
 
Montserrat Dolz i Abadia  
 
És psiquiatra infantil I juvenil. Cap de la Àrea de Salut Mental infantil I Juvenil del Hospital de 
Sant Joan de Déu  de Barcelona.  
La Dra Dolz es metge psiquiatra des del any 2000 . El seu interès per la psiquiatria infantil va 
començar al poc de finalitzar la especialitat i ha estat un eix en la seva carrera professional al 
igual que ho ha estat el seu interès per la recerca.  
Ha centrat la seva recerca en l’àrea dels trastorns del neurodesenvolupament i mes 
específicament els trastorns psicòtics. Ha col·laborat en diversos projectes de recerca en 
l’àmbit dels trastorns psicòtics finançats amb fons públics i privats ( “ Diferencias de genero en 
primeros episodios psicóticos , Instituto Carlos III ( ISCIII) (FIS ref. PI05/1115), “Adaptación y 
validación de la versión española abreviada de la entrevista IRAOS para la evaluación 
retrospectiva de la fase prodrómica en pacientes con esquizofrenia” (ETES PFIS0065   02 10. 
PI08/90804), “Factores clínicos y neuropsicológicos asociados a la respuesta a antipsicóticos de 
segunda generación en niños y adolescentes diagnosticados de primer episodio del espectro 
esquizofrénico de inicio precoz” (EC10-175) entre altres.  
Va obtenir una beca de la “ Fundación Alicia Koplowitz “ per 6 mesos al “Center for the 
Assessment and Prevention of Prodromal States (CAAPS)” a la  University of California, Los 
Angeles, U.S. (UCLA) on va col·laborar i es fa formar en la identificació de pacients en risc de 
psicosi . Actualment és investigadora principal de tres projectes amb finançament públic en 
l’àmbit de la prevenció de la psicosis i lidera tota la recerca del Servei de psiquiatria i psicologia 
infanto- juvenil .  
A nivell docent col·labora com a professora en estudis de postgrau de la UAB i des del 2013 
col·labora com assessora en salut mental infantil i juvenil  amb el Pla director de Salut Mental i 
Addiccions de la Generalitat de Catalunya.  
És membre de la junta de la societat Catalana de Psiquiatria infantil i juvenil . 
 


