
 
 

NOTA DE PREMSA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proper dijous, 30 de novembre, se celebrarà la darrera conferència del cicle “Dijous de Mútua” 
d’aquest 2017 sota el títol “Càncer de pròstata: com afecta als homes”. La pronunciarà el Dr. Josep Mª 
Caballero, cap d’Urologia de l’Hospital Universitari Mútua Terrassa i tindrà lloc a les 18h a la sala 
d’actes de l’edifici docent. 
El cicle va iniciar-se el passat mes de març i des de llavors els professionals de l’entitat han abordat 
múltiples qüestions com el càncer de còlon i recte, els trastorns de conducta en l’adolescència, la 
preservació social de la fertilitat així com les funcionalitats de les unitats de peu diabètic. El cicle es va 
reprendre passat l’estiu amb les infeccions a la primera infància, la salut cardisaludable i aquesta 
darrera conferència sobre el càncer de pròstata i la seva afectació als homes. 
L’assistència s’estima al voltant de les 200 persones tot i que l’abast real ha estat major donat que des 
de l’inici del cicle les conferències s’estan retransmetent via Facebook Live. Mitjançant aquesta 
plataforma es calcula que cadascuna de les conferències ha assolit al voltant de 3.000 visualitzacions. 
A  diferència   d’altres   tipus  de càncer,  el de pròstata es caracteritza per evolucionar, generalment, 
de forma molt lenta i sovint silenciosa. És a dir, en èpoques primerenques, no presenta signes ni 
simptomatologia específica, augmentant la possibilitat del desenvolupament del càncer a altres zones 
del cos. Sobre aquesta i d’altres qüestions en parlarà el Dr. Caballero en el decurs de la conferència 
del proper dijous 30 de novembre. 
 
Per a més informació i gestió d’entrevistes: 

Comunicació Corporativa de MútuaTerrassa 
93 736 50 24 

            comunicacio@mutuaterrassa.cat / www.mutuaterrassa.cat 
  @Mutua_Terrassa 
 

  
 Terrassa, 28 de novembre de 2017 

 
Cloenda del cicle de conferències “Dijous de mútua” 2017  

amb el càncer de pròstata 
És la darrera conferència que se celebrarà en el marc del cicle d’aquest any,  

el qual ha comptat amb un total de 7 conferències i ha aplegat més de 200 assistents 
Dijous, 30 de novembre 2017  -  18 h  

Edifici Docent MútuaTerrassa (C/ Sant Antoni, 39) 
 


