
FÒRUMQuè ens passa quan sentim
a parlar del trastorn per dèficit
d’atenció i hiperactivitat?

Retallades sí, però quines?
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Entre alguns professionals psico-

sociosanitaris, davant del diag-

nòstic d’aquest trastorn, hi ha més

preses de posició prèvies que no

pas, per exemple, davant del d’una

deficiència sensorial.

Com a psiquiatra, he constatat

que tan perniciós és veure massa

infants afectats per aquest tras-

torn, com veure’n massa pocs.

Veure’n massa, porta sovint a una

medicalització d’alumnes que ma-

nifesten unes altres dificultats i a

explicar de forma reduccionista re-

alitats més complexes. Veure’n

massa pocs, també és perjudicial:

si un problema no es resol es

complica, i davant de símptomes

de pes, la clau és l’existència d’al-

gun factor, a nivell neurofisiològic,

que cal diagnosticar i tractar. 

Entre educadors, psicoanalistes,

psicopedagogs i terapeutes, el re-

coneixement dels aspectes biolò-

gics del trastorn ha estat lent i par-

cial. Cal valorar i comprendre

aspectes dels infants afectats,

com ara la seva història, la dinà-

mica de la seva família o la ma-

nera personal que té de respondre

al creixement. Però això no signi-

fica que no calgui, també, a partir

de certa edat i de certa afectació,

fer un diagnòstic clínic i una prova

farmacològica, si escau.

Les opinions polaritzades em fan

pensar en algú que digués: «O

menges, o treballes»; o medicació,

o treball valoratiu de les circums-

tàncies i de les característiques

personals. No seria millor consta-

tar que es pot menjar i treballar al-

hora?

La crisi econòmica que estem vi-

vint afecta de manera directa els

pressupostos públics. Ja fa temps

que van començar les retallades.

Ara se n’anuncien més, i proba-

blement ha de ser així. No sóc

economista, però sospito que la

recuperació econòmica i la dismi-

nució de l’atur té alguna cosa a

veure amb la reducció de la des-

pesa pública. No pretenc discutir

com hem arribat en aquest punt,

però sí que voldria parlar sobre on

i com es fan les retallades.

Ángel Gabilondo, ministre d’Edu-

cació, ha declarat que calia es-

trènyer-se el cinturó, però que això

no podia afectar el conjunt de la

despesa pública en educació. Jo

també ho crec i sospito, també,

que es podrien retallar unes altres

partides de manera que les tiso-

rades no tinguessin efectes per-

versos en educació, salut i benes-

tar social. En qualsevol cas, i més

enllà de les bones paraules, les re-

tallades en educació continuen.

A Catalunya, ja se n’han anunciat

en serveis docents, en progra-

mes de suport a la innovació

educativa i en el funcionament

de l’escola pública. Això no obs-

tant, sembla que hi ha diners per

subvencionar l’ensenyament pri-

vat postobligatori. 

El discurs sobre la crisi no pot ser,

en cap cas, una coartada per

amagar les preferències ideològi-

ques dels nostres governants. Re-

tallades a l’escola pública i més di-

ners per a la privada és el camí

triat. Cal denunciar-ho. 
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