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L’any 1991, fundà juntament amb Mercè Boada, el primer centre de dia terapèutic per a persones 
amb demència al nostre país, l’Alzheimer Centre Educacional, on començà a treballar amb el 
Programa  de Psicoestimulació Integral (PPI) (Boada & Tárraga, 1994) l’objectiu d’oferir una nova 
estratègia terapèutica per reeducar, socialitzar i afavorir la independència i qualitat de vida 
d’aquests malalts d’Alzheimer i llurs famílies. 
 

Des de 1995 és fundador i director de la Fundació ACE. Institut Català de Neurociències Aplicades, 
creant un centre expert en el diagnòstic global i tractament dels malalts amb trastorns cognitius i de 
la conducta. 
 

Junt amb el seu equip lidera diferents línies de recerca bàsica, clínica aplicada, no farmacològica i 
social.  
 

L’any 2006 va inaugurar l’Hospital de Dia Alzheimer Centre Educacional, orientat especialment a 
malalties neurodegeneratives en persones menors de 65 anys. 
 

Ha estat membre del Consell Assessor en Psicogeriatria del Servei Català de la Salut i coordinador 
del Grup d’Estimulació Cognitiva. 
 

Ha participat, en qualitat d’investigador principal o co-investigador, en diferents projectes de 
recerca finançats per institucions públiques nacionals i de la Unió Europea per al desenvolupament 

de les línies de recerca generades a Fundació ACE, focalitzades en l’estudi de fenotips clínics i 
neuropsicològics de la malaltia d’Alzheimer (MA) i demències Fronto-Temporal (DFT);  estudis 
d’expressió genètica en la MA, DFT i Deteriorament Cognitiu Lleu (DCL); biomarcadors i de 
neuroimatge en la MA prodròmica així com la recerca independent per al desenvolupament de 
nous tractaments en la MA i altres demències.  
 

Ha publicat 75 articles científics en revistes indexades amb un factor impacte de 206,45 en els últims 
5 anys. Ha escrit diversos llibres de divulgació sobre la teràpia d’estimulació cognitiva i la seva 

metodologia de treball i ha col·laborat en múltiples publicacions editorials com a co-autor.   
 

Al costat de la Dra.  Mercè Boada i amb la col·laboració de Universitat de Pittsburgh, organitza i 
dirigeix la Conferència Biennal “Barcelona-Pittsburgh” que el 2016 celebra la seva desena edició 
(20 anys). Ha dirigit els cursos de formació continuada de “Actualización en las Demencias para la 
Atención Primaria”. 


