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Portem més de 15 anys sol·licitant als diferents governs que es tinguin en compte els nostres 

drets i s'actuï en conseqüència i no hem obtingut resposta positiva davant les nostres 

demandes, més enllà d'això, es continuen tenint actuacions que discriminen al nostre col·lectiu 

i que ens fan retrocedir en petits avenços que s'han anat donant. 

Agradi o no, el TDAH està present en el 5% de la població infantil i juvenil i en un 2-3% en l'edat 

adulta, donant aquesta última dada, sentit a la cronicitat del diagnòstic. No podem acceptar 

que se'ns deixi de banda i no s'actuï per millorar la nostra qualitat de vida i en conseqüència la 

del nostre entorn: familiar, escolar, laboral i social. 

No es tracta d'un trastorn que afecta només la persona amb diagnòstic, afecta a TOT el seu 

entorn i una bona intervenció, a més de millorar la previsió de present i futur de la persona, pot 

evitar "danys col·laterals" que suposen un cost econòmic per a tots/es però sobretot un COST 

EMOCIONAL. 

El buit que se'ns fa, implica un empitjorament de moltes persones amb TDAH, un 

empitjorament que, encara que pugui semblar una altra cosa, el menys important és l'èxit 

acadèmic. El més important és el declivi personal al qual poden arribar per no disposar dels 

recursos necessaris, uns recursos que per a un grup important de la població són inaccessibles 

i obliguen a les persones a "suportar" les dificultats i limitacions soles. Això comporta un elevat 

risc de: fracàs escolar, consum de drogues, major exposició a accidents, desequilibri personal, 

desarrelament social, violència filio-parental, desenvolupament de patologies mentals, més 

delinqüència… 

Aquestes conseqüències a les que s'arriben per una manca de recursos i d'intervenció precoç, 

serien molt menors si des del Govern se'ns donés la cobertura que necessitem, que exigim i que 

la llei ens avala. 

 Volem una visualització clara i rotunda de suport i de conscienciació per part dels 

nostres polítics, aquestes persones, en les que deixarem el futur de 4 anys a les mans. 

 Volem un compromís visible en la seva campanya electoral cap a les nostres demandes. 

 Volem una visualització en els seus programes electorals on quedi clara la seva intenció 

de modificar i millorar aquells aspectes que sol·licitem en aquest document. Volem un 

compromís ferm d'una reunió presencial quan es formi el Govern, tant des d'una 

perspectiva educativa com sanitària. 

 



 

Les demandes que sol·licitem s'incloguin en els seus projectes electorals i es treballi posteriorment 

són: 

 

● SOL·LICITEM: 

1.   Inclusió en els Programes Electorals dels partits polítics de les nostres demandes cap al TDAH: 

 1.1. Modificació de l'ordre a les ajudes a l'alumnat amb necessitats educatives   

específiques deslligant el TDAH a discapacitat i/o trastorns de conducta. 

 1.2.  Incorporació com a tractament crònic i considerar-lo de "punt negre". 

 1.3.  Assegurar el copagament farmacèutic en el tractament de l'adult amb TDAH. 

 1.4.  Protocol Nacional de TDAH (processos de diagnòstic i atenció als afectats incloent 

adults) 

 1.5. Programa de difusió a nivell estatal en favor de l'evidència científica que existeix 

sobre el trastorn. 

2.   Reunió després de formar el Govern per treballar en la consecució de les nostres peticions.  

 

15 anys són molts anys de negatives i rebuig a les nostres necessitats, són moltes persones 

amb TDAH les que no han estat tractades amb justícia i que les conseqüències negatives les 

viuen elles, les seves famílies i la societat. 

  

EL TDAH EXISTEIX, LES PERSONES AMB TDAH EXISTIM, 

ENS MEREIXEM I TENIM EL DRET D'UN TRACTE JUST PER PART DE LES INSTITUCIONS I DE 

LA PRÒPIA SOCIETAT. 

VOLEM L'ATENCIÓ i ELS CANVIS JA! 

  

  

  


