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Punts d'interès:
 Reestructuració administrativa.
 Llei de protecció de
dades.
 Comencem la formació
continuada de qualitat.
 Visibilitat de l’ACDN als
mitjans.
 Projecció de la professió
amb altres col·lectius,
institucions i empreses.
 Consolidació de la professió.
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Els primers 6 mesos de la Junta de Consens
El passat 29 de juny es va renovar gairebé tota la Junta de
l’ACDN. L’assemblea va decidir
que es formés una junta de
consens de 19 persones. Realment va ser tot un repte poder
dirigir l’associació entre 2 candidatures i amb tants membres.
Per aquest motiu, es va decidir
estructurar la junta de la següent manera: Direcció
(President i les 2 Vicepresidentes); Junta Executiva (Direcció,
les 2 Secretàries i els 2 Tresorers) i, finalment, la Junta Directiva en la seva totalitat. El
començament no va ser fàcil,
sobretot per l’època de l’any
en la que ens trobàvem, l’estiu.
Vam tenir una primera reunió
de Junta Directiva el 25 de
juliol. Durant tot l’estiu, el pes
de tot va recaure sobre la Junta executiva ja que s’havien de
començar a fer els fonaments
de la nova ACDN i el futur
CoDiNuCat. Alguns poden dir
que la nova Junta encara no ha
fet res tangible, però pensem
que hem i estem fent molta i
molt bona feina.

Vàrem començar a veure on
érem, de quina documentació
es disposava, com estava la
protecció de dades, com estaven els contractes, el convenis,
etc... Tota la feina feta fins a dia
d’avui no ha estat fàcil, però
podem dir que n’estem molt
satisfets ja que ara tenim el
panorama clar i estructurat.
De la Junta inicial, a l’octubre
van dimitir el Vocal Jordi Barenys i el President Jordi Sarola, ambdós per motius personals. Cal destacar que, la dimissió del President va significar
una petita aturada en els projectes de l’ACDN, ja que es va
haver de fer tot un altre cop
(tràmits de justícia, canvis al
banc, claus, etc) però es va
resoldre el dia 1 de desembre
on es va escollir en Junta a la
nova presidenta: la Nancy Babio, continuant igualment el
consens amb la mateixa estructura de Direcció conformada
per la Nancy Babio i la Betlem
Menéndez.

A continuació us comentarem
tot el que hem estat fent amb
els objectius que ens vam plantejar i que creiem que estem
encaminats a assolir.
Què ens vam proposar a
més del CoDiNuCat?

 Legalitat i transparència.
 Consolidació de la professió.
 Formació continuada.
 Interacció i integració del
col·lectiu.

 Projecció de la professió.
 Comunicació i difusió.
 Defensa de la professió.

Situació del CoDiNuCat
Fa gairebé una dècada que s’intenta crear el Col·legi de DietistesNutricionistes de Catalunya
(CoDiNuCat). Aquest encara
no ha pogut néixer perquè durant tot aquest temps hi ha hagut
canvis de lleis, de Govern i mancança de voluntat política. Però
per fi, el passat 24 de juliol, el
Govern de la Generalitat va
aprovar presentar al Parlament el
Decret de creació del CoDiNuCat. Això va ser una excel·lent

notícia, però malauradament el
Govern va dissoldre el Parlament
i va convocar eleccions anticipades i el procés de creació del
nostre CoDiNuCat va quedar
aturat novament. Malgrat que
això hagi estat un entrebanc, del
que sí podem estar segurs és de
que hi ha una voluntat política
ferma del Govern reelegit i de
que en quan es reprengui l’activitat parlamentària es portarà a
votació el Decret de creació del

CoDiNuCat. Esperem que això
passi ben aviat i en el transcurs
dels propers mesos puguem
celebrar que finalment tenim
CoDiNuCat. Aprofitem l’avinentesa per agrair tota la feina feta a
tots i cadascun dels membres de
totes les Juntes Directives que
durant aquests gairebé 10 anys
han invertit de manera altruista el
seu temps i dedicació per tal que
ara estiguem a punt d’aconseguirho.
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Creant els ciments per fer una “casa” molt ferma
Tots sabem que abans de fer
la casa hem de cavar un fonament, de posar-hi un mallat de
ferro i cimentar-lo, deixar-lo
reposar i començar a aixecar
l'edifici. En aquests pocs mesos d'activitat, el que hem fet
és fer el fonament i ara cal que
comencem a posar la malla de
ferro, que serà la que aguantarà realment la casa.

Col·legi de DietistesNutricionistes de
Catalunya.
Hem canviat el nom
inicial de CODiNCAT
per CoDiNuCat per tal
de consolidar el nom de
la nostra professió tal i
com s’ha de dir: Dietistes
-Nutricionistes!

L’ACDN, al
novembre del
2012, consta de
806 socis

Creiem que té poca importància qui acabi construint la casa,
el que realment importa és
que aquesta aguanti. Per
aquest motiu volem treballar
amb protocols de tot el que
s’administri, ja que ha costat
moltíssim posar aquesta estructura en marxa a l’ACDN i
no volem que qui ens substitueixi es trobi sense saber com
continuar.
Per aquests motius, les tasques de secretaria inclouen
des de custodiar la documentació, redactar les actes i certificats que calguin i portar el
registre dels socis, entre d’altres. També volem informarvos que aquests 6 mesos hem:

 Creat el registre de cartes o
documentació que surt des
de secretaria.

 Contractat

a l’empresa
PROTECTUUM per a controlar i legalitzar la llicència
de protecció de totes les
dades de l’ACDN. Per
aquest motiu s’està
sol·licitant a molts socis/es
personalment l’actualització
de la seva documentació, ja
que de molts de vosaltres
no tenim tota la documentació necessària. De cara al
CoDiNuCat això és indispensable. Dir-vos que com a
socis/es podeu sol·licitar els
serveis de Protectuum.

La seguretat és molt
important, per això hem
contractat a empreses que
saben el que es fan per
poder-nos assessorar i fer
una bona gestió.

 Redactat

un document
supervisat per diferents
caps d’estudis de vàries
universitats de Catalunya en
relació al tema del Curs de
retitulació al Grau de

 Fet un informe de l’IVA en
relació als canvis decretats
en aquest darrer any.

 Protocol·litzat la Borsa de

Treball, per tal d’evitar publicar ofertes que violin el
Codi Deontològic de la
Professió. Durant el 2012
s’han rebut 50 ofertes i
se n'han publicat 48 amb un
total de 57 llocs oferts per a
D-N.

 Promogut la utilització del

Fòrum: si encara no t'has
inscrit al fòrum no ho dubtis, podràs rebre documents
online i ofertes de treball,
entre d’altres. ( http://
acdn.creatuforo.com/index.php)

 Assegurat a tota la Junta i a

l’administrativa de l’ACDN
amb una Pòlissa d’AMA. A
més, s’ha aconseguit més
beneficis per l’ACDN i serveis de part d’aquesta asseguradora (per exemple:
disposarem de sales gratuïtes a Tarragona per poder
fer cursos de formació continuada i el material de papereria que necessitem).
Recordar-vos que com a
socis/es podeu sol·licitar els
serveis d’AMA.

 Canviat els perfils de les

xarxes socials: en motiu de
les relacions establertes
amb Protectuum, s'ha hagut
de fer un petit canvi en el
perfil que l’ACDN té al
Facebook per tal de complir
amb la llei de protecció de
dades.

 Acordat mantenir una es-

treta relació amb les Universitats. S’entregarà un
Premi als estudiants amb el
millor expedient del Grau
de NHiD de les 5 Universitats catalanes que imparteixen la titulació.

 Fet 2 enquestes que ens van

servir per començar la formació continuada i conèixer
què en penseu dels serveis
que dóna actualment

l’ACDN.

 Actualitzat el registre de

llibres de la Biblioteca de
l’ACDN amb un total de 84
llibres. ( http://dietistes n u tr i ci o n i s te s . ca t / i m a g e s /
stories/documentos/
B i b l i o t e ca_Actualitzada_112012.pdf)

 Creat la biblioteca virtual
en el nostre fòrum privat.
( http://acdn.creatuforo.com/
index.php)

 Creat una bústia de suggeriments on esperem que ens
envieu els vostres.
(bustiaACDN@gmail.com)

 Ampliat l’horari d’atenció
als socis, que és:
- Dilluns de 9h a 14h.
- Dimarts i dimecres de
15h a 18h.

- Dijous de 9h a 16h.

 Revisat tots el convenis que

manté l’ACDN amb diverses entitats per a continuar,
modificar o iniciar nous
convenis amb les actuals
entitats i d’altres .
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Visibilitat de l’ACDN
S’ha creat una Comissió de Comunicació la qual ha:
1. Dinamitzat el contacte amb el D
-N. D’aquí aquesta iniciativa del 1er
bulletí i els recordatoris de dates
d'interès (dies mundials...).
2. Creat i gestionat la bústia de
suggeriments per detectar les
vostres demandes i necessitats. Estem
oberts als vostres suggeriments!
3. Fomentat la relació amb els mitjans
de comunicació (premsa, radio, tv,
revistes) per divulgar la figura del DN a la societat i millorar el reconeixement social del col·lectiu. Fins
ara hem aparegut al diari Ara, a la
revista Crecer Feliz i a la revista Viu
Tarragona.
4. Utilitzat els serveis d’internet (mail,
web d’ACDN, grup facebook d’ACDN) per mantenir una comunicació
fluida amb vosaltres. D’aquí la pro-

moció de l’ús del Fòrum i la difusió
continuada d’activitats via Facebook.
5. Divulgat les vostres tasques
promocionant blocs, perfils socials,
mitjans
de
comunicació
on
col·laboreu (premsa, ràdio, televisió),
etc.
Resolució de dubtes d’e-mails, fòrum,
xarxes socials gratuïtes per als socis i
de cobrament per als no socis.
6. Creat articles en commemoració
de dies puntuals (Ex. Dia internacional de la diabetis).

Gastronomia y II Encuentros de D-N
de l’AEDN a Logronyo.
9. Preparat la inclusió de la fotografia
i petit CV de cada membre de la
junta a la pàgina web per tal de què
ens conegueu millor.
10. Elaborat un protocol restrictiu
de normes de publicitat indirecta
dels membres de la junta a la seva
pàgina web o blog privat.

7. Fet un protocol de qualitat de
difusió de cursos per tal de filtrar tot
allò que arriba a la seu.

11. Finalment, s’està a punt de signar
un conveni de col·laboració amb el
Banc d’Aliments, per tal de tenir-hi
visibilitat a canvi de revisió i suggeriments sobre els aliments que reben.

8. Participat a les Jornades d'intrusisme sanitari a Madrid, a la
Jornada de la Universitat de Lleida
per presentar l’ACDN, a la V Jornada
PAAS a Barcelona i a les Jornades de

Aquesta comissió està conformada
per: Gemma Miranda (responsable),
Cristina Vaqué, Gemma Salvador,
Marta Planas i Rosa Baró.

Participació a les II
Jornades sobre Intrussisme
sanitari
(Madrid, 27 d’octubre
de 2012).
Míriam Orantos va
representar
a
l’ACDN.

Formació continuada de qualitat i a preu assequible
Aquest és un dels objectius de
l’actual Junta de l'ACDN: formació continuada de qualitat i
a preu assequible i acreditada
pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS). Es
pretén també interaccionar
amb el soci i conèixer els seus
interessos en formació. Per
això es va realitzar una enquesta, per conèixer les vostres preferències. Els cursos
de formació previstos per al
primer trimestre del 2013,
seguint les respostes dels

socis seran:
Gener: Com muntar una
consulta. Curs on s'oferirà
informació bàsica sobre el
procés d'establir-se com a
autònom i tirar endavant una
consulta privada pròpia.
Febrer: Seminari sobre
al·lèrgia als aliments: conceptes bàsics, prevenció i
tractaments actuals. Seguint la línia proposada pels
socis/es de profunditzar en
diferents aspectes de nutrició
clínica, començarem amb un
curs
d'actualització
en

al·lèrgies alimentàries gràcies
al conveni que l’ACDN manté
amb Immunitas-Vera.
Març: Nutrició, dietètica,
activitat física i esport en
situacions especials. Els
socis/es també ens han demanat formació en nutrició i
esport.
Aquesta comissió està conformada per: Isabel Megías
(responsable), Blanca Raidó,
Estefania Deobarro, Eva Martínez, Marta Peroy, Serafín Murillo.

La formació
continuada és
necessària en
tota professió i,
sobre tot, en
professions
sanitàries.

Consolidació de la professió
El passat 11 d’octubre, la Direcció de l’ACDN va reunir-se amb
el Director de l'Institut d’Estudis
de Salut (IES) i Secretari d'Estratègia i Coordinació del Departament de Salut amb l’objectiu
d’establir un primer contacte
amb el Departament de Salut
per donar a conèixer la implicació del D-N en el sistema sanitari, i concretament en el Pla de
Salut. Se li va entregar un primer esborrany del document de
la professió i les seves competències, elaborat per la pròpia
Direcció. En aquesta reunió va
ser-hi present la Subdirectora

de l’IES i Secretària del Consell
Català Formació Continuada
(CCFCPS).
Fruit d’aquesta reunió ens va
avançar la creació, finalment, del
Consell Tècnic de D-N que es
va quedar aturat fa 2 anys mentre es creaven els consells tècnics de la resta de professions
sanitàries. Segurament, abans de
l’aprovació del CoDiNuCat, per
fi tindrem el Consell Tècnic de
D-N.
Degut a la bona acollida que
vàrem tenir, tot i que va ser
abans de les eleccions, es va
conformar una comissió científic

tècnica. Aquesta està formada
per 5 D-N amb molta trajectòria en l’àmbit clínic i de salut
pública (Sras. Anna Pibernat,
Cocó Vilarasau, Gemma Salvador, Cleofé Pérez-Portabella
Cèlia Puig), coordinat per la
Direcció de l’ACDN, a la qual
properament s’afegiran alguns
integrants més per tal de redactar un llibre de competències i
justificació d’inclu-sió a la sanitat
pública del D-N i l’estalvi del
cost sanitari que això suposa.

Properament
es
crearà el Consell
Tècnic de Dietistes
-Nutricionistes, el
qual acredita la
formació continuada de la nostra professió, i per tant
serà avaluada per
professionals de la
nostra pròpia professió.

LA JUNTA: Qui som, què fem, com ens organitzem...
ASSOCIACIÓ
CATALANA DE
DIETISTESNUTRICIONISTES

C. Balmes, 188,
6na. plta.
08006 Barcelona
Telèfon: +34 679.488.324
Correu electrònic:
acatdn@gmail.com

http://www.dietistesnutricionistes.cat/

Continuarem fent i comunicant el que fem

FINS AL PROPER NÚMERO!!!

