
Mercè Boada Rovira, MD, PhD 
Neuròloga. Dra. en Medicina per la Universitat de Barcelona. Fundadora i directora mèdica (CMO) de Fundació ACE. 

Barcelona Alzheimer Treatment and Research Center. Fins el 2013 va ser Cap de Secció del Servei de Neurologia de 

l’Hospital Vall d'Hebron i  Responsable del grup de recerca "Alzheimer" al Vall d'Hebron - Institut de Recerca (VHIR). 

Del 1985 al 1988 va obtenir 3 beques del Govern de Catalunya per a estudis de postgrau als EUA per a la investigació en el 

tractament de tumors malignes cerebrals. 

Va ser la coordinadora del «Model d'atenció per les persones amb deteriorament cognitiu i demència de Catalunya» (1991); 

secretària tècnica del Consell de Psicogeriatria de Catalunya (1996 - 2001); presidenta del Consell Assessor pel Tractament 

Farmacològic per a la Malaltia d' Alzheimer (1996-2001), membre del Comitè de Bioètica de Catalunya i del Consell del 

Conseller de Sanitat del Govern de la Generalitat de Catalunya. Ha estat presidenta de la Societat Catalana de Neurologia 

(2000-2002) i vocal de la junta directiva del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. 

Ha format part del Grup d'Experts nacionals per a l'elaboració dels « Estándares y recomendaciones de calidad y seguridad 

en los centros y servicios sanitarios» del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (2011). 

Ha obtingut beques d’ajut a la recerca de l’Instituto de Salud Carlos III; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

(AVANZA); del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad; Ministerio de Ciencia e Innovación (INNPACTO); de 

l’Agència D’avaluació De Tecnologia I Recerca Mèdiques, Generalitat de Catalunya; i de convocatòries de la UE: H2020 

(2014); EFSD (2014); NEURON ERA-NET (2015). Aquests ajuts s’han destinat al desenvolupament de les línies de recerca 

focalitzades en l'estudi de fenotips clínics i neuropsicològics de la Malaltia d'Alzheimer (MA) i demències frontotemporals 

(FTLD); estudis d'expressió genètica en la MA, FTLD i DCL, biomarcadors i de neuroimatge en la MA prodròmica, així com en 

la investigació independent per al desenvolupament de nous tractaments en la MA. 

Ha contribuït a desenvolupar a Fundació ACE un banc d'ADN per a la investigació genètica que compta amb més de 8.500 

mostres. Al costat de Lluís Tárraga, ha elaborat el disseny d'una eina multimèdia per a l'estimulació cognitiva "Smartbrain" de 

projecció internacional. 

Ha publicat més de 150 articles, amb un índex h 29 i F.I. de 392,35 (aquests darrers 5 anys), 25 capítols de llibres i 12 llibres 

de divulgació mèdica. Ha liderat més de 100 assajos clínics farmacològics internacionals focalitzats en la MA i altres 

demències, i en DCL, així com diversos projectes d'investigació sobre malalties neurodegeneratives. 

És codirectora del Document Sitges sobre la capacitat i drets per a la presa de decisions en un procés de demència i lidera l’ 

"Observatorio sobre la Salud cognitiva, Autonomía y Competencia, OBSCAC", des del 2011. 

És membre avaluador de l'ANEP (Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva) en les convocatòries de beques nacionals 

(FIS, CIEN, etc.) i "peer reviewer" de revistes científiques nacionals i internacionals. 

És membre de la Societat Catalana de Neurologia, de la Sociedad Española de Neurología i de la Sociedad Española de 

Geriatría y Gerontología, així com de l'American Academy of Neurology i de l’American Neuorpsychiatric Association. És 

corresponding member de l'American Neurological Association. Pertany a l’European Alzheimer 's Disease Consortium,  

EADC, que reuneix els principals investigadors europeus en el camp de la MA. 

Participa en diversos comitès d'experts i Advisory Boards relacionats amb la recerca en Alzheimer i altres demències. 

Des del 1996, és codirectora de la Conferència Biennal Barcelona-Pittsburgh organitzada conjuntament amb l'Alzheimer 

Disease Research Center de la Universitat de Pittsburgh. 

Guardonada amb el Premi a l’Excel·lència Professional pel Consell de Metges de Catalunya (2008) i amb la Medalla Josep 

Trueta al mèrit sanitari per la Generalitat de Catalunya (2012). El 2014 va ser nomenada membre d'honor de la Sociedad 

Española de Neurología. El 2015 és guardonada amb el premi "Eduard Beltran Rubió" a la millor trajectòria professional i 

acadèmica, concedit per la Societat Catalana de Neurologia i el Premi a la trajectòria Professional atorgat per ACRA.  


