateria

>

Curs de dependent/a: Pollastre i derivats

>

Curs de dependent/a: Xarcuteria

>

Curs de dependent/a: Carnisseria

Juny
Octubre
2019

•
•
•
•
•
•
•
•

Mercats Municipals de L’Hospitalet
Associació de comerciants de Collblanc-la Torrassa
Associació de comerciants i petits empresaris de Bellvitge
Associació de comerciants de Pubilla Cases
Grup botigues del Centre i Sant Josep
Grups de comerciants de Santa Eulàlia
Unió de botiguers de L’Hospitalet
Asociación Gremio de Hostelería y Alimentación de L’Hospitalet
y Comarca

