
 

 

NOTA DE PREMSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proper dijous, 27 d’abril, se celebrarà la segona de les conferències de la setzena edició del cicle de 

conferències sanitàries “Els Dijous de Mútua”. Sota el títol “Trastorns de la conducta en l’adolescència”, 

tractarà sobre la influència que tenen els gens,  l’entorn social i familiar, els hàbits i l´alimentació 

en el desenvolupament dels diferents trastorns de la conducta en els adolescents. 

 

Anirà a càrrec de la Dra. Mònica Oliver, psicòloga clínica i forense d’Àptima Centre Clínic 

MútuaTerrassa, la qual també parlarà dels tipus de trastorns de la conducta amb més prevalença 

en l’actualitat i dels seus símptomes, així com dels diferents tractaments disponibles.  

Finalment, la Dra. Oliver també donarà  consells i  recomanacions per als pares,  per tal de fer 

prevenció i aprendre a detectar els trastorns i activar els recursos sanitaris, familiars  i socials 

disponibles per ajudar a l´adolescent a millorar i/o controlar el seu trastorn. 

Tal i com es va fer en el cas de la primera conferència -celebrada el passat 30 de març i centrada 

en la detecció precoç del càncer de còlon- aquesta segona també es retransmetrà via Facebook 

Live del diari digital Món Terrassa. 

La propera estava prevista pel 25 de maig però finalment se celebrarà el dijous 1 de juny i en 

aquest cas la Dra. Joana Peñarrubia, ginecòloga especialista en Reproducció Humana Assistida 

d’Àptima Centre Clínic MútuaTerrassa, parlarà sobre la preservació social de la fertilitat.  

 

 

Per a més informació i gestió d’entrevistes: 

Comunicació Corporativa de MútuaTerrassa 
93 736 50 24 
comunicacio@mutuaterrassa.cat  
www.mutuaterrassa.cat 
 
 
Terrassa, 25 d’abril de 2017 

 

ELS TRASTORNS DE LA CONDUCTA EN L’ADOLESCÈNCIA 

És la segona conferència del cicle Dijous de Mútua i anirà a càrrec de la  

Dra. Mònica Oliver, psicòloga clínica i forense d’Àptima Centre Clínic MútuaTerrassa 

 
Dijous, 27 d’abril de 2017  -  18 h  

 
Edifici Docent MútuaTerrassa (C/ Sant Antoni, 39) 

 


