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Un llibre amb les respostes als
millors dubtes del Consultori? A la
venda!

El llibre del Consultori es posa a la venda el 21 d'octubre

Adolescents.cat (http://www.adolescents.cat) , amb el suport de la Direcció general de Joventut de
la Generalitat de Catalunya, llancen el llibre oficial del Consultori
(http://www.adolescents.cat/consultori) ! Un recopilatori súper currat dels millors dubtes reals
d'adolescents sobre amor, sexualitat, psicologia i alimentació.
Estem convencudíssim que aquest llibre us encantarà massa i, a més, us ajudarà a resoldre dubtes
que segur que teniu! Ah, podria ser que hi trobéssiu la pregunta que un dia vau formular
vosaltres mateixos! Totes les preguntes que una persona es pugui fer al llarg de la seva
adolescència tenen resposta al llibre del Consultori; tot el que no us atreviu a preguntar als
vostres pares.
Oblidar l'ex, triangles amorosos, relacions a distància, amors per internet, d'altres que són
impossibles, desamors, infidelitats, enveges, tot tipus de respostes sobre sexualitat, psicologia i
altres assumptes relacionats amb l'alimentació! En resum, des del moment en què el llibre del
Consultori caigui a les vostres mans, no podreu deixar de llegir-lo. A qui podeu preguntar totes
aquestes coses? Eh? Correu cap a la llibreria i pilleu el vostre exemplar!
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Volem fer una menció molt especial a l'equip de psicòlogues que han contestat totes aquestes
preguntes; sense elles, tot això no hauria estat possible. Són: l'Helena Angel, l'Elisabet Aulet, la
Sara Bujalance, la Mariona Busto, l'Elena Crespi, l'Helena Galé, l'Anissa Ouali, la Carlota
Portabella i la Laia Sala. El llibre del Consultori inclou un índex temàtic per poder trobar de manera
ràpida la contesta al dubte que pugueu tenir, d'una manera molt directa.
Al lloro! Es posa aquest 21 d'octubre, i sabem del cert que serà un exitàs! Flipareu! Prepareu-vos
per a la immersió lectora més frenètica! Encara que sembli mentida, no podreu parar de llegir!
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