
 

El Dr. Josep Maria Argimon, nomenat 

Director de la Infraestructura Científica del 

Barcelonaβeta Brain Research Center 
 

 El centre de Recerca de la Fundació Pasqual Maragall incorpora el Dr. Argimon 

per liderar el desenvolupament i la gestió de les seves infraestructures de 

recerca, estudis i cohorts.  

  

 Amb la incorporació del Dr. Argimon, la Fundació Pasqual Maragall potencia 

els seus estudis amb participants amb l’objectiu d’impulsar el seu pla científic i 

ser un centre d’excel·lència reconegut internacionalment 
 

 

Barcelona, 5 de desembre de 2022 – El Dr. Josep Maria Argimon ha estat nomenat Director 

d’Infraestructures Científiques del Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC) per liderar un 

grup multidisciplinari que durà a terme estudis de recerca observacionals i assajos clínics. El Dr. 

Argimon tindrà la responsabilitat d’assolir aliances estratègiques nacionals i internacionals amb 

d’altres centres de recerca, així com també d’identificar oportunitats i projectes que impulsin la 

investigació del BBRC. 

Entre aquests estudis s’inclou el desenvolupament de la Cohort Alfa, un estudi que té 
actualment més de 2.700 participants i compta amb l’Impuls de la Fundació “la Caixa” i que es 
potenciarà amb l’objectiu de posicionar el centre en l’avantguarda de la recerca en prevenció 
de l’Alzheimer i d’altres malalties neurodegeneratives. 

Com explica el mateix Dr. Argimon, “és un repte entusiasmant incorporar-me a aquest centre de 
referencia internacional. Formar part de l’equip del projecte iniciat per Pasqual Maragall ara fa 
15 anys és un privilegi que em permetrà treballar per potenciar la investigació que es fa 
actualment sobre prevenció de l’Alzheimer.” 

Per la seva banda, el Dr. Arcadi Navarro, Director de la Fundació Pasqual Maragall, afirma que 
aquesta incorporació situa el BBRC “com a centre d’avantguarda en la recerca de l’Alzheimer i 
impulsa la tasca que es fa actualment en un moment importantíssim per la malaltia en que s’obre 
una nova etapa on hi comença a haver potencials tractament per la malaltia”. 

Josep Maria Argimon és llicenciat en medicina i doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB). És especialista en medicina preventiva i salut pública, diplomat en epidemiologia i 
estadística per la Université Pierre et Marie Curie París, màster en epidemiologia i planificació 
sanitària per la Universitat de Gales i màster en Medicina Basada en l’Evidència per la Universitat 
d’Oxford. 

 



 

En la seva àmplia trajectòria ha estat Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya entre els 
anys 2021 i 2022 i ha desenvolupat diferents càrrecs en el Servei Català de la Salut entre els que 
destaquen Director de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària de Catalunya (AQuAS) o 
Director de l’Institut Català de Salut. Així mateix ha estat consultor internacional a l’Amèrica 
Llatina per la Unió Europea i té experiència en la docència a diferents universitats. 

  

Infraestructures de recerca del BBRC 

El Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC) és el centre de recerca de la Fundació Pasqual 
Maragall, impulsat per la Fundació “la Caixa” des de la seva creació, dedicat a la prevenció de la 
malaltia d’Alzheimer i a l’estudi de les funcions cognitives afectades en l’envelliment sa i 
patològic. 

El BBRC compta amb diferents infraestructures de recerca com l’Estudi Alfa, impulsat de 
Fundació “la Caixa” des de 2012. Una plataforma d’investigació per identificar les 
característiques primerenques de l’Alzheimer que va començar amb l’objectiu de reunir 
informació de la fase preclínica de la malaltia per poder entendre la seva història natural. La 
cohort destaca internacionalment pel volum de participants, que supera les 2.700 persones 
sense alteracions cognitives, d’entre 45 i 75 anys, la majoria dels quals són fills i filles de 
persones amb Alzheimer. Es tracta d’una plataforma de recerca única, clau i una font 
d’informació valuosa per a les investigacions del BBRC centrades en l’etapa preclínica de la 
malaltia d’Alzheimer, un període asimptomàtic que comença anys abans que apareguin els 
símptomes clínics. 

També cal destacar el projecte Beta-AARC, una estudi de cohort per a la identificació de 
biomarcadors de sang en la població amb declivi cognitiu subjectiu. Aquest estudi té l’objectiu 
de conèixer els factors que intervenen a l’inici del procés biològic de la malaltia d’Alzheimer i els 
biomarcadors que prediuen la seva evolució. Inclou 200 participants d’entre 55 i 80 anys que se 
sotmetran a una sèrie de proves clíniques, cognitives, d’imatge i determinacions de 
biomarcadors en sang i líquid cefalorraquídi. 

 
 
Sobre la Fundació Pasqual Maragall  
 

La Fundació Pasqual Maragall és una entitat privada sense ànim de lucre que va néixer l’abril de 2008, com a resposta 
al compromís adquirit per Pasqual Maragall (exalcalde de Barcelona i expresident de la Generalitat de Catalunya) a 
l’anunciar públicament que se li havia diagnosticat Alzheimer. La Fundació està dirigida per Arcadi Navarro i presidida 
per Cristina Maragall, filla de Pasqual Maragall. Aquest últim ostenta el càrrec de  president d’honor.  

Més de 190 professionals treballen actualment a la Fundació amb una doble missió: promoure la investigació per 
prevenir l’Alzheimer i oferir solucions que millorin la qualitat de vida de les persones afectades, les seves famílies i els 
seus cuidadors. En l’àmbit de la recerca científica, la Fundació compta amb el Barcelonaβeta Brain Research Center 
(BBRC), centre d’investigació dedicat a la prevenció de la malaltia i a l’estudi de les funcions cognitives afectades en 
l’envelliment sa i patològic.  

 



 

Tot això és possible, gràcies al suport d’una quinzena d’entitats i a una base social de prop de 60.000 socis, que 
contribueixen econòmicament a la continuïtat del projecte. El seu suport és imprescindible per seguir treballant per 
un futur sense Alzheimer, ja que la investigació científica és l’únic camí per a vèncer la malaltia.  

  
Per a col·laborar amb la Fundació: fpmaragall.org/ca/donatius  
 

Per a més informació: fpmaragall.org/ca  
 

 
 
 

 
  
 
PER A MÉS INFORMACIÓ: 
 
 
 

 
 
 

 

 

La Fundació Pasqual Maragall compta amb el suport de:  

Agència de Comunicació 
ATREVIA 
Andrea Gutiérrez / Laura Puig 
agutierrez@atrevia.com / lpuig@atrevia.com 
618 76 30 14 / 619 64 93 62 
 

 

 

Barcelonaβeta Brain Research Center  

Paula Talero / Jaume Aguilar 

ptalero@fpmaragall.org/ jaguilar@fpmaragall.org 

683 28 60 06 / 699 561 448 

https://fpmaragall.org/ca/donatius/
https://fpmaragall.org/ca/
https://es-es.facebook.com/fpmaragall
https://www.youtube.com/watch?v=k9x-vpI3n2A
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mailto:agutierrez@atrevia.com%20/%20lpuig@atrevia.com
mailto:ptalero@fpmaragall.org
mailto:jaguilar@fpmaragall.org

