
   
 
 

NOTA DE PREMSA 
 

EL DR. JOSÉ ANTONIO MONREAL, DESIGNAT “WORLD EXPERT                                                  
IN PARANOID SCHIZOPHRENIA” PEL RÀNQUING MUNDIAL EXPERTSCAPE 

És el director assistencial de l’Àmbit de Salut Mental                                                                                       
de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa (FAMT) 

L’esmentada designació s’afegeix a la del Dr. Alexandre González Rodríguez,                                                                
el qual va ser reconegut pel mateix rànquing el passat 2021 

Coincidint amb la commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental, celebrada el passat mes octubre, el Dr. José 

Antonio Monreal, director assistencial de l’Àmbit de Salut Mental de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa (FAMT) 

ha rebut recentment un reconeixement internacional com a expert en el trastorn mental de l’esquizofrènia 

paranoide, una patologia estretament relacionada amb el trastorn delirant.  

 

L’esmentada designació ha anat a càrrec del rànquing Expertscape, una plataforma mundial que classifica a 

investigadors -entre altres- per la seva experiència investigadora basant-se en una metodologia centrada en l’anàlisi 

de publicacions mèdiques i producció científica.  

 

L’octubre del passat 2021 l’esmentada plataforma també va reconèixer al Dr. Alexandre González Rodríguez, adjunt 

al servei de Salut Mental de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) i coordinador dels Centres de Salut Mental 

d’Adults (CSMA) de l’entitat amb la mateixa designació i en conseqüència l’Àmbit de Salut Mental de la FAMT compta 

ja amb dos professionals experts en aquest trastorn. 

 

Segons aquesta classificació, Espanya és el segon país del rànquing en publicacions relacionades amb l’esquizofrènia 

paranoide -només per darrere d’Alemanya- i situa al Dr. Monreal com un dels acadèmics experts sobre aquest trastorn 

en els darrers 10 anys (període 2012 – 2022). A més, Terrassa hi apareix entre les deu ciutats de major producció 

científica relacionada amb l’esmentada patologia. 

 

Llicenciat en Medicina per la Universitat de Valencia i especialista en Psiquiatria per la Universidad Libre de Bruselas 

(ULB), el Dr. Monreal va realitzar la seva tesi doctoral sobre diferencies en aspectes biològics entre pacients amb 

depressió bipolar i unipolar, basant-se en estudis realitzats al Centre Hospitalari de Rouffach (França) on va treballar i 

formar part de la línia d’investigació de psiconeuroendocrinologia liderada pel reconegut Dr. Fabrice Duval.  

 

A més, també ha treballat a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, al Consorci Hospitalari de l’Anoia i a la 

Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, on ha compaginat i alternat tasques assistencials, de gestió, docents i 

d’investigació. Actualment és el director assistencial de Salut Mental de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa i 

investigador del grup vinculat CIBERSAM (GCV16/SAM/1) i de la línia AGAUR 2017 SG 1412. 

 

Més informació: Comunicació Corporativa MútuaTerrassa  

93 736 50 24 / comunicacio@mutuaterrassa.cat  / Twitter: @Mutua_Terrassa  / Instagram: @mutuaterrassa 
 
Terrassa, 2 de novembre de 2022 


