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Maravillas Rojo i Patricia Ros, ponents del cicle "Reflexions. Diàlegs sobre el futur"
del mes de juny.

L’economia social i la promoció de la salut, temes de les xerrades de
juny del cicle “Reflexions” del Pla Estratègic

Dilluns 4 de juny de 2018
Programes| Cicle "Reflexions. Diàlegs sobre el futur. Pla Estratègic Castellar
20/20"

L’economia social i la promoció de la salut seran les temàtiques que protagonitzaran
les xerrades del mes de juny organitzades en el marc del cicle “Reflexions. Diàlegs
sobre el futur” del Pla Estratègic Castellar 20/20.

La primera de les propostes, titulada “Com pot impactar l’economia social als
nostres municipis?” tindrà lloc dijous vinent, 7 de juny, i anirà a càrrec de
Maravillas Rojo, presidenta d’Abacus cooperativa. Rojo també va ser regidora de
l’Ajuntament de Barcelona i presidenta de Barcelona Activa.

L’altra xerrada prevista el mes de juny tindrà lloc el dijous 21, i porta per títol “La
implementació de Planet Youth a Tarragona”. En aquest cas, la ponent serà Patricia
Ros, psicòloga clínica i responsable del Servei Municipal de Prevenció de les
Addiccions a l’Ajuntament de Tarragona des de l’any 2000. A més, Ros és Senior
Advisor del programa Planet Youth i cofundadora de la xarxa de treball Perifèrics,
formada per entitats i administracions públiques que treballen en l’àmbit de la
prevenció de tota Catalunya.

Ambdues propostes, com és habitual, tindran lloc a la Sala d’Actes d’El Mirador a
les 18.30 hores. Com que l’aforament és limitat, es prioritzarà l’accés de les
persones que formalitzin inscripció a través del formulari que es pot trobar al web
municipal: www.castellarvalles.cat/inscripciociclereflexions.

Cal recordar també que es poden dur a terme aportacions al Pla Estratègic Castellar
20/20 en un altre formulari habilitat també al web municipal, a
www.castellarvalles.cat/aportacionspla.

El cicle “Reflexions. Diàlegs sobre el futur” es reprendrà a la tardor.
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