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Preparant el II Simposi en
Nutrició Esportiva: apunta’t-hi!
Ja està oberta la inscripció al II Simposi Català sobre la Planificació Dietètica-Nutricional i
Ergonutrició per a l'Entrenament Esportiu. Un any més el CoDiNuCat reuneix el millor equip
docent per ampliar la formació
en
matèria
de
nutrició
esportiva. Recorda que la quota
reduïda finalitza el 30 d’abril i
que podràs trobar tota la
informació del simposi a la
pàgina
web
http://
www.codinucat.cat/simposio/.

Es convoca l’assemblea general ordinària
El 21 de maig tindrà lloc la primera Assemblea General Ordinària de 2016. Aquesta està
convocada a les 10:15h en primera convocatòria i a les 10:30h en segona convocatòria, a la
seu de l’Acadèmia, Barcelona.
Tota la informació relativa a l’acte la podràs trobar a l’enllaç. Recorda que és molt important
la teva assistència!

Presentem el CoDiNuCat a les universitats
Aquest mes de febrer s’ha presentat el CoDiNuCat als alumnes de 4t del Grau en Nutrició
Humana i Dietètica per tal que
coneguin l’entitat, els valors que
la fonamenten i les activitats que
s’hi realitzen així com les
normatives que regeixen la nostra
professió.
El 17 de febrer, la Sra. Gemma
Miranda va presentar el Col·legi a
la Universitat Ramon LlullFacultat de Ciències de la Salut
Blanquerna. El 19, la Sra. Cristina
Moreno, va fer la presentació a la
Universitat de Lleida.
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Als mitjans de comunicació


Programa Las Mañanas de RTVE, Dra. Nancy Babio parlant sobre els beneficis dels làctics,
el 5 de gener.



Suplement BuenaVida de El País, Dra. Nancy Babio, el 10 de gener.



Programa Metròpoli de Ràdio 4, la Dra. Nancy Babio parlant sobre els beneficis dels
làctics, el 26 de gener.



Programa Què vols ser? De la
Cadena Ser, per la Sra. Gemma
Miranda parlant sobre els
llegums, el 27 de gener.



Ràdio 5, Dra. Nancy Babio parlant
sobre els làctics, l’esport i
l’activitat física, el 22 de febrer.

Servei d’assessoria laboral i fiscal gratuït
Avantatges col·legials i
Assegurança de Responsabilitat Civil

Les Revisions del gt en nutrició clínica
Durant el primer trimestre el Grup de Treball en Nutrició Clínica ha continuat amb un excel·lent treball de revisions bibliogràfiques útils per a la pràctica de la professió.
 Gener: Nutrients i radioteràpia.
 Febrer: L’obesitat infantil com a conseqüència de la interacció entre Firmicutes i el consum d’aliments amb alt contingut energètic.
 Març: Dietoteràpia en malalties inflamatòries intestinals: l’establert i les novetats.

Arrenca la segona edició del postgrau!
El passat 18 de març van començar les classes de la 2a edició del Postgrau en Nutrició Humana i Dietètica Aplicada a l'Activitat Física i l’esport al Campus UAB amb un total de 28 inscrits.
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Dubtes sobre temes fiscals i laborals?
Informa’t gratuïtament i surt de dubtes
gràcies al servei d’assessoria que ofereix el
Col·legi. Recordar realitzar la teva
consulta enviant un correu electrònic
a assessorialegal@codinucat.cat, indicant
sempre a l'assumpte del correu el teu nom i
número de col·legiat/da.

Servei d’assessoria laboral i fiscal gratuït
Avantatges col·legials i
Assegurança de Responsabilitat Civil

AVANTATGES COL·LEGIALS: CONSULTA EL LLISTAT
ACTUALITZAT
Consulta a la web el llistat actualitzat dels avantatges col·legials.
A més, en formar part de la Intercol·legial, també podràs gaudir dels seus descomptes!

L’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL ÉS
OBLIGATÒRIA
Segons l’article 46 de la llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries:
Tots/es els/les dietistes-nutricionistes col·legiats/des en exercici a Catalunya tenen l’obligació d’adherir-se a una Assegurança de Responsabilitat Civil.
A més, el Col·legi ha d’estar informat de si en disposes o no per actualitzar correctament el
registre de professionals sanitaris de la Generalitat de Catalunya.
Si necessites més informació pots adreçar-te a la pàgina web del Col·legi o bé enviar un correu electrònic a administracio@codinucat.cat.

Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya
C/ Via Laietana 38, 1r 1a, 08003 Barcelona
Tels.: 93 010.62.48 / 679.488.324
administracio@codinucat.cat
http://codinucat.cat
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