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I JORNADA TDAH “ENS MOU EL TDAH” Divendres, 20 de març de 2015

ProgramaHistòria de l’entitat
9.00h Acreditació

9.30h Inauguració
 Lluïsa Moret i Sabidó, alcaldessa de Sant Boi de Llobregat
 Marià Merino i Alcántara, president de Plataforma TDAH i de la 

Federació Catalana d’Associacions de Familiars i Afectats de TDAH

10.00h Conferència
 Els infants amb TDAH a l’àmbit educatiu
 Dra. Cristina Serra Amaya, neuropediatra de la Unitat Trastorns 

de l’Aprenentatge (UTAE) de l’Institut Pediàtric Sant Joan de Deu 
(Barcelona)

11.00h Coffe Break

11.30h Conferència
 El TDAH des de dins: una experiència subjectiva
 Daniele Cipriano, psicòleg, cap d’equip de la Unitat de Trastorns 

de Conducta d’ITA 
 Anna Rodríguez, psicòloga de la Unitat de Trastorns de Conducta d’ITA

12.30h Conferència
 El TDAH en l’adult: de la singularitat al malson
 Dr. Miquel Casas Brugué, catedràtic de Psiquiatria de la Universi-

tat Autònoma de Barcelona, del Departament de Psiquiatria i
 Medicina Legal, cap del Servei de Psiquiatria de l'Hospital
 Universitari de la Vall d’Hebron

13.30h Clausura
 Javi López Herranz, regidor delegat d'Inclusió i persones amb 

discapacitat.

Inscripcions gratuïtes a: www.tinclous.cat fins al 19 de març Aforament limitat

Plataforma TDAH és una associació, sense ànim de 
lucre, constituïda a l’any 2005, amb un  àmbit d’actua-
ció al territori català.
Està federada a FEAADAH (Federación Española de 
Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperac-
tividad) i a FCAFATDAH (Federació Catalana d'Asso-
ciacions de Familiars i Afectats de TDAH).
 
Els fins de l’associació són: orientar, facilitar, assesso-
rar; promocionar la investigació, col·laborar en àrees 
educatives, d’atenció social i científiques, centres, 
entitats i professionals dedicats a l’estudi i l'atenció del 
Trastorn per Dèficit d’Atenció amb/sense Hiperactivitat 
(TDAH). Així mateix, la Plataforma TDAH vetlla per 
la igualtat d’oportunitats i la no discriminació de les 
persones que pateixen TDAH atès que aquest trastorn 
implica discapacitat.
 
Plataforma TDAH ve signant convenis de col·labora-
ció amb diferents ajuntaments, per desenvolupar 
programes adreçats als nens i les nenes afectats i a les 
seves famílies, tallers d'hàbits d'estudi i unitats de 
reeducació en trastorns d'aprenentatge.

Durant els darrers anys s'han organitzat conferències i 
xerrades de divulgació del TDAH, així com tallers per a 
pares/mares i per a adults afectats del TDAH i diferents 
actes lúdics per a les famílies.


