NOTA DE PREMSA
EL CICLE DE CONFERÈNCIES “DIJOUS DE MÚTUA” ARRIBA A LA 20ª EDICIÓ
AMB LA CONSOLIDACIÓ DE LA SEVA VOLUNTAT DIVULGADORA
S’iniciarà el proper dijous, 21 d’abril, i mantindrà el format de la retransmissió online
i la modalitat de conversa entre un professional de l’entitat i un periodista
El proper dijous, 21 d’abril, s’inaugurarà un nou cicle de conferències “Dijous de Mútua”; una edició ben especial ja
que es compleixen dues dècades de la posada en marxa d’aquesta iniciativa divulgativa sobre temes mèdics
d’actualitat que tan bona acollida ha tingut a la ciutat.
En el transcurs dels darrers anys només es va suspendre el passat 2020 com a conseqüència de la pandèmia de la
Covid-19 i l’any passat ja es va reprendre amb l’adopció del format online -a través de l’emissió en directe per
l’Instagram de MútuaTerrassa i el Facebook Live del diari digital Món Terrassa- i la incorporació de la modalitat de
conversa entre un professional de l’entitat i un periodista. Aquesta mateixa fórmula, molt exitosa en termes
d’audiència i d’abast social, és la que s’emprarà en aquesta edició, la qual contempla un total de sis converses que
tindran lloc entre els mesos d'abril i novembre (exceptuant juliol i agost).
La conversa inaugural porta per títol "Tractaments pel càncer" i serà pronunciada pel Dr. Carles Pericay, cap del
servei d’Oncologia de l'HUMT. Pel que fa al contingut, l’expert abordarà els programes de cribratge existents així
com els possibles impactes en la reducció de la incidència i l’estadiatge inicial dels tumors diagnosticats. En aquest
sentit es referirà als càncers de mama i còlon i a la dificultat de diagnosticar de forma precoç el de pulmó i pàncrees.
En el transcurs de la conversa el Dr. Pericay també se centrarà a la medicina de precisió, aprofundirà en el seu
impacte en termes de biòpsia líquida, NGS, diagnòstic, classificació tumoral i incidirà en la personalització dels
tractaments. En aquest punt abordarà la biologia molecular i a mode de context també s’exposaran les dades actuals
del càncer a l’estat -freqüències, incidències, prevalences i mortalitat- així com la previsió a futur. Finalment, el Dr.
Pericay compartirà el seu coneixement en matèria d’immunoteràpia.
Els continguts del programa s'han treballat en base a la percepció social de les temàtiques que més interès poden
generar entre el públic així com a les aportacions que els professionals de l’entitat han recollit dels seus pacients. En
aquest sentit, les converses abordaran els següents temes: els tractaments pel càncer (abril), l’oïda (maig), la salut
sexual (juny), l’abordatge integral de l’obesitat (setembre), la rehabilitació postural (octubre) i l’estat actual de la
SIDA (novembre). Igual que la passada edició, totes s’esdevindran en directe a les 18h de forma telemàtica.
Dues dècades de “Dijous de Mútua”: un centenar de conferències i més de 130 professionals implicats
El cicle “Dijous de Mútua” es van iniciar el passat 2002 amb la voluntat d’aproximar temes mèdics d'actualitat i, vint
edicions després, ha aconseguit consolidar-se i mantenir aquesta essència divulgativa de rigorositat i proximitat. Des
de llavors s’han dut a terme 102 conferències -amb una assistència mitjana d’una cinquantena de persones- en les que
hi han intervingut més de 130 professionals de l’entitat.
Al 2016 les conferències van començar a retransmetre’s per via telemàtica i aquest fet va representar un salt
qualitatiu ja que cadascuna va arribar a una mitjana de més 1.000 persones i va registrar al voltant de 700
visualitzacions dels vídeos. Durant el 2020 el cicle veure alterat el seu calendari degut a la pandèmia i es va reprendre
l’any passat amb un format diferent: els “Dijous de Mútua online”, el qual ha tingut una molt bona acollida ja que la
mitjana de persones a l’abast ha estat de 24.000 i les visualitzacions de cada vídeo de prop de 5.000.
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