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NOTA CURRICULAR 
 
 
 
 

 Nolasc ACARIN TUSELL (Barcelona 1941), Doctor en Medicina per la 
Universitat de Barcelona i especialista en Neurologia. 

 
 

 Ha sigut Secretari General de la Sociedad Española de Neurología (1976-
78). Cofundador de la Revista de Neurología (1972). President de la 
Societat Catalana de Neurologia (1992-94). President del Centre d’Anàlisi i 
Programes Sanitaris (1983-1993), President del IV Congrés de la European 
Neurological Society (1994), Secretari General de la Conferencia Nacional 
Alzheimer (1997- 2005), també és membre de la American Academy of 
Neurology, i Acadèmic corresponent de la Real Acadèmia de Medicina de 
Catalunya (des de 2001). 

 
 
 Ha publicat 46 capítols de llibre i  articles científics en les revistes 

mèdiques: Medicina Clínica, Revista de Neurología, Quadern CAPS, 
Neurología, Revue Neurologique, Acta Neurològica, Anuario de Psicología, 
Neurology, Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry i Summa 
Psicológica UST.    

 
 

 Es autor, coautor o Director dels següents llibres: Les miopaties (1982); 
Mapa sanitari de Catalunya (1982); La responsabilitat de l'acte mèdic 
(1985); Enfermedades vasculares del sistema nervioso central (1988); 
Marcadores biológicos y perspectivas terapéuticas en la enfermedad de 
Alzheimer (1989); Glosario de Neurología (1990); Declamed: definición, 
clasificación y estudio del paciente demenciado (1990); Demencias, inicio 
de una década (1991); Anticossos antigangliosids en l'esclerosi múltiple 
(1993); Cefalea (1997). El Cerebro del rey, ed. RBA, 2001. 411 pp. Llibre 
de divulgació culta sobre la evolució de la vida, la sexualitat, la consciencia, 
la memòria, el envelliment i la mort ( 9 edicions). Alzheimer. Manual de 
Instrucciones, ed. RBA, 2010, 125 pp. Introducció a les malalties cerebrals 
relacionades amb la pèrdua de memòria, en especial l’Alzheimer, a través 
d’experiències reals i recomanacions de com assistir al malalt i a la família. 
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 Va ser delegat de la Generalitat de Catalunya en la primera Comissió Mixta 
Estat-Generalitat (1977-1980). Redactor del Mapa Sanitari de Catalunya 
(1980). Membre del Consell Assessor de Sanitat de Catalunya (2004). 
Vocal del Consell català d'especialitats en ciències de la salut.(2005). 

 
 

 Ha sigut Cap de la Secció de Neurologia de l'Hospital Universitari Vall 
Hebrón (del 1972 al 2006). 

 
 
 Professor en la Facultat d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra, 

Barcelona. 
 
 

 President de Mutual Mèdica (des de 1996). Fundador i President de 
Europa Mèdica, Agrupació Europea d'Interès Econòmic que agrupa les 
mutualitats mediques d'Europa.(des de 2000 al 2004). 
 
 

 Guardonat el 2008 amb el premi "Creu de Sant Jordi" per la Generalitat de 
Catalunya. 

 
 

 Es pare de tres fills (Laia, Ausiàs, Xavier ) i avi de tres néts (Pau, Ton i 
Aina). 

 
 
 

 Per més informació consulti la pàgina web: www.acarin.com 
       


