
Benvolgudes famílies, amics i amigues: 
 
El proper dia 1 dʼoctubre comença la celebració de la IV Setmana Europea de 
Sensibilització sobre el TDAH en la qual, les associacions federades a lʼADHD-
EUROPE organitzen activitats relacionades amb la sensibilització dʼaquest 
trastorn a més dʼuna vintena de països europeus. 
 
En aquest marc, TDAH Catalunya, entitat declarada dʼutilitat pública i federada 
a ADHD Europe, organitza una jornada divulgativa i de sensibilització, amb el 
títol: 
 
“TDAH: ens movem cap al futur” 
 
Lʼacte constarà de tres ponències a càrrec de professionals qualificats i un 
posterior col·loqui amb els assistents. 
 
TDAH: ens movem cap al futur, sʼadreça a afectats pel trastorn, als seus 
familiars, i als professionals de lʼàmbit educatiu, sanitari, judicial i laboral. 
Entre dʼaltres temes, es tractaran els reptes socials dels TDAH, el camí 
recorregut en la seva difusió els darrers anys i, sobre tot, el tram que encara 
ens falta per recórrer en les àrees educativa, sanitària, social, laboral i judicial. 
Sʼintentarà donar resposta a les demandes dels afectats en aquests àmbits 
esmentats. 
 
Participants: 
• Sr. Jesús Bernal, orientador, terapeuta familiar i membre de lʼEFTA (European 
Family Therapy 
Association) en qualitat de Director de Programes de Formació en Teràpia 
Familiar del Centre 
Antheo, de Valladolid. Ponència: TDAH a lʼactual sistema educatiu, present i 
futur de la gestió a les 
aules. 
• Dra. Mª Ángeles Idiazábal, especialista en Neurofisiologia Clínica de lʼInstitut 
Neurocognitiu INCIA, 
que es centrarà en la medicació. Ponència: El TDAH, neix o es fa? Bases 
neurobiológiques. 
Educació i genètica. 
• Dr. Antoni Ramos-Quiroga, psiquiatre, coordinador del Programa de TDAH en 
Adults del Servei de 
Psiquiatria de lʼHospital Universitari Vall dʼHebron de Barcelona i professor 
associat de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB). Ponència: De les evidències científiques a les 
demandes socials 
dels joves i adults amb TDAH. 
• Sra. Elena OʼCallaghan i Duch, Presidenta de TDAH Catalunya. Presentació i 
cloenda dels actes. 
 
 



Dia:      Dissabte 1 DʼOCTUBRE 2011 
Lloc:    Sala Àgora CosmoCaixa (C/ Isaac Newton 26, Barcelona) 
Preu:   10 € (5 € socis) 
 
Agenda: 
 
15.30h – 16.00h         Recepció 
16.00h – 16.15h         Obertura de lʼacte presentació 
16.15h – 17.15h         TDAH a lʼactual sistema educatiu, present i futur de la 
gestió a les aules .Ponent: Sr. Jesús Bernal 
17.15h – 17.30h         Descans 
17.30h – 18.00h         De les evidències científiques a les demandes socials 
dels joves i adults amb TDAH. Ponent: Dr. Antoni Ramos-Quiroga. 
18.00h – 18.30h         El TDAH, neix o es fa? Bases neurobiológiques. 
Educació i genètica. Ponent: Dra. Mª Ángeles Idiazábal. 
18.30h – 19.25h         Preguntes dels assistents 
                19.30h         Tancament 
 
 
Per a fer la vostra reserva: 
 
1.    Cliqueu a sota, on posa INSCRIPCIÓ. Automàticament sʼobrirà un 
missatge de correu. 
2.    Escriviu en el missatge NOMÉS el vostre nom i cognom (si sou més dʼun/a, 
escriviu els noms i cognoms de totes les persones que sereu.) 
3.    Envieu el missatge. Es reservaran les places per rigorós ordre dʼarribada 
dels missatges. 
4.    Si lʼenllaç no funciona envieu la confirmació a: setmana-
europeatdah@tdahcatalunya.org<mailto:inscripcio_cafe1@tdahcatalunya.org> 
 
 
INSCRIPCIÓ <mailto:setmana-
europeatdah@tdahcatalunya.org?subject=Inscripcio%20Conferencia%20col.loq
ui%20IV%20Setmana%20Europea%20TDAH> 
 
Aquest acte es  podrà seguir en directe a través del twitter de lʼassociació 
 [cid:image001.png@01CC6F00.53B49B10] 
<http://twitter.com/#!/TDAHCatalunya> 
 
 
Col·laboren: 
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