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Centre Cívic Can Cabanyes 

Rambla Sant Joan, 59-77 

08917-Badalona 

Telèfon: 600 015 962 

www.plataformatdah.entitatsbadalona.net 
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Amb el suport: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

II JORNADA TDAH 
 

“FEM VISIBLE 
L’INVISIBLE” 

 

 

Divendres, 7 d’octubre de 2016 
16,00 – 21,00 hores 

 
Sala d’Actes del Museu de Badalona 

Plaça Assemblea de Catalunya, 1- Badalona 
 

 

 

 

 

 



Programa 
 
15,30 hores Acreditació. 

 

16,00 hores Inauguració: Institucional i Marià Merino i Alcántara, President 

de Plataforma TDAH i de la Federació Catalana d’Associacions 

de Familiars i Afectats de TDAH. 

 

16,15 hores Conferència: TDAH DROGUES I LLEIS, prevenció del 

consum de     substàncies estupefaents pels joves. 

 Carles Domingo Unitat Central de Proximitat i Atenció al 

Ciutadà de la Policia de la Generalitat – Mossos d’esquadra 

 

17,15 hores Conferència: TDAH i TRASTORNS DE CONDUCTA. 

 Daniele Cipriano, psicòleg, terapeuta responsable del programa 

assistencial de la Unitat de Trastorns de la Conducta d’ITA  

Anna Rodríguez i Ruiz, Master en psicologia Clínica i de la 

salut, psicoterapeuta integradora humanista, psicòloga de la 

Unitat de Trastorns de Conducta d’ITA. 

 

18,30 hores Coffe Break a càrrec de “Servei Prelaboral Bètulia” 

 

19,00 hores Conferència:TDAH, CÀNNABIS I ADOLESCENTS QUÈ 

EN SAPS? 

 Prof. Miquel Casas Catedràtic de Psiquiatria de la UAB, 

Director del Programa Corporatiu de L’Institut Català de la Salut 

(ICS) “Trastons del Neuropsico desenvolupament i 

L’Apretentatge en el cicle vital” VHIR, Vall D’Hebron Institut de 

Reserca CIBERSAM, Fundacio Española de Patologia Dual. 

 

20,15 hores Conferència: Olga Bruch, monitora de Centre Can Rosselló que 

aportarà el seu propi testimoni 

 

20,45 hores Clausura.                   

 

Inscripcions gratuïtes a: www.plataformatdah.entitatsbadalona.net/contactar/  
Indiqueu a “missatge”: Inscripció II Jornada Aforament limitat 

 

Història de l’entitat 
 

Plataforma TDAH és una associació, sense ànim de lucre, constituïda a 
l’any 2005, essent el seu àmbit d’actuació el territori català. Està 
federada a FEAADAH (Federación Española de Asociaciones de Ayuda 
al Déficit de Atención e Hiperactividad) i a FCAFATDAH (Federació 
Catalana d'Associacions de Familiars i Afectats de TDAH). 

  
Els fins de l’associació són: orientar, facilitar, assessorar; promocionar la 
investigació, col·laborar en àrees educatives, d’atenció social i 
científiques, centres, entitats i professionals dedicats a l’estudi i atenció 
del Trastorn per Dèficit d’Atenció amb/sense Hiperactivitat (TDAH). Així 
mateix, la Plataforma TDAH vetllarà 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 diferents convenis de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, l’Ajuntament de Badalona i la 
Fundació Marianao de Sant Boi de Llobregat, aquesta última, es dedica 
a l’atenció de la infància i la joventut. 

  
Així mateix portem a terme, tant a Badalona com a Sant Boi de 
Llobregat, dos programes adreçats als nens i nenes afectats i a les 
famílies. El primer, és un programa d’atenció psicopedagògica, amb la 
col·laboració de la Secretaria de Família del Departament de Benestar 
Social i Família de la Generalitat de Catalunya i el segon un servei 
d’atenció a les famílies, amb la col·laboració dels Ajuntaments 
esmentats. 

 
També tenim en marxa a Badalona un Taller d'Hàbits d'Estudi i a Sant 
Boi una Unitat de Reeducació en Trastorns d'Aprenentatge, adreçades a 
infants amb problemes d'aprenentatge i dificultats a l'àmbit educatiu, a 
càrrec de psicòlegs clínics i mestres d'educació especial. 

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


