
 
 

 
NOTA DE PREMSA 

 
EL DR. ALEJANDRO DE LA SIERRA I LA DRA. AMAIA HERVÁS, RECONEGUTS PEL COL·LEGI 

DE METGES DE BARCELONA AMB UN PREMI A L’EXCEL·LÈNCIA PROFESSIONAL 
Són el cap del Servei de Medicina Interna i director de Docència i la cap clínic del Servei de Psiquiatria i 
coordinadora d’Infantojuvenil de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) i han estat premiats en 

les categories de ‘recerca biomèdica’ i ‘altres àmbits assistencials’ respectivament   
 
El Dr. Alejandro de la Sierra, cap del Servei de Medicina Interna i director de Docència i la Dra. Amaia Hervás, 
cap clínic del Servei de Psiquiatria i coordinadora d’Infantojuvenil de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa 
(HUMT) han estat reconeguts per part del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) amb un Premi a 
l’Excel·lència Professional.  
Es tracta d’un reconeixement públic que el CoMB duu a terme anualment amb la voluntat de posar en valor 
la tasca dels metges catalans que han destacat per la seva activitat professional. Enguany es va celebrar 
coincidint amb la commemoració del 125è aniversari de la fundació del CoMB. 
Els Premis a l’Excel·lència Professional es donen des de 2004 i s’atorguen en el àmbits de medicina 
hospitalària, atenció primària, salut pública i mental, atenció sociosanitària, recerca biomèdica, educació 
mèdica i humanitats mèdiques. En el cas del Dr. de la Sierra va rebre el premi en la categoria de ‘recerca 
biomèdica’ i la Dra. Hervás va ser reconeguda en la de ‘altres àmbits assistencials’. 
Aquests premis es concedeixen als metges que han destacat durant l’any per la seva excel·lència, pel seu 
recorregut professional, honestedat, compromís, altruisme i  integritat. La cerimònia de lliurament -que va 
comptar amb la presència del president i el vicepresident de la Generalitat- va tenir lloc ahir, 21 de novembre, 
al Museu Marítim de Barcelona i va premiar a 51 professionals de la medicina i 5 equips assistencials.  
 
Més informació: 
Comunicació Corporativa MútuaTerrassa  
93 736 50 24 comunicacio@mutuaterrassa.cat   / @Mutua_Terrassa 
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