
 

 

  

 

NOTA DE PREMSA 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Oferir una formació bàsica comuna per a tots els residents de primer i segon any d’obstetrícia i 

ginecologia de Catalunya, independentment de la idiosincràsia de cada centre, és el propòsit que 

persegueix la tercera edició del curs per a residents de la Secció de Sòl Pelvià de la Societat Catalana 

d’Obstetrícia i Ginecologia (SCOG) que se celebrarà, el proper 10 de març, a l’edifici docent de 

MútuaTerrassa. 

 

Dirigit pel Dr. Jordi Cassadó, coordinador assistencial dl Servei d’Obstetrícia i Ginecologia de l’Hospital 

Universitari MútuaTerrassa i president de la Secció de Sòl Pelvià de la SCOG, conjuntament amb la 

Dra. Eva Martínez, del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, la Dra. Marta Simó, de l’Hospital Sant Pau i el 

Dr. Lluís Amat, de l’Hospital Universitari Sant Joan de Déu, el curs serà presentat per la Dra. Yolanda 

Cuesta, directora Mèdica Assistencial de l’HUMT i la Dra. Elena Carreras, presidenta de la SCOG. 

 

Comptarà amb una part teòrica -que s’esdevindrà durant el matí- i una part pràctica -que tindrà lloc a la 

tarda-. El primer bloc té per objectiu assolir els coneixements teòrics bàsics sobre l’anatomia i el 

funcionalisme del sòl pelvià, adquirir un concepte integrat de les diferents estructures que el 

conformen, estudiar les estructures musculofascials que intervenen en el part vaginal i conèixer la 

metodologia per l’anamnesi i exploració clínica bàsica del sòl pelvià. 

 

El segon serà un taller sobre l’episiotomia i la voluntat d’aquesta segona meitat de la jornada serà 

saber quan i per què es realitza l’episiotomia, aprofundir en el concepte d’episiotomia restrictiva, 

conèixer la seva tècnica i sutura i veure les conseqüències de la mala pràctica d’una episiotomia. 

 

Per a més informació i gestió d’entrevistes: 

Anna Folch i Filella  
Directora de Comunicació, RP i Protocol  
MútuaTerrassa  
93 736 50 24  
anna.folch@mutuaterrassa.es  
 

Terrassa, 8 de març de 2016 

 
III EDICIÓ DEL CURS PER A RESIDENTS DE LA SECCIÓ DE SÒL PELVIÀ 

 DE LA SOCIETAT CATALANA D’OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA 

  
 

Dijous, 10 de març de 2016 – 8.45h  
Edifici Docent MútuaTerrassa (Sant Antoni, 39) 
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