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Aquest any el lema de la nostra campanya és: #TDAHparatodalavida. Què ens transmet?  
Per a moltes persones res o poca cosa, però per a les persones amb TDAH o que conviuen 
amb una persona amb TDAH ja és un altre tema, de primeres, emocions trobades: 

Per una part, tendresa, alegria, admiració... Que meravelloses són les persones amb 
TDH!: tot cor, generoses, imaginatives, forts, entusiastes... és genial tenir a prop persones amb 
TDAH!.

Per altra part, i la que es fa estar avui aquí reivindicant els nostres drets: preocupació, por, 
inseguretat, per què?.

No se'ns té a oblidar que el TDAH afecta a més del 5% de la població infantojuvenil i a un 
2/3% de les persones adultes. No se'ns té a oblidar que és un trastorn neurobiològic i amb un 
mapa genètic identificat. 

Les persones amb TDAH viuen des de la seva infantesa en un entorn hostil que percep el 
TDAH com alguna cosa "poc greu" i quasi "insignificant", que "ja passarà". Doncs NO, no 
passa i és prou greu per a multiplicar els riscos en l'adolescència i l'edat adulta de: accidents, 
consums, altres trastorns psiquiàtrics, actes delictius, inestabilitat laboral... 

D'on sorgeix la nostra indignació i enuig? En saber que es pot evitar, SI, es pot evitar amb un 
diagnòstic precoç i una intervenció personalitzada i multidisciplinari i a la llar de la vida, 
perquè no oblidem que el #TDAHparatodalavida.

Una cosa tan senzilla i al que tenim dret, però que se'ns NEGA, sí, aquesta és la paraula.

Es nega l'existència, es nega la gravetat, es nega la formació dels professionals de la sanitat 
i de l'educació, es nega una legislació que protegeixi a les persones amb TDAH, es neguen 
les ajudes que podrien facilitar a moltes famílies els suports psicopedagògics, es nega la croni-
citat del TDAH. 

Continuarem aquí fins a aconseguir que TOTES les persones amb TDAH tinguin els ma-
teixos suports i garanties sanitàries, educatives, laborals i socials per a arribar a desenvolupar 
tot el seu potencial. 

Aquesta societat no es pot permetre perdre a persones que són tot cor, generoses, imaginati-
ves, fortes, entusiastes, per manca de l'acció institucional.

Per a tota la vida


