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COMUNICAT de la Federació Catalana d’Associacions de 

Familiars i Afectats per TDAH (FCAFA-TDAH) 

 

La Federació Catalana d’Associacions de Familiars i Afectats per Trastorn per Déficit d’Atenció 

amb o sense Hiperactivitat (FCAFA-TDAH) representa actualment onze associacions distribuïdes 

en diferents ciutats del territori català i aproximadament  a unes 1.400 famílies associades. 

Aquesta Federació, des de la seva creació vetlla pels drets i els interessos de les associacions 

membres i dels afectats per TDAH així com dels seus familiars.  

El TDAH, trastorn d’origen neurobiològic amb un alt component genètic (76%) i ambiental, que 

afecta a un 5% de la població infanto juvenil, provoca una molt alta afectació a l’edat escolar, 

augmentant l’index de fracàs escolar i personal. Des de la nostra experiència i amb l’evidència 

existent, després de molts anys ajudant, acompanyant i col·laborant amb els nes i nenes 

afectades, així com amb les seves famílies, podem assegurar que la detecció precoç i el 

tractament adequat són la millor prevenció davant els problemes derivats d’aquest trastorn i 

per consegüent una eina imprescindible per a rebaixar l’elevat index de fracàs escolar existent 

a Catalunya. 

La població adulta també pateix les conseqüencies de tenir TDAH. Entre un 2% i un 4% de la 

población adulta sofreix TDAH i veu afectada la seva vida familiar, professional, laboral i social. 

Alts indexs de divorcis, acomiadaments, baralles, actes delictius a banda de les conseqüencies a 

nivell personal com baixa autoestima i problemes d’adiccions, són els efectes més coneguts 

d’aquest trastorn. Menció especial a les dones afectades pel TDAH i les comorbilitats associades 

al trastorn, que majoritariament passan desapercebudes per la nostra societat i poden acabar 

patin depressions, ansietats i pensaments inclús de suicidi al sentir-se incompreses i ignorades. 

La detecció, tractament i seguiment dels afectats de TDAH són eines vitals per a una bona 

qualitat de vida. Malhauradament l’administració pública no dona la resposta necessària a les 

necessitats d’aquestes persones i les associacions hem de fer aquesta feina que no ens pertoca. 

Les nostres associacions, totes sense afany de lucre i formades per mares i pares als quals els 

uneix com únic objectiu “millorar la qualitat de vida dels seus fills i filles” donan un servei únic i 

en molts casos molt professional col·laborant amb els serveis sanitaris i educatius de cada ciutat 

o comarca i en molts casos substituint-los ja que l’administració no arriba a tothom i els serveis 

que estan oferint actualment tenen moltes mancançes.  

Des de fa molts anys que els afectats per TDAH ens sentim ignorats, menyspreats i indignats 

davant les contínues promeses de solucionar els nostres problemes i les contínues 

confirmacions de que no es solucionen. Any rere any, venim sol·licitant ajudes per als nostres 

afectats i els seu familiars i any rere any hem de tornar amb les nostres demandes. Ja ens toca 
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que algú ens faci cas i començi a treballar per a fer realitat totes 

aquelles reivindicacions històriques, reconegudes per tots els grup parlamentaris, diputats, 

consellers, etc. 

 

El 26 d’octubre de 2018 el Parlament de Catalunya va aprobar tres propostes de resolució amb 

el vot unánim de tots els grups parlamentaris. Reproduïm a continuació aquestes propostes de 

resolució: 

 

Proposta de Resolució registrada el 26 d’octubre de 2018 

“El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 

1. Promoure un major coneixement del TDAH i del seu impacte en les persones, les seves 

famílies, l’escola i la societat en general. 

2. Oferir información precisa i basada en evidències a tots els professionals dels centres 

escolars de Catalunya (etapa infantil, primària, secundària i universitària) que han 

d’estar en contacte amb les persones amb TDAH (docents, personal de menjador, 

d’administració, etc.), per ajudar-los a implementar intervencions especifiques 

rellevants. 

3. Instar al Ministeri d’Educació i al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats per tal que 

en la próxima convocatòria de beques per als alumnes amb necessitats específiques de 

suport educatiu s’incloguin els alumnes afectats pel TDAH que necessiten atenció 

educativa específica, encara que no tinguin reconegut un grau de discapacitat del 33% 

o superior. 

 

Proposta de Resolució registrada el 26 d’octubre de 2018 

“El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 

1. Definir programes d’intervenció psicoeducativa i de suport psicoterapèutic per a les 

famílies dels nens afectats pel Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH) 

2. Garantir l’accés als programes psicoeducatius i psicoterapèutics a les famílies dels nens 

afectats pel TDAH, d’acord amb les recomanacions de les guies de bona pràctica clínica 

basades en l’evidència científica. 

3. Assegurar, mitjançant l’ajust dels contractes d’activitat del CatSalut, que les famílies de 

la totalitat dels pacients que són visitats a la xarxa de salut mental infanto juvenil reben 

atenció psicoterapèutica i psicoeducativa. 

4. Ajustar les ràtios de professionals als centres de salut mental de la xarxa pública per tal 

que puguin dur a terme aquesta activitat. 

 

 



Federació Catalana d’Associacions de Familiars i Afectats per TDAH 
                                 C/.Convent, 36  08202 Sabadell 

 
 

FCAFA-TDAH    
Inscrita en el registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 573                        
C/.Convent 36, 08202 Sabadell 
fcafatdah.secretaria@gmail.com 

 

 

Proposta de Resolució registrada el 26 d’octubre de 2018 

“El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 

1. Crear un grup de treball encarregat d’estudiar la situació dels nens i adults amb Trastorn 

per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH) i les seves famílies a Catalunya, amb 

l’objectiu de determinar les seves necessitats dins dels àmbits sanitari, social i educatiu, 

i de fer propostes per a millorar l’accesibilitat als recursos que requereixen. 

2. Crear una xarxa col·laborativa i canals de comunicació entre els referents de les 

Conselleries de Sanitat, de Treball, Afers Socials i Famílies i d’Ensenyament i la Federació 

Catalana d’Associacions de Familiars i Afectats pel TDAH. 

3. Difondre informació relativa al TDAH i les necessitats de les persones que el pateixen i 

les seves famílies adreçada a centres sanitaris, de Serveis socials i educatius de 

Catalunya. 

Amb data 16 de gener de 2020 la Comissió de Salut va adoptar aquestes resolucions, sent 

les resolucions 716/XI i 717/XII 

 

El passat 26 de novembre es va debatre a la Comissió de Salut el Control de Compliment de 

les Resolucions 716/XII i 717/XII. Aquesta comissió va aprovar el NO COMPLIMENT 

d'aquestes resolucions per part del Govern de la Generalitat amb els vots favorables al 

compliment dels grups parlamentaris ERC i JuntsxCAT. 

En relació al grau de compliment de les resolucions esmentades aquesta Federació vol 

deixar clar que en CAP moment des de l'aprovació de les propostes de resolució el 26 

d'Octubre de 2018, ni el Departament de Salut, ni el Departament d'Educació, ni CAP 

diputat dels partits de govern, ni CAP representant del Govern s'ha posat en contacte amb 

aquesta Federació. 

En CAP moment s'ha notificat a aquesta Federació de les accions que el Govern pogués 

estar realitzant en el compliment de les esmentades resolucions. 

Pel que sabem en aquesta Federació no hi ha NI UN SOL PUNT de les resolucions que s'hagi 

complert, no només això, NI UN SOL PUNT que s'hagi comentat, notificat ni consultat a 

aquesta Federació. 

La Federació Catalana d'Associacions de Familiars i Afectats per TDAH, en nom de les 

aproximadament 1.400 famílies associades i de totes aquelles que no ho estan, EXIGEIX al 

Govern de Catalunya que expliqui en què han consistit les seves actuacions en el 

compliment d'allò que el Parlament mana. 
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SOL·LICITEM les explicacions pertinents al Govern sobre el grau de Compliment de les 

resolucions 716/XII i 717/XII que els representants d'ERC i JuntsxCAT van votar a favor. 

SOL·LICITEM a la Consellera de Salut, Alba Vergés, quines han estat les actuacions que la 

seva Conselleria ha realitzat en favor dels afectats per TDAH i les seves famílies des de 

l'aprovació de les propostes de resolució a l'octubre de 2018 

SOL·LICITEM al Conseller d'Educació, Josep Bargalló, quines han estat les actuacions que la 

seva Conselleria ha realitzat en favor dels afectats per TDAH i les seves famílies des de 

l'aprovació de les propostes de resolució a l'octubre de 2018 

SOL·LICITEM als representants dels grups parlamentaris d'ERC i JuntsxCAT, les explicacions 

pertinents sobre el seu vot a favor i que ens comuniquin quins han estat els punts de les 

resolucions que s'han complert. 

 

Agraïm la sensibilitat mostrada cap als afectats per TDAH a Catalunya i els seus familiars, als 

grups parlamentaris de Ciutadans, PSC, En comú Podem, PP i CUP al votar en contra en la 

sessió de la Comissió de Salut dels Parlament de Catalunya, i fer públic el NO COMPLIMENT 

per part del Govern de la Generalitat d'allò que el Parlament mana. 

 

No aconseguim entendre com pot donar-se per feta una cosa que ni tan sols ha començat. 

Estem defraudats, desil·lusionats, desesperançats. Ens sentim menyspreats, enganyats, i 

molt, molt enfadats, però persitirem, continuarem defensant el que creiem just, el que 

creiem de llei. Amb actuacions com la del 26 de novembre no es fa país, tan sols es genera 

desconfiança, desafecció, ràbia, discriminació i estigma. 

Diputats i diputades, Consellers, membres del Govern….escoltin allò que vostès van signar. 

https://youtu.be/M3mya4VJxxM 

 

Preguem tingui a bé donar-nos resposta i exigim ser informats de totes les mesures que 

s’hagin pres o estiguin pendents. 

 

 

 

Sabadell, 28 de noviembre de 2020 

https://youtu.be/M3mya4VJxxM

