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Novetats

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA CoDiNuCat/
ASSEMBLEA DE DISSOLUCIÓ ACDN
El dissabte 31 de maig de
2014 va tenir lloc la primera
Assemblea
General
Ordinària
(AGO)
del
CoDiNuCat, així com la de
dissolució de l’ACDN, un dia
històric i memorable. Ens
omple d’orgull emprendre
aquesta actual etapa amb
tots i totes vosaltres,
Dietistes-Nutricionistes de
Catalunya que formeu part
del Col•legi Professional de Primera Assemblea Ordinària CoDiNuCat
Dietistes-Nutricionistes més
nombrós de l’estat espanyol.
convocatòria i a les 09:30h
La convocatòria d’Assemblea
en segona convocatòria, i la
del CoDiNuCat va tenir lloc
de l’ACDN a les 15:30h a la
a l’Aula Magna de la Facultat
mateixa Facultat. La Junta de
de Farmàcia de la Universitat
Govern va començar el
de Barcelona (UB), a les
treball sense interrupció amb
09:00h
en
primera
una reunió de Junta el

Dissolució de l'ACDN

C.Via Laietana, 38 1r 1a
08003 Barcelona
Tlf: +34 930 106 248
http://codinucat.cat
administracio@codinucat.cat

Assemblea de dissolució de l'ACDN

divendres 30 a les 18:30h a la
seu del CoDiNuCat i va
acabar el dissabte a les 18h
amb les assemblees del
CoDiNuCat i de dissolució
de l'ACDN: 24 hores nonstop. A
part
de
les
nombroses hores dedicades
per part de tots els membres
de la Junta de Govern en els
últims 2 mesos per preparar
la convocatòria i la seva
documentació, la Junta ha
estat treballant intensament
durant els 7 mesos de vida
del nostre Col•legi.
Com
ja
sabeu,
us
animem a tots i totes a
continuar
participant
activament
amb
la
nostra entitat.

Durant l'Assemblea, es va
exposar breument que segons
preveuen els arts. 33 i 2.2 dels
Estatuts
("La
finalitat
de
l'Associació
Catalana
de
Dietistes-Nutricionistes és la
formació del Col·legi Oficial de
Dietistes-Nutricionistes
de
Catalunya, i per tant, quan
s'assoleixi
aquesta
fita
es
dissoldrà l'Associació"), i l'art.
324.4 del Codi Civil de Catalunya,
en haver-se constituït el Col·legi
de Dietistes-Nutricionistes de
Catalunya amb l'Assemblea de 15
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de novembre de 2013, celebrada a Reus, s'ha complert la causa de dissolució de l'ACDN, del que es va donar a
compte a l'Assemblea.
Es va proposar que la Junta Directiva assumeixi les funcions de liquidació de l'ACDN amb la designació de la Sra.
Marta Planas i la Sra. Nancy Babio per a efectuar, solidàriament, els tràmits davant de les entitats públiques i a la
primera per a la custòdia de documents, aprovant-se per unanimitat
El Sr. Miquel Reverte va explicar els comptes del 2013 i del transcorregut del 2014, amb l'inventari, el balanç i el
compte final. Els comptes exposats i la liquidació de l'ACDN es van aprovar per unanimitat
Seguidament, es va acordar que es transfereixi la suma de 60.000€ en concepte de romanent de l'ACDN al
compte del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya i que es quedés obert el compte de l'ACDN fins al
final de l'exercici econòmic 2014. Completada la liquidació, es va donar per extingida l'ACDN.

Resum de l'AGO
1- Aprovació de l’Acta de l’Assemblea Constituent.
La presidenta va agrair molt especialment la tasca de
la mesa de l'Assemblea Constituent composta per la
Sra. Gemma Salvador, la Sra. Anna Pibernat i la Sra.
Glòria Gómez.
2- La Sra. Nancy Babio va explicar el programa
d’activitats que es van dur a terme un cop constituït
el Col·legi, a finals de l’any 2013.
3- Tresoreria va presentar la liquidació del pressupost
vençut i el balanç de situació de l’exercici precedent.
4- Es van presentar les accions que s’han fet durant
aquests primers 5 mesos i el programa i projectes
que es duran a terme l’any 2014 per part de la Junta

Les xifres
· Cens: 820 col·legiats/des
· Assistència: 37 col·legiats/des
· Vots totals: 114 col·legiats/des
· Vots delegats: 77 col·legiats/des
5- Es va informar els assistents sobre el recurs
contenciós administratiu interposat contra els Estatuts
per part de la Sra. Montserrat Morante.
6- Per últim es va informar sobre el canvi de domicili
de la seu del Col·legi, punt que va ser aprovat
per unanimitat.

Visibilitat i difusió
Entrega d'Orles de la
Universitat Rovira i Virgili

Congrés Multidisciplinari
de Ciències de la Salut

Congrés Multidisciplinari de Ciències
de la Salut
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, el Col·legi de

La Presidenta del CoDiNuCat i la Sra. Isabel Megias, vocal

Metges i el CoDiNuCat van donar suport institucional al

que forma part de la Comissió de Formació del

Congrés Multidisciplinari de Ciències de la Salut,

CoDiNuCat, van assistir el 30 de maig a l'entrega d'Orles

esdeveniment que va tenir lloc el 25 i 26 d'abril per tal

de la Universitat Rovira i Virgili (URV). La Sra. Cristina

de proporcionar tant a professionals de la salut com a

Moreno va assistir a l'entrega d'Orles de la Universitat de

d'estudiants una gran riquesa de coneixements, amb la

Lleida.

finalitat de fomentar el treball multidisciplinari.
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Entrega d'orles de la URV

Visibilitat i difusió

Presentació als futurs graduats
El Col·legi es va donar a conèixer als estudiants de 3r i 4t del Grau en Nutrició Humana i Dietètica a les 5
Universitats catalanes que imparteixen la titulació.

> Sr. Jordi Sarola
> Sra. Nancy Babio

· Universitat Ramon Llull-Blanquerna

01/04/2014

· Universitat Rovira i Virgili

09/04/2014

· Universitat de Lleida
· Universitat de Barcelona
· Universitat de Vic

Sra. Núria Beà i Sra. Cristina Moreno

20/05/2014

Sr. Jordi Sarola i Sra. Inés Navarro

26/05/2014

Sra. Gemma Miranda

28/05/2014

EL PROJECTE EfiDiNu AVANÇA
El passat 12 de juny membres de la Junta de Govern es van tornar a reunir amb el Sr. Josep Maria
Padrosa, Director del Servei Català de la Salut.
El CoDiNuCat va sol·licitar una segona reunió amb el director, un cop finalitzada la redacció del
Projecte EfiDiNu (Projecte Eficiència del Dietista-Nutricionista dins de l'equip d’Atenció
Primària) per tal de presentar-li la proposta i poder tirar-lo endavant amb el suport del CatSalut.

El CoDiNuCat als mitjans de comunicació
S'ha continuant fent visible el CoDiNuCat i la nostra professió a diferents mitjans de comunicació:
· RACC1 --> Iogurts: data de caducitat o data de consum preferent? Núria Beà
· La Vanguardia --> Refrescos casolans. 21/05/2014. Cíntia Ferreira
· Ràdio 4 "Matins a 4 bandes" --> El crudivorisme. 28/04/2014. Olga Sukhwani
· La Vanguardia --> Reportatge sobre el préssec. 05/07/2014. Àlex Pérez

Interacció i integració

Reunions i sinergies amb altres entitats
El CoDiNuCat està treballant per crear sinergies amb les
associacions de malalts i altres entitats. En el butlletí
anterior us explicàvem els convenis de col·laboració
signats amb la Federació Catalana d'Entitats contra el
Càncer (FECEC), amb la Universitat de Vic (UVic) i les
reunions mantingudes amb l'Associació de Celíacs i amb
associacions de malalts - Reunió amb l'Associació de
Celíacs de Catalunya (SMAP) i amb l'Institut Nacional
d'Educació Física (INEFC).
Aquest trimestre la Junta del CoDiNuCat ha continuat
treballant en aquest àmbit, realitzant-se diverses trobades
amb entitats amb les que el CoDiNuCat hi pot
col·laborar
· Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de
Catalunya i de Balears. 22/05/2014

Nancy Babio,Adhara Molina, Elena Maestre i Jordi Sarola a
l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut.

· Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de
Catalunya. 22/05/2014
· Associació de Celíacs de Catalunya (SMAP).
04/06/2014
· Fundació TicSalut. 12/06/2014
· Institut Nacional d'Educació Física (signatura de
conveni de col·laboració). 30/06/2014
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30 DE JUNY: UN DIA BEN APROFITAT
El passat 30 de juny, la Presidenta, la Sra. Nancy Babio i
el Vicepresident, el Sr. Jordi Sarola van aprofitar la
jornada de la diada de Sant Pere per assistir a diverses
reunions i esdeveniments:

· Assistència a l'Assemblea de la Intercol·legial, on el
CoDiNuCat va establir contacte amb els diferents
Col·legis Professionals, entre ells el d'Infermeria i el de
Farmàcia.

· Reunió amb el Sr. Francesc Ventura del Banc Sabadell,
que ens va fer entrega de la Visa Institucional del
CoDiNuCat. La visa és una targeta de crèdit gratuïta
totalment personalitzada amb la imatge del nostre
col·lectiu professional, amb una assegurança
d’accidents de fins a 120.000 euros i amb un crèdit
mensual de 1.000 euros ampliables.

Des del 5 de juny de 2014, el CoDiNuCat forma part
de
l'Associació
Intercol·legial
de
Col·legis
Professionals de Catalunya, entitat que representa més
de
100
col·legis
professionals. L’Associació
Intercol·legial va néixer per reforçar la presència social
dels col·legis professionals, divulgar les seves funcions
d’interès general, impulsar projectes comuns, actuar
com a interlocutor amb les administracions i estudiar
qüestions que afectin transversalment el col·lectiu .

Amb el Sr. Francesc Ventura, en l'entrega de la Visa Institucional del
CoDiNuCat

La Presidenta i el Vicepresident del CoDiNuCat amb la Degana i la
vocal de formació del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya

· Signatura de conveni de col·laboració amb l'Institut
Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC),
temes de formació, recerca i intercanvi d'informació,
tant en l'àmbit de l'educació física i les ciències de
l'activitat física i l'esport, com en nutrició humana i
dietètica.

· La Junta Directiva del CoDiNuCat també va estar
present a l'entrega del segon premi que va fer la
Intercol·legial a la presidenta del Parlament en
reconeixement per la seva trajectòria professional i el
seu compromís en
la defensa dels Col·legis
Professionals.
En l'acte també van participar Germà Gordó, conseller
de Justícia, i Oriol Rusca, actual president de l'entitat i
degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona.

Signatura del Conveni CoDiNuCat-INEFC amb el Sr.Agustí Boixeda,
Director de l'INEFC
La Molt Hble. Sra. Núria de Gispert amb la Sra. Nancy
Babio i el Sr. Jordi Sarola
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Projecció de la professió

Aliança Humanitària per a l'Alimentació Infantil
La Creu Roja a Catalunya va presentar el 6 de maig, l’Aliança
Humanitària per a l’Alimentació Infantil, una gran crida per
aconseguir el suport de la ciutadania, el món empresarial,
l’administració i altres agents socials i econòmics en favor de
desenvolupar projectes d’alimentació infantil.
La presidenta del Col·legi Dietistes-Nutricionistes de Catalunya, la
Sra. Nancy Babio, i els membres de la Junta de Govern: la Sra. Marta
Peroy, la Sra. Blanca Raidó i la Sra. Gemma Miranda van assistir a
l'acte
Volem felicitar a les 2 col·legiades del CoDiNuCat que treballen per
a la Creu Roja: la Sra. Blanca Raidó i la Sra. Melanie Cassarino.
Des del CoDiNuCat ens hem compromès a col·laborar com a
experts i fer-ne difusió d'aquesta Aliança.
Us animem a què col·laboreu en aquesta bona causa!

APROVACIÓ CONSEJO GENERAL COLEGIOS
OFICIALES DE DIETISTAS-NUTRICIONISTAS
El 28 de maig de 2014 la Comissió de Sanitat i Serveis
Socials, va ratificar la Ponència designada per informar
el “Proyecto de Ley por la que se crea el Consejo
General de Colegios Oficiales de DietistasNutricionistas” i per aprovar amb competència
legislativa plena la citada Llei, d’acord amb l’Informe
elaborat per la Ponència.
El dia 19 de maig de 2014 es va publicar al Butlletí
Oficial de les Corts General que la Ponència havia

donada per la Llei de Col·legis Professionals que
actualment està elaborant el Ministeri d’Economia i
Competitivitat. D’altra banda, el PP tampoc va donar
suport a la proposta de CiU, a la qual sí que hi va
donar suport el PSOE, d’establir per llei que la
representació a la Comissió Gestora sigui
proporcional al nombre de col·legiats de cada Col·legi
perquè entén que el Consejo ha de funcionar de forma
autònoma i s’ha d’autogestionar.

Pots consultar a la web del Congrés dels Diputats,
l’aprovació de la Llei que crea el Consejo Gral. de
Colegios Oficiales de Dietistes-Nutricionistes.
elaborat l’Informe sobre l’esmentada Llei.
Les esmenes proposades pel Grup Izquierda Plural
(GIP) i per CiU han estat rebutjades per la majoria del
Partit Popular (PP), i per tant, el Projecte de Llei s’ha
aprovat mantenint el mateix text que tenia inicialment
quan es va presentar la iniciativa al Congrés.
El representant del PP va exposar que el seu partit no
va donar suport a l’esmena del GIP perquè entén que
la determinació de la col·legiació obligatòria vindria

Destacar que la representant del PSOE va manifestar
que el seu partit treballarà perquè els DietistesNutricionistes siguin considerats una professió de
col·legiació obligatòria en la Llei de Serveis
Professionals. Per tant, caldrà treballar molt aquesta
qüestió amb el Partit Popular, doncs depèn del PP que
la professió sigui de col·legiació obligatòria o no ho
sigui.
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Consolidació de la professió

Estadístiques Institut Nacional d'Estadística (INE)
Des del 27 de maig, ja surten publicades les
Estadístiques de Profesionals Sanitaris Col·legiats de
2013, en les que apareixen per primer cop les dades
corresponents al CoDiNuCat.
Podeu consultar les dades de les estadístiques
detallades a la pàgina de l'INE.

A la pàgina web del Canal Salut del
gencat.cat, ja apareix el nostre Col·legi!

Formació continuada

Continua formant-te amb cursos de qualitat
Una de les funcions públiques del Col·legi és la de: promoure i facilitar la formació contínua de les persones
col·legiades. Des de la Comissió de Formació del CoDiNuCat ens adverteixen que l'oferta de cursos de formació
en la nostra matèria és molt àmplia, i no tots ells compleixen el requisit fonamental de no caure en allò contra el
que hem de lluitar dia a dia, l'intrusisme professional.
Els cursos que es promouen des del CoDiNuCat vetllen per evitar l'intrusisme professional, de manera que van
destinats únicament i exclusivament a dietistes-nutricionistes (D-N). A més a més, és molt important fixar-se en
l'entitat que organitza l'activitat de formació continuada, així com en si aquesta està acreditada.
Consulta aquí el Document sobre la Postura de la Comissió de Formació sobre els cursos de
Formació Continuada.

Cursos organitzats pel CoDiNuCat
· Actualització en Diabetis tipus 1 i tipus 2

· Com muntar la teva consulta de dietètica i nutrició
Just després del descans estival, encetarem el nou curs
amb les piles recarregades, continua la Comissió de
Formació del CoDiNuCat, ha organitzat el curs:
· Com muntar la teva pròpia consulta de Dietètica i
Nutrició.
Es realitzarà el dissabte 6 de setembre de 8:45h a 14:30h
a Barcelona.

71 Dietistes-Nutricionistes i estudiants, van assistir
a un interessantíssim curs durant tot el matí de
dissabte 7 de juny a l'Hospital St. Joan de Reus, on
els especialistes el Sr. Serafín Murillo, la Sra. Marina
Llobet, la Sra. Núria Guillén, la Sra.Carmen Yoldi i el
Sr. Manuel Pérez Maraver van mostrar els últims
avenços en diabetis mellitus.
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· Com redactar un article científic i com presentar
una comunicació oral o pòster
Aquest curs tindrà lloc el divendres 19 de setembre de
16:00h a 20:00h a l'Institut d'Estudis Catalans de
Barcelona. Està pendent d'acreditació pel Consell Català
de Formació Continua de les Professions Sanitàries.

FENT CAMÍ, ARRIBANT A TOTS: II JORNADES ANUALS
D E L C o D i N uC a t
És un plaer per tot el Comitè Científic i Organitzador presentar-vos
les II Jornades Anuals del CoDiNuCat, que es celebraran els dies 14 i
15 de novembre de 2014 a la ciutat de Lleida.
Podeu accedir al web de les Jornades des de http://www.codinucatjornades.cat/, on podreu anar consultant el Programa de les II Jornades
actualitzat, així com el Formulari d’Inscripció.
S’estan organitzant i desenvolupant nombroses activitats científiques i
culturals per a tots els Dietistes-Nutricionistes.
El lema escollit per a aquestes Jornades és “Fent camí, arribant a
tots”, pel fet que fa referència a la itinerància de les nostres Jornades.
Aquest any s’ha acordat celebrar aquest gran esdeveniment anual al
centre demogràfic i econòmic més important de la Catalunya interior,
la ciutat de Lleida.
Us animem a participar activament en aquesta i en totes les activitats del Col·legi, si esteu interessats, encara sou
a temps si voleu ser partícips en l'organització d'aquestes Jornades. Us animem també a assistir a la celebració del
primer any del nostre Col·legi!

Comunicació
Des del 25 de juny de 2013 s'han col·legiat
al CoDiNuCat 853 Dietistes-Nutricionistes i
s'han precol·legiat 4 estudiants del Grau en
Nutrició Humana i Dietètica.

Des de l'1 d'abril de 2014 al CoDiNuCat
s'han rebut 19 ofertes laborals, 17 a la
província de Barcelona i 2 a la de Lleida.

Des de l'inici del CoDiNuCat s'han registrat 7
baixes de col·legiats/des, la majoria per canvi
o cessament de l'activitat com a dietistanutricionista.

Al llarg del 2n semestre de 2014 s'han enviat
45 comunicacions als col·legiats/des a través
del correu electrònic.

Recordeu que ens podeu trobar a

ia

Publicació de les Primeres Memòries del
CoDiNuCat
Seguint l’article 68(a) dels Estatuts del Col·legi de DietistesNutricionistes de Catalunya, pel que fa efectius els articles 69.4 de la
Llei 7/2006, de 31 de maig, i 11 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, es
publica la Memòria Anual del 2013 sent la primera de la història del
nostre Col·legi.
Tal i com indica la legislació, també s’ha presentat la Memòria a la
Generalitat, com a entitat de dret públic que és el Col·legi, per tal de
què disposi de tota la informació.
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Participació activa
La Junta de Govern vol animar-vos a participar activament
amb propostes o sol·licituds que poden ajudar a
beneficiar la situació del D-N a Catalunya.Totes aquestes
propostes són molt benvingudes i gràcies al vostre
recolzament s'està treballant en accions que podran
beneficiar el nostre col·lectiu professional.

El Grup de Treball d'Alimentació en la Gestació i la
Infància (GTAGI), va organitzar el passat 17 de maig, una
activitat educativa sobre alimentació infantil per difondre
hàbits d'alimentació saludables a la 1ª Fira Tastet de
Ciència, a Reus. Es va celebrar en el marc del Dia
Nacional de la Nutrició 2014, que aquest any té el lema
"Comer Sano es divertido, la obesidad infantil no"

Intrusisme professional
S'ha establert, amb l'assessorament de l'advocat del CoDiNuCat, un protocol d'actuació pels casos d'intrusisme
professional.
Es pretén lluitar contra l'intrusisme a través dels següents mecanismes:

1.- Promoció positiva del Col·legi a través de la difusió de vídeos
alertant a la població de l'intrusisme i el mecanisme pel qual el
Col·legi protegeix la salut pública.
2.- Notificar a les empreses de les multes que poden tenir si no
exigeixen la col·legiació al contractar a un D-N
3.- Realització de diligències informatives per part de col·legiats i
usuaris.
4.- Alertar a la població sobre l'intrusisme de la nostra professió a
través d’articles divulgatius sobre intrusisme en revistes locals
5.- Reunir-se amb l’Administració i demanar el seu recolzament.
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Serveis al col·legiat

Vestint la nova seu
Ja estem instal·lats a la nova seu del CoDiNuCat, al centre de
Barcelona, amb facilitat per arribar-hi amb transport públic.
Ens trobareu a:
Via Laietana 38, 1r 1a
08003 Barcelona
Tlf: 93 010 62 48
S'ha fet la compra de mobiliari i material d'oficina necessari
per oferir-vos el millor servei, els materials necessaris per
complir la normativa de riscos laborals, així com l'alarma i
assegurança de la seu.

Assegurança de Responsabilitat Civil
Segons l’article 46 de la llei d’Ordenació de les
Professions Sanitàries, tots/es els/les DietistesNutricionistes en exercici a Catalunya tenen l’obligació
d’adherir-se a una Assegurança de Responsabilitat Civil.

Assessorament legal
Recordeu que per poder gaudir d’aquest servei per
correu electrònic, heu d’enviar la vostra consulta a
assessorialegal@codinucat.cat i des del servei
d’assessorament legal es posaran en contacte amb
vosaltres, per tal de resoldre els vostres dubtes.

Si no teniu contractada cap assegurança, us recordem
que com a col·legiat/da del CoDiNuCat, podeu
contractar l'assegurança de Responsabilitat Civil
Professional amb unes condicions molt avantatjoses
amb A.M.A., (la Mútua dels Professionals Sanitaris
recomanada per diversos col·legis en l’àrea de la
sanitat) amb una assegurança exclusiva pel col·lectiu de
Dietistes-Nutricionistes.
Per a contractar l'assegurança heu d’omplir la següent
Sol·licitud d'adhesió i enviar-la per correu electrònic
a administracio@codinucat.cat

BON ESTIU!!!
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