
Divendres, 27 de maig de 2016 · 9.30h a 14.00h
Sala d’actes de la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Baldiri Aleu, 6 - 8 · Sant Boi de Llobregat

II JORNADA TDAH
EL FUTUR ENS MOU

Riereta, 4 (Hotel d’Entitats)
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plataformatdah@gmail.com

Federada a:

Organitza:

Col·laboren:

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Cocials i Famílies



II JORNADA TDAH “EL FUTUR ENS MOU” Divendres, 27 de maig de 2016

ProgramaHistòria de l’entitat
9h 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
 Escola i arquitectura
 Espais per aprendre, conviure i moure’ns
 Silvia Sasot, arquitecta especialitzada en espais d'aprenentatge

11h Coffe Break

11.30h Conferència
 TDAH i trastorns de conducta
 Dr. Jordi Sasot, Psiquiatra infantil i adolescent
 Magister en psiquiatria i psicologia infanto-juvenil pel Departament 

de Farmacologia i Psiquiatria de la UAB
 Membre del cos facultatiu del centre mèdic Teknon on hi dirigeix la 

Unitat de Paidopsiquiatria

12.30h Conferència
 El TDAH en edat adulta
 Dra. Vanesa Richarte, psiquiatra coordinadora del Programa TDAH 

de l'Hospital Vall d'Hebron

13.30h Clausura
 Javi López Herranz, regidor de Diversitat funcional, habitatges 

socials, inclusió, plena ciutadania i infància adolescència i familia

Inscripcions gratuïtes a: www.tinclous.cat fins al 26 de maig a les 14h. Aforament limitat

Plataforma TDAH és una associació, sense ànim de 
lucre, constituïda l’any 2005, i té com  àmbit d’actuació 
el 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).
 
La finalitat de l’associació són: orientar, facilitar, asses-
sorar; 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 ha signat 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.


