
    
 
 

NOTA DE PREMSA 
 

L’HUMT REFORÇA LA SEVA VOCACIÓ DOCENT AMB LA NOVA CÀTEDRA                                         
DE LA DOCTORA ESTHER CALBO SEBASTIÁN 

Es va incorporar a l’entitat l’any 1998, és directora de l’Àmbit Mèdic de la Fundació Assistencial 
MútuaTerrassa i a l’abril va assumir també la direcció del nou Servei de Malalties Infeccioses 

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

 

La doctora Esther Calbo Sebastián ha esdevingut recentment la segona catedràtica de l’Hospital Universitari 

MútuaTerrassa (HUMT). Ha aconseguit la càtedra en Medicina de la Universitat Internacional de Catalunya, un 

nomenament que suposa 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. La càtedra de la Dra. Calbo s’afegeix a la del Professor Álex de la 

Sierra Iserte, la primera amb la que va comptar l’entitat el passat 2021. 

Vocació docent i coneixement científic al servei de l’entitat  

L’esmentada càtedra subratlla l’aposta per la docència i la recerca vinculades a l’entitat i posa en valor la vocació 

docent de l’HUMT. L’obtenció de la càtedra per part de la Dra. Calbo també suposa refermar el compromís de la 

institució envers la transmissió del coneixement així com la voluntat de continuar dotant de contingut l’acreditació 

rebuda a principis del 2009 quan l’HUMT va ser reconegut com a hospital universitari.  

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

dinamització del coneixement i l’aposta per una formació de qualitat de Pregrau i Postgrau 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 

potenciar llavors 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. 

En aquest sentit, el passat 2020 l’entitat va comptar amb prop de 1.200 estudiants de Grau, Postgrau, Màster i 

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

múltiples projectes d’investigació, es van publicar prop de 270 articles científics, es van celebrar prop d’una vintena de 

jornades de divulgació científica i es van consolidar la vuitantena d’equips d’investigació existents. 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.  

Els mèrits curriculars de la Dra. Esther Calbo així com el seu projecte docent i d’investigació l’han fet mereixedora del més 

alt reconeixement acadèmic -docent i de recerca- i sens dubte, aquesta nova càtedra suposarà un estímul 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. 
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Breu biografia de la doctora Esther Calbo 

 

La Dra. Calbo és Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) des del passat 1997, 

Especialista en Medicina Interna (2003) i Doctora en Medicina també per la UAB (2010). La seva carrera professional en 

l’àmbit sanitari es va iniciar l’any 1998 al Servei de Medicina Interna de l’HUMT com a metgessa resident. Després de 17 

anys primer com a metgessa adjunta a l’esmentat servei i després com a cap de la Unitat de Malalties Infeccioses de 

l’HUMT, el passat 2020 va ser nomenada directora de l’Àmbit Mèdic de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa. Aquest 

mes d’abril l’HUMT va incorporar el Servei de Malalties Infeccioses i la Dra. Calbo en va esdevenir també la seva 

directora-cap de servei. 

En termes docents, des del 2009 és Professora associada de Medicina de la Universitat Internacional de Catalunya 

(UIC). El 2016 va defensar la seva plaça com a professora agregada i entre 2018 i 2019 va ser vicedegana de professorat 

de l’esmentada universitat. Les seves principals àrees d'interès en la investigació són el control de les infeccions 

relacionades amb l’assistència sanitària, els bacteris multiresistents, el programes d’optimització d’ús dels 

antimicrobians, les infeccions amb bacterièmia i les infeccions respiratòries.  

Pel que fa a acreditacions, compta amb l’AQU Recerca 2015, l’AQU Recerca Avançada 2019, 2 sexennis acreditats per la 

Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) i és coordinadora del Grup de Recerca 

Multidisciplinar de Malalties Infeccioses de MútuaTerrassa (SGR acreditat 2014 i 2017). És autora de més de 100 

publicacions indexades (65 de primer quartil) i ha contribuït en diversos congressos nacionals i internacionals amb 

diferents responsabilitats. També ha estat investigadora principal en 7 projectes amb finançament competitiu i ha 

dirigit 5 tesis doctorals. 

És sotsdirectora del Programa del Servei Català de la Salut de Vigilància de les Infeccions Nosocomials als Hospitals de 

Catalunya (VINCAT) i membre del Comitè d’Experts per la Transformació del Sistema Públic de Salut designat per la 

Generalitat de Catalunya el passat 2020. 

 

Més informació: 

Comunicació Corporativa MútuaTerrassa  
93 736 50 24 / comunicacio@mutuaterrassa.cat  / @Mutua_Terrassa 
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