
    
 
 

NOTA DE PREMSA 
 

EL PROFESSOR ÀLEX DE LA SIERRA ESDEVÉ EL PRIMER CATEDRÀTIC VINCULAT                                       
A L’HOSPITAL UNIVERSITARI MÚTUATERRASSA (HUMT) 

Va ser el cap de Servei de Medicina Interna des de 2009 a 2020 i el passat 2018                                                         
va ser nomenat Director de Docència de l’Àmbit de Servei Assistencial 

El seu coneixement científic i la seva competència acadèmica afavoriran la qualitat docent de l’entitat  

 

El Professor Àlex de la Sierra Iserte obre camí a l’entitat convertint-se en el primer catedràtic de l’Hospital 

Universitari MútuaTerrassa (HUMT). Ha aconseguit la càtedra en Medicina de la Universitat de Barcelona, uns 

estudis que suposen el més elevat reconeixement en l’àmbit acadèmic i científic i que revertiran sens dubte en la 

reputació i prestigi de l’entitat en termes docents. 

Coneixement científic i competència acadèmica al servei de l’entitat  

Amb l’esmentada càtedra, la docència vinculada a la Universitat de Barcelona -formada per un total de 47 

professionals de l’àmbit mèdic, infermeria, psicologia i farmàcia- s’ha reforçat amb escreix i possibilitarà el fet de 

dur a terme una docència i recerca pròpies i basades en una experiència curricular àmpliament reconeguda. 

L’obtenció de la càtedra per part del Professor Àlex de la Sierra també suposa continuar dotant de contingut 

l’acreditació rebuda a principis del 2009 quan l’HUMT va ser reconegut com a tal per la Universitat de Barcelona.  

Fruit d’aquest reconeixement, es va potenciar el Campus Universitari de Salut, mitjançant el qual es fomenta la 

dinamització del coneixement i la voluntat per una formació de qualitat dels futurs professionals de la salut i dels 

diferents Àmbits de Servei de MútuaTerrassa. En paral·lel a l’impuls de l’esmentat campus, MútuaTerrassa va 

apostar llavors per la creació de l’Edifici Docent, un espai amb més de mil metres quadrats dotat amb una 

quinzena de sales i concebut per a la formació i promoció del coneixement. 

La trajectòria formativa de MútuaTerrassa però es remunta a fa més de trenta anys, moment en el qual l’entitat 

va ser acreditada per formar a residents. En el transcurs d’aquestes gairebé quatre dècades, la docència de Grau i 

la Formació Sanitària Especialitzada han esdevingut eixos fonamentals de l’entitat en l’àmbit docent. En aquest 

sentit, el passat 2019 l’entitat va comptar amb 1.100 estudiants de Grau, Postgrau i Formació Sanitària 

Especialitzada. Pel que fa a la recerca, l’activitat de l’entitat també va ser notòria: es van endegar una trentena de 

projectes d’investigació, es van publicar prop de 260 articles científics i es van consolidar la vuitantena d’equips 

d’investigació existents. 

Els mèrits curriculars del Professor de la Sierra així com el seu projecte docent i d’investigació l’han fet mereixedor 

del més alt reconeixement acadèmic i sens dubte, aquesta primera càtedra suposarà un enorme reforç de la 

qualitat docent de l’HUMT així com un al·licient per les noves generacions docents -el centre compta amb 45 

professors associats i un professor agregat- que, amb una formació més complerta a nivell investigador, podran 

accedir als mèrits formatius més elevats de l’escalafó docent: la càtedra. 



    
 
 

NOTA DE PREMSA 
 

Breu biografia del Professor de la Sierra 

 

El Dr. de la Sierra és Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (UB), Especialista en Medicina 

Interna, Doctor en Medicina també per la UB i Màster en Gestió de Serveis Sanitaris per ESADE. La seva carrera 

professional en l’àmbit sanitari es va iniciar l’any 1990 al Servei de Medicina Interna a l’Hospital Clínic de Barcelona 

fins l’any 2009, moment en el qual es va incorporar a l’HUMT com a cap de Servei de Medicina Interna (càrrec 

que va ocupar fins el passat novembre de 2020). Des del 2014 és Professor titular de Medicina de la UB i el passat 

2018 va ser nomenat Director de Docència de l’Àmbit de Servei Assistencial. 

És membre de diverses societats científiques -com la European Society of Cardiology, l’American Heart Association 

o la International Society of Hypertension- ha publicat al voltant de 300 articles científics originals i ha contribuït 

en diversos congressos nacionals i internacionals amb diferents responsabilitats. També ha estat investigador en 

20 projectes i ha dirigit 10 tesis doctorals. Pel que fa a premis d’investigació i títols honorífics, ha rebut el Premi 

Josep Trueta a la millor publicació científica i el Premi a l’Excel·lència Professional en l’Àrea de Recerca del 

Col·legi de Metges de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Més informació: 

Comunicació Corporativa MútuaTerrassa  
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