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Josep Toro inaugura avui l'11a Escola de Pares

Dimarts 7 d'octubre de 2003
El Dr. Josep Toro serà l'encarregat d'inaugurar l'11a Escola de Pares, el dijous 9
d'octubre, a les 21:30 h, a l'Auditori Municipal, amb una conferència que porta per
títol “Trastorns del comportament alimentari”. El metge-psiquiatre que és professor
titular de psiquiatria a la Universitat de Barcelona i que també treballa com a
consultor sènior a l'Institut de Psiquiatria de l'Hospital Clínic de Barcelona, centrarà
la seva ponència en els trastorns de comportament alimentari així com la bulímia i
l'anorèxia nerviosa. En la xerrada es donaran a conèixer les principals causes
d'aquestes patologies psicològiques, així com les seves vies de prevenció i
diagnòstic precoç. El Dr. Toro ha afirmat que aquests trastorns són "principalment
femenins. Per cada home o noi afectat hi trobem deu noies". El doctor també ha
explicat que "aquestes malalties tenen una incidència molt gran
majoritàriament en els adolescents. La gran majoria comencen a patir-les entre
els 13 i 14 anys". La conferència també abordarà les causes d'aquests trastorns que
principalment són dues: l'evident predisposició genètica i la influència del model
estètic-corporal imperant a la nostra societat. Segons el Dr. Toro "el problema no
es troba en l'alimentació sinó en la preocupació pel cos". El psiquiatre també ha
determinat la importància d'aquests trastorns per la seva elevada mortalitat que se
situa en el 6%. L'Escola de Pares és una iniciativa organitzada per les Regidories de
Sanitat i Benestar Social i Ensenyament, amb la col.laboració de les AMPES dels
centres escolars d'educació primària i d'educació secundària obligatòria i l'Escola
Municipal d'Adults de la vila. L'objectiu general de l'Escola de Pares és facilitar una
informació i un suport psicosocial i pedagògic que procuri unes eines a les famílies
com a nucli encarregat de garantir el benestar dels infants i adolescents. Per això,
s'han programat per aquest curs 2003-2004 diverses xerrades i conferències
dirigides als pares de fills en edat escolar i els pares d'adolescents i pre-adolescents.
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