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L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova i la
Societat Espanyola d’Endocrinologia i Nutrició
atorguen els premis BAROS
Els guardons arriben a la seva vuitena edició amb l’objectiu de lluitar contra
l’obesitat i l’estigma social
El Servei d’Endocrinologia i Nutrició de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova i
el Grup d’Obesitat de la Societat Espanyola d’Endocrinologia i Nutrició (SEEN)
han atorgat els Premis BAROS, que enguany arriben a la seva vuitena edició
amb l’objectiu de lluitar contra l’obesitat i l’estigma social. El relat Instrucciones
para subir a una bàscula, d’Adrián Pérez (Madrid), i la fotografia Adelgazaré por
mí, d’Ana María Fernández (Burgos), han estat els guanyadors. En total, el jurat
ha avaluat 239 manuscrits – tant en la modalitat de relat curt com de poesia– i 56
fotografies. Els premis es van fer públics durant la celebració de la reunió anual
de la SEEN, celebrada els dies 25, 26 i 27 d’octubre a Madrid. Cal destacar la
repercussió internacional del concurs, ja que el 47% dels relats rebuts procedien
de fora de l’Estat espanyol.
El relat guanyador conjuga l’humor amb la crua realitat per detallar de forma
exhaustiva el procediment per pujar i baixar d’una balança. Els accèssits en
aquesta categoria van ser per a Receta para la obesidad, d’Ana Julia Mignone
(Buenos Aires, Argentina), i el relat curt Pliegues en una obesidad, de Gustavo
Eduardo Green (Buenos Aires, Argentina).
Quant al premi fotogràfic, la guanyadora Ana María Fernández se centra en la
importància de cuidar-se pel benestar personal i no per les opinions de tercers.
Les altres dos fotografies premiades són Tú conmigo no puedes, de Juana María
López (Guadalajara), y Evitando la tentación, de Francisco Javier Domínguez
(Cádiz).
Els premis BAROS consisteixen en un concurs literari i fotogràfic amb un
denominador comú: l’obesitat. “El nostre objectiu és transformar els relats i les
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imatges en una eina de suport a les persones que pateixen aquesta malaltia i que
se senten estigmatitzades per la societat”, afirma Albert Lecube, cap del Servei
d’Endocrinologia i Nutrició de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova. “Som
conscients de la dificultat que suposa escriure i fotografiar aspectes relacionats
amb l’obesitat, però considerem molt positiu per als pacients i els seus familiars
poder expressar els sentiments, com lluiten diàriament contra la temptació
publicitària, com fan front a l’estigma i la discriminació social, com aconsegueixen
perdre pes, etc”. La despesa econòmica del concurs corre a càrrec de la SEEN.
Els premis estan dotats amb 600 euros en cada categoria del primer premi i dos
accèssits de 300 euros cadascun.
Adelgazaré por mí -1r premi

Tú conmigo no puedes - 2n premi
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Evitando la tentación - 3r premi
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Premi al millor article sobre factors de risc vascular
D’altra banda, el cap del Servei d’Endocrinologia i Nutrició de l’Hospital
Universitari Arnau de Vilanova, Albert Lecube, va recollir un dels Premios
Fundación SEEN, concretament el premi al millor article publicat sobre factors de
risc vascular, per l’article Pulmonary Function and Sleep Breathing: two new
targets for type 2 diabetes care. En aquest article han participat també com autors
Rafael Simó, Maria Pallayova, Naresh M. Punjabi, Carolina López-Cano, Cecilia
Turino, Cristina Hernández i Ferran Barbé.
Adjuntem fotografia d’Albert Lecube recollint el premi.

Lleida, 30 d’octubre de 2018
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