
 

 

NOTA DE PREMSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demà dijous, 17 de setembre, se celebrarà -a la Casa de Cultura de St. Cugat del Vallès- la 

conferència “Desig de ser pares: factors condicionants de la fertilitat”, la qual donarà el tret de 

sortida a la quarta edició del cicle de conferències “Dijous de Salut a St. Cugat”, organitzades 

per MútuaTerrassa i l’Ajuntament de St. Cugat. Comptarà amb la presència de la Sra. Susana 

Pellicer, tinent d’alcalde de Serveis a la Ciutadania del Consistori de St. Cugat, i tindrà lloc a les 

18h. a la Casa de Cultura dels Jardins del Monestir de St. Cugat (C/Castellví, s/n). 

 

Conèixer els diferents aspectes epidemiològics que condicionen la fertilitat en l’actualitat i 

l’escenari que es preveu en els propers anys al nostre país respecte la fertilitat i la natalitat són 

els objectius que persegueix la conferència en qüestió, la qual anirà a càrrec del Dr. Francesc 

Fàbregues, cap mèdic de la Unitat de Reproducció Assistida d’Àptima Centre Clínic 

MútuaTerrassa.  

 

En el decurs de la conferència, el Dr. Fàbregues també exposarà dades sobre les causes de la 

infertilitat així com els tractaments actuals existents en el terreny de la reproducció assistida. 

Per últim, abordarà els requeriments assistencials futurs i tractarà les noves opcions 

terapèutiques que poden donar noves oportunitats per aconseguir tenir un fill. 

 

El dijous 15 d’octubre tindrà lloc una nova conferència en el marc d’aquest cicle. En aquesta 

ocasió el títol serà “Trastorns de la conducta alimentària en adolescents” i anirà a càrrec de la 

Sra. Toñi Amaro, psicòloga de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. 

 

Divulgar temes de salut d’actualitat i d’interés per a la població i informar d’una manera 

entenedora sobre tot allò que preocupa a la societat així com refermar el compromís envers la 

qualitat de vida de la població  és la voluntat que persegueix l’esmentat cicle. 

 
Per a més informació i entrevistes: 
Anna Folch i Filella  
Directora de Comunicació, RRPP i Protocol MútuaTerrassa 
93 736 50 24  
anna.folch@mutuaterrassa.es  
 
Terrassa, 16 de setembre de 2015 

 

DESIG DE SER PARES: FACTORS CONDICIONANTS DE LA FERTILITAT 

La conferència inaugura la quarta edició del cicle 
“Dijous de Salut” que pretén acostar temes de salut a la població 

 
Dijous, 17 de setembre de 2015  -  18.00 h  

Casa de Cultura  

Castellví, s/n (Jardins del Monestir) - Sant Cugat del Vallès 
 


