Barcelona, 25 de maig de 2016

Apreciat Sr. Rafael Ribó, Síndic de Greuges i Sra. Mª Jesús Larios, Adjunta per a la Defensa dels
Drets del Infants:
Com a representats de totes les famílies de Catalunya afectades pel TDAH i trastorns associats,
hem constatat, amb certa sorpresa i consternació, l’aparició avui mateix a la seva web, de la
proposta del Síndic de Greuges al Departament de Salut: El Síndic proposa al Departament de Salut que
ajorni l’obligatorietat del protocol del TDAH fins que hi hagi un major consens

Entenem que el Síndic és el Defensor de les Persones i nosaltres, com a representants de totes
les persones afectades de Catalunya, no hem estat consultades en cap moment. Entenem
també que el Síndic escolta a tothom. A nosaltres, la part més interessada i afectada, no ens
ha escoltat. Ens preguntem per què no se’ns ha convocat a aquest debat. A qui s’ha consultat
i escoltat? Segons el que posa al vostre web:
1. A la “Comisión Ciudada de Derechos Humanos”. Al darrere d’aquesta entitat, hi ha la
“Iglesia de la Cienciología”, una secta considerada d’especial perillositat pel Parlament
Europeu (prohibida, entre d’altres països, a França, Alemanya, Itàlia, Bèlgica, Suïssa,
Holanda...) i completament aliena a l’univers científic. El seu lema: "La psiquiatría es la
industria de la muerte". A l’estat espanyol va ser legalitzada el 2007, encara que abans
havia estat prohibida i més tard operava sota el nom de “Asociación Civil de
Dianética”.
A tall d’exemple, en els darrers mesos, tant l’Ajuntament de Barcelona
(http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/04/04/catalunya/1459791161_096386.html ), com la Universitat
de Barcelona (http://www.educasectas.org/nueva-medicina-germanica-3-2), han hagut de
cancel·lar actes oficials quan han “descobert” qui s’amaga sota el flamant nom de la
“Comisión ciudadana de Derechos humanos”. (Veure també Fundación Salud Mental:
http://www.alansaludmental.com/2012/11/22/ccdh-la-cienciolog%C3%ADa-y-la-psiquiatr%C3%ADa /)

2. L’altra queixa arribada al Síndic exposa un posicionament contrari al Protocol de
Salut. Són sectors de la psiquiatria de tendència psicoanalítica. No qüestionarem la
vàlua de la psicoanàlisi, que se’ns dubte la té. Però majoritàriament, la comunitat

científica internacional està d’acord en què el tractament més adequat i efectiu per als
afectats per TDAH és el cognitivo-conductual i, si cal, amb recolzament farmacològic.
Aquesta queixa us ve recolzada per un manifest signat per 1750 persones i les
adhesions de 98 entitats. Si les famílies afectades i els professionals ens proposem
recollir signatures, quadruplicaríem com a mínim aquesta xifra. I respecte a les
adhesions d’entitats, en trobaríem d’altres de reconegut prestigi i vinculades a la Salut
Mental Infanto-juvenil des de rigor científic, entre elles, els Hospitals públics de
referència i les Universitats. Sorprèn trobar entre les entitats adherides al manifest,
per exemple, formacions polítiques i ajuntaments locals, centre de constel.lacions,
Associació Socio Cultural Ràdio Nikosia, centres d’odontologia, d’arterapia, ... (Què
saben aquests sobre el TDAH?) I, curiosament, en el llistat no figura ni un sol Hospital
de Catalunya, ni una sola Universitat.
Si el Síndic, defensor de les persones, ha d’escoltar a tothom, nosaltres també demanem ser
escoltats i consultats. Són milers de famílies, amb molt sofriment a les espatlles, que veien en
els protocols d’Ensenyament i Salut com les coses començaven a funcionar i de manera
coordinada, gràcies a la força de la societat civil organitzada, juntament amb l’Administració i
els seus professionals, al nostre esforç i treball desinteressat per aconseguir fer dels nostres
fills ciutadans de ple dret el dia de demà. Com es pot aconseguir això si no atenem a les seves
necessitats educatives i sanitàries?
Des de les associacions, portem més d’una dècada treballant amb les Administracions
Catalanes: Compareixença al Parlament, treball conjunt amb les Conselleries de Salut, de
Benestar i d’Ensenyament, de Justícia, Treball... i també amb el Síndic de Greuges. És un camí
recorregut des de fa més d’una dècada i que, entenem, no es pot obviar.
Concretament, amb el Síndic de Greuges, varem tenir diversos contactes, el primer dels quals
va ser el 18 de maig de 2007, essent ja aleshores Rafael Ribó Síndic de Greuges, el Sr. Xavier
Bonal, adjunt per a Infància i la Sra. Judit Sartorio, assessora educativa. De les nostres
reunions, tal com es recull de l’Informe del Síndic al Parlament de l’any 2007, especialment a
les pàgines 161 i següents, en varen sortir decisions que, amb el temps cristal·litzarien, en
millorar l’atenció, la intervenció i el tractament als afectats per TDAH, i més concretament en
la infància i adolescència en risc d’exclusió social. Aquestes línies d’actuació eren especialment
rellevants de manera tranversal entre Ensenyament i Salut, minvant d’aquesta manera el
sofriment de milers de famílies a Catalunya.
Entenem que el seguiment de tota aquesta feina i la documentació aportada he de constar als
arxius dels Síndic. No obstant, tenim còpia de tot i resta a la vostra disposició. Han estat molts
anys de lluita, d’esforç i de feina conjunta. Hem treballat en va durant aquests 10 anys?

Les famílies tenim molt clar que si no s’actua des de la prevenció, des del correcte diagnòstic
a temps i de la implementació de tractaments basats en l’evidència científica, s’estan
vulnerant els drets dels nostres infants, adolescent i joves, abocant-los a sortides socials no
desitjables, ni desitjades i que, dit sigui de passada, poden generar a l’Administració unes
considerables despeses socials el dia de demà.
Per tot plegat, sol·licitem una reunió amb el Síndic per tal de ser escoltats novament i
reprendre el camí d’entesa, col·laboració i diàleg que hem tingut sempre amb les Institucions
i l’Administració.
Per acabar, us agraírem dues propostes de dates, millor a les tardes si és possible.
Restem mot agraïts per la seva atenció.
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