
   
 

NOTA DE PREMSA 
 

LA TERCERA CONVERSA DEL CICLE “DIJOUS DE MÚTUA”                                                        
ABORDARÀ LES CLAUS PER MANTENIR UNA BONA SALUT SEXUAL 

Se celebrarà el proper dijous, 30 de juny, i anirà a càrrec de la Dra. Raquel Tulleuda, metgessa adjunta                 
del Servei d’Obstetrícia i Ginecologia i responsable de la Unitat d’Atenció a la Sexualitat de MútuaTerrassa 

El passat dijous, 21 d’abril, es va donar el tret de sortida a la vintena edició del cicle “Dijous de Mútua”, una efemèride 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. La conversa inaugural va abordar els tractaments pel càncer i la segona 

va tractar sobre les patologies associades a l’oïda. 

 

La tercera conversa -la qual se celebrarà el proper dijous, 30 de juny- porta per títol “Com mantenir una bona salut sexual” i 

anirà a càrrec de la Dra. Raquel Tulleuda, metgessa adjunta del Servei d’Obstetrícia i Ginecologia i responsable de la Unitat 

d’Atenció Integral a la Sexualitat de MútuaTerrassa. Igual que la passada edició, s’esdevindrà a les 18h a través de l’emissió 

en directe per l’Instagram de MútuaTerrassa i el Facebook Live del diari digital Món Terrassa.  

 

L’experta conversarà amb el periodista Marc Redorta i, pel que fa al contingut, realitzarà -a mode introductori- una breu 

contextualització al concepte de sexualitat (diferenciació sexe versus sexualitat). En el transcurs de la conversa, la Dra. 

Tulleuda també tractarà les repercussions de l’heteropatriarcat en la conducta sexual, les malalties de transmissió sexual així 

com les característiques i implicacions de la vacuna del Papil·loma Humà.  

 

Els problemes més freqüents vinculats a la sexualitat -vaginisme, dolor associat a les relacions sexuals, etc- són altres aspectes 

que s’exposaran i, finalment, la Dra. Tulleuda aprofundirà també en els objectius, reptes i particularitats de la Unitat d’Atenció 

Integral a la Sexualitat de l’entitat. 

 

Els continguts del programa d’enguany 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, el cicle es reprendrà passat l’estiu i les converses restants tractaran els següents temes: l’abordatge integral de 

l’obesitat (setembre), la rehabilitació postural (octubre) i l’estat actual de la SIDA (novembre).  

 

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 va 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. 

 
Més informació: 
Comunicació Corporativa comunicacio@mutuaterrassa.cat / Twitter:@Mutua_Terrassa / Instagram: @mutuaterrassa   
 
Terrassa, 28 de juny de 2022 


