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Memòria anual 2014

1 .

Presentació

1.1.
Carta de la presidenta

Benvolguts i benvolgudes,

Després d’un primer any intens, tinc el plaer de presentar-vos la Memòria de l’any 2014 del Col·legi de 
Dietistes-Nutricionistes de Catalunya. 

Aquest document és fruit de l’esforç de totes les persones que formen part del Col·legi i que han apor-
tat cada dia el seu granet de sorra per fer créixer i consolidar la nostra professió. Gràcies als treballa-
dors, als membres de la Junta de Govern, als grups de treball actius i a tothom que ha contribuït d’al-
guna manera al desenvolupament de l’activitat col·legial, hem pogut assolir amb escreix els objectius 
que ens marcàrem com a pla de govern. 

Després de gairebé un centenar de reunions, actes de representació i moltes hores treballant incansa-
blement per i per als dietistes-nutricionistes, podem dir que tenim un Col·legi jove però emprenedor i 
consolidat que ens representa amb orgull i que avala el potencial de la nostra professió.

És difícil destacar una activitat d’entre les nombroses tasques que s’han iniciat. Tanmateix, crec que cal 
posar èmfasi en el desenvolupament i redacció del Projecte d’Eficiència del Dietista-Nutricionista dins 
l’equip d’Atenció Primària de Salut (EfiDiNu), que darrerament hem presentat a l’Administració per tal 
de fer-lo avançar en forma conjunta i que, sens dubte, demostrarà la importància de la nostra professió 
a la primera línia de la sanitat pública, l’atenció primària. També m’agradaria ressaltar la gran tasca que 
ha realitzat la Comissió de Formació i que ha fet possible que els dietistes-nutricionistes puguin gaudir 
d’una formació continuada de prestigi, i la de la Comissió d’Intrusisme Professional, que ha treballat 
per tal de construir el protocol de comunicació i denúncia de possibles casos d’intrusisme i que, de ben 
segur, deixarà palesa la manca de regulació que hi ha a l’entorn del nostre exercici professional.

A l’últim, destacar l’èxit de les II Jornades Anuals del Col·legi, celebrades a la ciutat de Lleida els dies 
14 i 15 de novembre. Vull agrair personalment tothom qui les va fer possibles, especialment les senyo-
res Marta Peroy, Núria Beà i Cristina Moreno, que van ser les protagonistes d’organitzar i preparar el 
programa científic, d’un nivell elevadíssim. Van ser unes Jornades referents en l’àmbit de l’alimentació, 
la nutrició i la dietètica que van aportar un valor afegit a la pràctica diària dels dietistes-nutricionistes i 
que repercutirà en un bé per a la salut de tota la població catalana.

Continuem construint el Col·legi, amb la voluntat de fer més partícips els col·legiats i col·legiades, i 
transmetent la il·lusió que tenim des del primer dia.

    

    Rebeu una salutació cordial,

    Nancy Babio Sánchez

    Presidenta del Col·legi
    de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya
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2.

Organismes col·legials

2.1.
 Junta de Govern

Durant el 2014 s’han produït dues baixes a la Junta de Govern. A data del 31 d’octubre, la Sra. Adhara 
Giner Molina va presentar la seva dimissió com a vocal de la Junta, a causa que la Junta de Govern va 
acordar nomenar-la per ocupar la figura establerta als estatuts com a coordinadora de l’administració 
del Col·legi.

A data de 30 de novembre, la vicetresorera de la Junta, la Sra. Núria Beà Fontanet, va presentar la seva 
dimissió per motius personals.

Arran d’aquestes dimissions, la Junta de Govern, en la reunió del 13 de desembre, va proposar cobrir la 
vacant de vicetresoreria pel vocal Sr. Miguel Reverte, per la trajectòria i experiència. 

En l’espera de la ratificació per part de l’Assemblea General del canvi en la vicetresoreria del Col·legi, la 
Junta de Govern a data del 31 de desembre de 2014 constava de:

2.2.
 Comissions de treball

Les comissions de treball focalitzen la tasca dels membres de la Junta de Govern en diversos àmbits. 
Actualment comptem amb:

2.2.1. Comissió de Formació Continuada

És la comissió encarregada de confegir l’oferta formativa del Col·legi, des de proposar un curs fins a 
fer-ne difusió entre els col·legiats.

Formada per:

 · Sra. Isabel Megias Rangil

 · Sra. Cristina Moreno Castilla

Presidència Nancy Babio Sánchez

Vicepresidència Jordi Sarola Gassiot

Secretària Marta Planas Guillamón

Vicesecretària Marta Peroy Febrero

Tresoreria Blanca Raidó Quintana

Vicetresoreria Miguel Reverte Lorenzo (pendent ratificació)

Vocalia 1 Gemma Miranda Peñarroya

Vocalia 2 Vacant

Vocalia 3 Isabel Megias Rangil

Vocalia 4 Míriam Orantos Martín

Vocalia 5 Cristina Moreno Castilla

Vocalia 6 Inés Navarro i Blanch

Vocal 7 Vacant
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2.2.2. Comissió d’Intrusisme Professional

És la comissió encarregada de cercar, atendre, comunicar i gestionar, juntament amb el servei d’advoca-
cia del Col·legi, els presumptes casos d’intrusisme professional de la professió de dietista-nutricionista.

Formada per:

 · Sr. Jordi Sarola Gassiot

2.2.3. Comissió d’Ètica i Deontologia

És la comissió encarregada d’atendre i valorar els casos on es qüestioni el compliment de l’ètica i del 
Codi Deontològic de la nostra professió.

Formada per:

 · Sra. Gemma Miranda Peñarroya

 · Sra. Inés Navarro i Blanch

2.3.
 Organigrama funcional

2.4.
 Consell Assessor de la Nutrició Humana i Dietètica

Segons l’article 51 dels Estatuts del Col·legi, la Junta de Govern pot constituir, amb l’aprovació de l’Assem-
blea, el Consell Assessor de la Nutrició Humana i Dietètica tot oferint participar-hi els qui hagin estat presi-
dents o presidentes del Col·legi, les persones col·legiades honoràries i persones o entitats que destaquin pel 
seu interès o dedicació a la Nutrició Humana i Dietètica o a les finalitats del Col·legi, que en seran membres 
permanents. En forma també part, durant el seu mandat, la presidència exercent i la secretària.

El Consell constitueix un fòrum de tractament d’aspectes relacionats directament o indirecta amb la 
Nutrició Humana i la Dietètica, de formació d’iniciatives i d’elaboració de propostes, bé siguin genera-
des pels seus membres, bé siguin encarregades per la Junta de Govern.

Els seus acords no són vinculants i serveixen d’orientació a la dinàmica del Col·legi i, si escau, han de 
ser presentats a l’Assemblea.

A data 14 de novembre de 2014, l’Assemblea General va aprovar constituir el Consell Assessor de la 
Nutrició Humana i Dietètica del CoDiNuCat i va acceptar com a membres d’honor i del Consell Assessor 
les 4 personalitats que es detallen tot seguit i que la Junta de Govern va proposar a l’Assemblea:

Assemblea General

Junta de Govern

Coordinació

Administració
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 · Sra. Gemma Salvador Castell
Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica. Actualment treballa a l’Àrea de Promoció de la Salut de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya i col·labora activament en diferents entitats científiques i no 
governamentals. Ha promogut i reactivat la creació del Consell Tècnic de Nutrició Humana i Dietètica 
del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

 · Dra. Imma Palma Linares 
Doctora en Biologia i Tècnic Superior en Dietètica. Ha estat professora del Centre d’Ensenyament de 
Nutrició Humana i Dietètica (CESNID-UB) i actualment és la directora del Grau en Nutrició Humana i 
Dietètica de Blanquerna-URL.

 · Dr. Jordi Salas Salvadó
Metge i diplomat a l’escola de Dietètica Superior de la Universitat de Nancy, França. Catedràtic en 
Nutrició i Bromatologia, director de la Unitat de Nutrició Humana i responsable de l’ensenyament de 
Grau en Nutrició Humana i Dietètica de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat 
Rovira i Virgili (URV). Cap clínic de nutrició del servei de medicina interna de l’Hospital Universitari 
Sant Joan de Reus.

Actualment és director del Centre Català de la Nutrició de l’Institut d’Estudis Catalans (CCNIEC), presi-
dent de la Federació Espanyola de Societats d’Alimentación, Nutrició i Dietètica (FESNAD), membre 
del Comitè Científic de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària (AESAN), membre de la Xarxa 
d’Experts de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans 
i Chairman de l’INC World Forum for Nutrition Research and Dissemination.

 · Sra. Pilar Cervera Ral
Infermera i diplomada a l’escola de Dietètica Superior de la Universitat de Nancy, França. Presidenta 
d’honor de la Conferència Espanyola de Centres amb estudis de nutrició, i promotora dels estudis de 
diplomatura de Nutrició Humana i Dietètica des de la Fundació del Centre d’Educació Superior de Nu-
trició i Dietètica de la Universitat de Barcelona (CESNID), d’on actualment n’és professora. Ha treballat 
per assolir l’oficialitat de la titulació, la creació de la primera associació pro-dietistes-nutricionistes, la 
inclusió de la professió de Dietista-Nutricionista dintre de la Llei d’ordenació de les professions sanità-
ries (LOPS) i ha participat en el desenvolupament de les nostres competències professionals.

Els quatre membres van ser notificats de la decisió de l’Assemblea i tots, llevat de la Sra. Pilar Cervera, 
van acceptar el càrrec. 

El 17 de desembre, el Consell Assessor de la Nutrició Humana i Dietètica quedà constituït per:

 · Dr. Jordi Salas Salvadó, membre d’honor 

 · Sra. Gemma Salvador Castell, membre d’honor

 · Dra. Imma Palma Linares, membre d’honor

 · Dra. Nancy Babio Sánchez, presidenta del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya

 · Sra. Marta Planas Guillamón, secretària del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya
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3.

Gestió administrativa

3.1.
 Recursos humans

Durant el 2014 l’administració del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya va estar integrada per:

 · La Sra. Mercedes Ruiz Guardado, auxiliar administrativa. La Sra. Ruiz va agafar la baixa IT amb motiu 
del seu embaràs en data 10 de febrer i en data 23 d’abril va agafar la baixa maternal. La reincorporació 
de la Sra. Ruiz al seu lloc de treball va ser el 6 d’octubre. 

 · Amb motiu de la substitució de la baixa IT i de la baixa maternal de la Sra. Ruiz es va contractar la Sra. 
Laura Pereyra, que va ocupar el lloc d’auxiliar administrativa.

 · La Sra. Olga Sukhwani Chainani, dietista-nutricionista que duia a terme tasques administratives i 
tècnico-científiques, va finalitzar el seu contracte el dia 25 d’agost. La Sra. Sukhwani va agafar la baixa 
en data 27 d’abril i amb motiu de la baixa IT es va contractar la Sra. Anna Oliva Ribera del 21 de juliol 
al 18 d’agost, data en què se li va comunicar la seva baixa laboral per no superar el període de prova.

 · A continuació, i per reforçar el suport de les tasques administratives del Col·legi, la Junta va decidir 
contractar, en període temporal de tres mesos, el Sr. Rubèn Medarde González, com a auxiliar 
administratiu, el qual va iniciar la seva activitat laboral al Col·legi en data 20 d’agost i la va finalitzar 
el 19 de novembre. 

 · La Sra. Adhara Giner Molina, designada com a coordinadora de l’administració del Col·legi, es va 
incorporar el dia 3 de novembre. 

Així, doncs, a data de 31 de desembre de 2014, l’administració del Col·legi estava formada per:

 · Sra. Mercedes Ruiz Guardado (auxiliar administrativa)

 · Sra. Laura Pereyra (auxiliar administrativa)

 · Sra. Adhara Giner Molina (coordinadora, tasques tècnico-científiques)

3.2.
 Instal·lacions

A causa de la deficiència de les instal·lacions de l’oficina del Col·legi al carrer de Balmes, 188, 6è 2a, 
08006 de Barcelona, i d’incomplir reiteradament les inspeccions de l’empresa de riscos laborals, Ga-
binete SME y Prevención S.L., la Junta acordà iniciar la recerca de una nova localització de la seu de 
l’entitat.

Finalment, i després d’una intensa recerca, es comunicà a la Tresoreria General de la Seguretat Social, 
en data 14 de març, el canvi de l’adreça postal del Col·legi, passant a ésser Via Laietana, 38, 1r 1a, 08003 
de Barcelona.

El dia 15 de maig, l’Assemblea General aprovà el canvi de localització i, en data del 16 de juny, es comu-
nicà a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, el canvi en l’article 4 dels Estatus.

Finalment, el dia 8 de juliol es publicà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Resolució 
JUS/1697/2014, de 8 de juliol, de modificació dels Estatuts del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de 
Catalunya, mitjançant el qual s’aprovava el canvi de la localització del Col·legi.
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Article 4 dels Estatuts del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya:

“La seu del Col·legi és a Barcelona, al carrer Via Laietana, número 38, 1r 1a. L’acord de canvi de do-
micili en la mateixa ciutat pot ésser aprovat per la Junta o l’Assemblea Ordinària.”

Les noves instal·lacions recalquen per tenir una zona per realitzar formació continuada, estar totalment 
equipades, i gaudir d’una localització i comunicació immillorables. 

De dalt a baix.
3 vistes de la Seu del 

Col·legi.

A la dreta, Sr. Jordi Sarola 
com a ponent en un curs de 

formació continuada
a la seu del Col·legi.
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4.

Dades col·legials

4.1.
 Procés de col·legiació

Durant el 2014 hi ha hagut 176 noves altes i 13 baixes col·legials. El 31 de desembre de 2014, el nombre 
total de col·legiats i col·legiades era de 930 i 5 precol·legiats.

4.1.1. Col·legiacions durant el 2014 vers l’any 2013 

El gràfic mostra el gran nombre d’inscripcions que es realitzaren durant la creació del Col·legi 
professional, el 2013.

Any 2013 Any 2014

Col·legiacions 
(precol·legiacions

no incloses)
767 176

Font: base de dades del Col·legi.Col·legiacions del 2014 respecte de l’any anterior.

4.1.2. Baixes col·legials durant el 2014 vers el 2013
  

Baixes col·legials durant el 2014 vers l’any anterior.

Any 2013 Any 2014

Col·legiacions 0 13

Font: base de dades del Col·legi.
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4.1.3. Motius pels quals es tramità la baixa col·legial
  

Motius pels quals es tramità la baixa col·legial.

4.2.
 Moviments de col·legiats 

4.2.1. Col·legiats per sexe

 

Col·legiats per sexe.

4.2.2. Col·legiats per edat

  
Col·legiats per edat.

Trasllat fora d'Espanya 1

Cessament de l'activitat Professional 2

Canvi d'activitat o professió 10

Font: base de dades del Col·legi.

Homes 78

Dones 852

Font: base de dades del Col·legi.

20-29 anys 324

30-39 anys 427

40-49 anys 129

50-59 anys 43

Més de 60 anys 7

Font: base de dades del Col·legi.
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4.2.3. Distribució geogràfica

Distribució geogràfica.

4.2.4. Distribució geogràfica de les noves altes
  

Barcelona 624

Tarragona 165

Lleida 73

Girona 63

Altres 5

Font: base de dades del Col·legi.

Barcelona 124

Tarragona 24

Lleida 20

Girona 6

Altres 2

Font: base de dades del Col·legi.Distribució geogràfica de les noves altes.
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5.

Serveis col·legials

5.1.
 Formació continuada

La Comissió de Formació, constituïda per la Sra. Isabel Megias i la Sra. Cristina Moreno, ha treballat du-
rant el 2014 per tal d’oferir programes d’aprenentatge que, després de l’educació obligatòria en matèria 
de nutrició i dietètica, ajudin a perfeccionar i desenvolupar les pràctiques relacionades amb la professió.

En l’àmbit sanitari, la constant actualització dels coneixements té una rellevància més gran que en al-
tres sectors perquè els continguts estan constantment adaptant-se als resultats de les investigacions, 
innovacions més recents i, fins i tot, a canvis legislatius.

Per aquest motiu, la Junta de Govern del CoDiNuCat ha volgut facilitar l’accés a la formació continuada 
de qualitat, impartida per professionals especialistes en la temàtica i acreditant el contingut docent al 
Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS). D’aquesta manera, la 
formació adquirida no sols atorga un valor curricular afegit sinó que també disposa del reconeixement 
de l’Administració.

D’altra banda, per tal d’estimular la realització de cursos de formació continuada del CoDiNuCat, en el 
marc de les II Jornades Anuals del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya, el 15 de novembre 
de 2014 s’entregaren per primera vegada els Distintius de Formació Continuada. Les responsables de 
la Comissió de Formació foren les encarregades de concedir un diploma acreditatiu als col·legiats i col-
legiades que havien assistit a més del 80% dels cursos realitzats pel Col·legi. El reconeixement fou per 
a les dietistes-nutricionistes següents:

 · Sra. Clara Sistac Sorigué

 · Sra. Cristina Herranz Fernández

 · Sra. Isabel Martorell Mariné

 · Sra. Marta B. Peroy Febrero

 · Sra. Rosa Mª Albaladejo Perales

 · Sra. Roser Montserrat Rosselló

A fi de reconèixer la seva empenta, es premià les col·legiades amb un curs de formació continuada 
gratuït per a l’any 2015. 

A més de vetllar per estimular la realització de formació continuada, durant el 2014 des del CoDiNuCat 
s’ha impulsat el primer Postgrau de Nutrició i Dietètica Aplicada a l’Activitat Física i l’Esport. Aquest 
postgrau està dirigit per la Dra. Nancy Babio, com a directora acadèmica, el Dr. Aritz Urdampilleta, com 
a director científic, i la Sra. Anna Grífols, com a coordinadora tècnica del curs, i es durà a terme des 
del mes de març fins al desembre de 2015. Aquest postgrau va presentar el seu pla docent el dia 20 de 
novembre i va gaudir d’un gran èxit d’inscripció a finals de l’any. 
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El balanç anual de la formació continuada

El 2014 ha estat un any d’èxit per a la formació 
continuada al CoDiNuCat. En total s’han realitzat 
8 cursos diferents de formació continuada als 
quals han assistit un total de 259 dietistes-nutri-
cionistes i ales Jornades es van comptabilitzar 
més de 300 participants, entre inscrits, ponents 
i voluntaris.

Durant el 2014 s’han dut a terme totes les activi-
tats programades per la Comissió de Formació 
en el seu pla docent i s’han assolit gairebé 40 
hores de formació continuada i 6,7 crèdits de 
formació continuada pel CCFCPS.

Curs “Pla d’activitat física aplicada i intervenció nutricional 
integral per a les malalties de gran prevalença”.

Formació Data de realització Localització Durada
Total

inscripcions
Crèdits
CCFCPS

Aspectes psicològics i motivacio-
nals en el tractament dietètic per a 

la pèrdua de pes

21/02/2014
28/02/2014

BARCELONA
REUS

4,5H 68 0,8

Actualització en Diabetis
tipus 1 tipus 2

07/06/2014 REUS 6,5H 25 1,4

Com redactar un article científic
i com presentar una comunicació 

oral o pòster
19/09/2014 BARCELONA 4H 14 0.8

Com muntar la teva consulta 
06/09/2014
18/10/2014

BARCELONA 4H 49 -

Conceptes d’alimentació, nutrició
i dieta aplicada a la dansa clàssica, 

moderna i folklòrica

07/11/2014
29/11/2014

BARCELONA 2H 26 0,4

Consell alimentari
en el vegetarianisme

24/10/2014 BARCELONA 4H 54 1,1

II Jornades Anuals del CoDiNuCat 14 I 15/11/2014 LLEIDA 2 DIES 201 1,5

Pla d’activitat física aplicada i inter-
venció nutricional integral per a les 

malalties de gran prevalença
13/12/2014 LLEIDA 4H 23 0,7

Cursos de formació continuada impartits el 2014.

5.2.
 Legalitat i transparència: comunicació contínua

Durant el 2014 s’han publicat 4 butlletins trimestralment, els quals han resumit les notícies més desta-
cables del Col·legi.



Memòria Anual 2014 - CoDiNuCat13

D’altra banda, per a les comunicacions diàries s’ha utilitzat el noticiari de la pàgina web del Col·legi 
(http://codinucat.cat/servei-al-ciutada/noticies/), on s’hi han publicat 29 notícies i el servei de missat-
geria per correu electrònic, amb un total de 138 correus electrònics enviats.

5.3.
 Els grups de treball

Actualment hi ha cinc grups de treball actius, tots presentats durant les II Jornades Anuals del CoDi-
NuCat:

Presentació dels GT durant 

les II Jornades Anuals, Sra. 

Cristina Lobaco Valls, com 

a moderadora de la mesa, 

Dra. Roser Martí Cid, Sra. 

Mar Sorlí Aguilar, Sra. Clara 

Sistac Sorigué, Sr. Jose 

Manuel Sánchez Migallón, 

com a coordinadores i 

coordinador dels GT.

José Manuel Sánchez-

Migallón, coordinador del 

GT en Nutrició Clínica.

 · Grup de Treball de Nutrició Clínica

Format per:

 · Isabel Megias Rangil (nexe de 
Junta de Govern)

 · José Manuel Sánchez-Migallón 
(coordinador)

 · Àngels Pallàs Teyra

 · Anna Bosque García

 · Carme Cañamero Cubero

 · Cèlia Puig Cepero

 · Glòria Borrego Santana

 · Imma Molins Giribert

 · Maria Pascual Compte

 ·

 · Mariona Martín Giol

 · Mireia Badia Bernaus

 · Mireia Lugar Sancho

 · Mònica Montserrat Gil Bernabé

 · Natalia Catalan García

 · Núria de La Morena Saltó

 · Sara Campos González

 · Sònia Vilà Renart

 · Tània Romera Fajardo

 · Vanessa Cabrejo Gabidia
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Format per:

 · Gemma Miranda Peñarroya 
(nexe de Junta de Govern)

 · Roser Martí Cid  (coordinadora)

 · Anna Bosque García

 · Cristina Lajara Balduque

 · Elisabeth Font Mas

 · Eva Mª Sorolla Clemente

 · Laura Roguera Sopena

 · Leonor Miralles Liñan

 · Mar Giner Gil

 · Mª Betlem Menéndez Moreno

 · Maria Pascual Compte

 · Marta Ausiró Nofre

 · Mireia Guzmán Costa

 · Robert Duran Abella

 · Rosa Baró Vilà

 · Rosa Elena Yáñez García

 · Susanna Sánchez
 

 · Grup de Treball d’Alimentació en la Gestació i la Infància

Dra. Roser Martí Cid,          

coordinadora del GT 

en l’Alimentació en la 

Gestació i la Infància.

 · Grup de Treball de Nutrició Esportiva

Format per:

 · Marta Begoña Peroy Febrero 
(nexe de Junta de Govern)

 · Mireia Quijada Cabezudo 
(coordinadora)

 

 · Aina Auqué Juncosa

 · Alba Puigpiqué Casas

 · Albert Martínez Sanromà

 · Àurea Peña Aparicio

 · Cristian Didier Hernández

 · Cristina Lajara Balduque

 · Cristina Lobaco Valls

 · Cristina Mir Balagueró

 · Dolors Fuster Botella

 · Gisela Morales Nolla

 · Isabel Gallardo Pérez

 · Jaume Giménez Sánchez

 · Jose Antonio Lopez Gómez

 · José Ramón Giménez Vicente

 · Maria Casanova Garcia

 · Martí Noguera Soldevila

 · Mercè Moreu Guillén

 · Patricia Sainz Pardo

 · Pilar Casas Jansa

 · Robert Duran Abella

 · Sara Martínez Esteban
 

Sra. Cristina Lobaco 

Valls presentant el GT de 

Nutrició Esportiva.
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 · Grup de Treball en Recerca en Nutrició (RecerNut)

Presentació del GT 

RecerNut durant les II 

Jornades.

Clara Sistac Sorigué, 

coordinadora del GT en 

Envelliment Saludable.

Format per:

 · Mar Sorlí Aguilar   
(coordinadora)

 · Isabel Martorell                     
(subcoordinadora)

 · Gemma Perelló (secretària)
 

 · Anna Gispert Muñoz

 · Clara Camí Aznar

 · Cristina Jardí Piñana

 · Elena Carrillo Álvarez

 · Judit Comalada Puigdevall

 · Laia Gómez Gironés

 · Laia Vergés Canet 

 · Leonor López Sánchez

 · Mariona Balfegó Díaz

 · Marta Vidal Robau

 · Mireia Alcázar López

 · Mireia Badia Bernaus

 · Mireia Hidalgo García

 · Nerea Becerra Tomás

 · Rosa Elena Yáñez García

 · Sílvia Fernández Barrés

 · Sònia Vilà Renart
 

 · Grup de Treball d’Envelliment Saludable

Format per:

 · Inés Navarro i Blanch              
(nexe de Junta de Govern)

 · Clara Sistac Sorigué 
(coordinadora)

 · Gisela Pulido Rodes               
(subcoordinadora)

 · Victoria Avilès Parra    
(secretària)

 

 · Gisela Morales Nolla

 · Mª Luisa Burgos Rodríguez

 · Mireia Badia Bernaus 

 · Vanessa Cabrejo Gavidia

 · Victòria Avilés Parra

 · Patricia Elena Garrido Carrasco
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5.4.
 Borsa de treball

5.4.1. Distribució geogràfica de les ofertes de treball rebudes

Durant el 2014 s’han rebut 57 ofertes laborals. La distribució per províncies ha estat:

Distribució geogràfica de les ofertes de treball rebudes.

5.4.2. Distribució en àmbits professionals de les ofertes rebudes 
  

Barcelona 39

Girona 7

Lleida 3

Tarragona 1

Altres 7

Font: base de dades del Col·legi.

Distribució en àmbits professionals de les ofertes rebudes.

5.5
 Servei d’anunci dels centres de nutrició dels col·legiats

En data de 31 de desembre de 2014 s’han rebut 29 sol·licituds de publicitat de centres on col·legiats i 
col·legiades exerceixen la Dietètica i Nutrició . La majoria s’agrupen a la província de Barcelona (19), i 
després es reparteixen entre Lleida (5), Tarragona (3) i Girona (2).

5.6.
 Servei d’assessoria legal

A partir del mes de juny s’inicià el servei col·legial d’assessoria legal, personificat en l’advocada Maria Rosa Es-
qué.

Els temes que més s’han resolt tracten sobre l’alta com a autònoms, passos que cal seguir per a muntar una 

Clínica 38

Restauració col·lectiva 7

Docència i Investigació 7

Comercial 2

Indústria 2

Altres 1

Font: base de dades del Col·legi.
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consulta, com tractar les dades dels pacients, les competències d’un tècnic, l’obligatorietat de l’assegurança de 
responsabilitat civil professional i sobre l’impost sobre el valor afegit (IVA) i l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques (IRPF).

  

Nombre de preguntes dels col·legiats a l’assessoria 

legal per mes.

Mes Nombre de preguntes

Juny 2

Juliol 11

Setembre 7

Octubre 15

Novembre 9

Desembre 7

Font: base de dades del Col·legi.
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6.

Activitats del Col·legi

En aquest apartat es detallen les gestions i activitats que va dur a terme la Junta de Govern del CoDi-
NuCat al llarg de l’any 2014.

6.1.
 Visibilitat i difusió de la professió del Col·legi

6.1.1. Presentació del CoDiNuCat al Departament de Salut

Gràcies a les comunicacions fetes després de la Constitució del Col·legi, el 15 de novembre de 2013, 
durant el primer trimestre de 2014, alguns membres de la Junta de Govern van poder establir diverses 
reunions amb diferents entitats.

D’aquestes reunions cal destacar l’entrevista amb el director del Servei Català de la Salut (CatSalut), el 
Dr. Josep M. Padrosa, que va tenir lloc el 23 de gener. La Junta Directiva va comentar al director la pro-
posta de Govern de la Junta escollida, i un dels projectes que més interès li va despertar fou el Projecte 
d’Eficiència del Dietista-Nutricionista dins l’equip d’Atenció Primària de Salut (Projecte EfiDiNu). El Dr. 
Padrosa va animar la Junta per, un cop acabada la seva redacció, concretar una reunió per tal de veure 
la possibilitat de suport i col·laboració.

6.1.2. Reunió amb la Comissió de Salut d’Esquerra Republicana de Catalunya

El 14 de gener, el Sr. Jordi Sarola i la Sra. Núria Beà, representants de la Junta de Govern del Col·legi, 
es van reunir amb la Sra. Alba Vergés, pertanyent a la Comissió de Salut del Grup Parlamentari Esquer-
ra Republicana de Catalunya (ERC). L’objectiu d’aquesta reunió va ser presentar el Col·legi, la nostra 
professió i la possibilitat de la integració de la figura del Dietista-Nutricionista dins l’equip d’Atenció 
Primària de Salut, tal com s’havia començat a treballar i descriure en el projecte EfiDiNu.

6.1.3. Negociació del conveni de restauració col·lectiva

Arran del venciment del conveni de 2013 de les empreses de l’àmbit de la restauració col·lectiva, la 
Junta de Govern del CoDiNuCat es posà en contacte amb diferents personalitats responsables de la 
negació del nou conveni de 2014 per tal de reivindicar la figura del Dietista-Nutricionista i equiparar-la 
al nivell 1 de la categoria professional.

Encara que la reunió amb el Sr. Esteban Sanabria, responsable d’Acció Sindical FECOHT-CCOO de Ca-
talunya, fou el 12 de desembre de 2013, durant el 2014 continuaren les reunions. 

El 24 de gener les Sres. Marta Planas, Inés Navarro i Míriam Orantos es varen reunir amb el Sr. Moises 
Berruenzo, Secretari d’Acció Sindical Unió General de Treballadors-Federació de Comerç, Hostaleria i 
Joc (UGT-FCTCHTJ). Després de la reunió mantinguda, el Sr. Berruenzo va traslladar als representants 
d’UGT a l’Acord Laboral Estatal Hosteleria (ALEH) les peticions del CoDiNuCat per tal que tinguessin en 
compte l’adaptació i l’organització de les categories i definicions del Dietista-Nutricionista.

D’altra banda, el 12 de febrer, les Sres. Marta Planas, Inés Navarro, Míriam Orantos i la col·legiada Sra. 
Lucía Brotons, van establir una darrera reunió amb la Sra. Mercedes Bellera, sòcia directora de Bellera 
Advocats, especialitzada en negociació i mediació en dret laboral, per tal de poder tenir un acostament 
amb els representants de les empreses de restauració col·lectiva.

Durant l’any 2014, i arran de l’aturament de la negociació del conveni de restauració col·lectiva, no s’ob-
tingué cap més resposta dels grups sindicals ni de la representant de les empreses. Aquesta activitat 
s’ha reprès durant el 2015 juntament amb el gabinet d’advocats del CoDiNuCat.
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6.1.4. Reunió amb l’Associació de Celíacs de Catalunya-SMAP

El 25 de febrer, la Sra. Marta Planas i la Sra. Cristina Moreno es van reunir amb la responsable del De-
partament Tècnic de l’Associació de Celíacs de Catalunya, la Sra. Marta Gómez, i la Sra. Laura Herrero, 
responsable de Comunicació de l’associació, per tal d’establir un conveni de col·laboració amb aquesta 
associació. 

Actualment els projectes entre ambdues entitats estan en fase de definició i s’espera concretar-los 
durant el 2015.

6.1.5. Presentació del CoDiNuCat a les universitats catalanes

Al llarg del primer semestre, alguns dels membres de la Junta de Govern varen desplaçar-se a les cinc 
universitats catalanes on s’imparteix el Grau en Nutrició Humana i Dietètica (GNHiD) per tal de presen-
tar el CoDiNuCat i donar-lo a conèixer als estudiants de 3r i 4t.

En aquestes presentacions es va explicar als futurs graduats què és el Col·legi professional, el motiu pel 
qual és important per a la seva futura professió, i els avantatges que comporta el fet d’estar pre-col·le-
giat i col·legiat. Més detalladament:

 · Sr. Jordi Sarola, a la Universitat Ramon Llull 
(URL) - Blanquerna, el dia 1 d’abril

 · Dra. Nancy Babio, a la Universitat Rovira i 
Virgili (URV), el dia 9 d’abril

 · Sra. Núria Beà i Sra. Cristina Moreno, a la 
Universitat de Lleida (UdL), el dia 20 de maig

 · Sr. Jordi Sarola i Sra. Inés Navarro a la 
Universitat de Barcelona (UB), el dia 26 de 
maig

 · Sra. Gemma Miranda, a la Universitat de Vic 
(UVic), el dia 28 de maig

Prosseguint amb l’aproximació del Col·legi als 
nous graduats, la presidenta, la Dra. Nancy Ba-
bio, i la vocal i membre de la Comissió de For-
mació, la Dra. Isabel Megias, van assistir el 30 
de maig al lliurament d’orles de la Universitat 
Rovira i Virgili (URV). 

La Sra. Cristina Moreno, també vocal i membre 
de la Comissió de Formació, va assistir al lliura-
ment d’Orles de la Universitat de Lleida (UdL) 
el 6 de juny, on va lliurar el diploma a l’alumne 
integral de la promoció del GNHiD.

A banda d’incrementar la visibilitat del Col·le-
gi als centres docents, també s’ha augmentat 
la presència de la nostra marca en actes insti-
tucionals, com ara al I Congrés Multidisciplinari 
de Ciències de la Salut de la Universitat Rovira 
i Virgili, on la presidenta del CoDiNuCat, la Dra. 
Nancy Babio, fou convidada, juntament amb 
els presidents del Col·legi de Fisioterapeutes 

Sr. Jordi Sarola a la Universitat Ramon Llull (URL) - 

Blanquerna.

Dra. Nancy Babio i Sra. Isabel Megias al lliurament d’orles 

de la Universitat Rovira i Virgili (URV).
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de Catalunya i el Col·legi Oficial de Metges de 
Tarragona. L’esdeveniment, que va tenir lloc els 
dies 25 i 26 d’abril a Reus, per tal de proporci-
onar, tant a professionals de la salut com a es-
tudiants, riquesa de coneixements, i fomentar el 
treball multidisciplinari.

6.1.6. Inclusió del CoDiNuCat dins 
l’Associació Intercol·legial de 
Col·legis Professionals de Catalunya

El 13 de febrer, per tal de compartir les refle-
xions sobre l’Avantprojecte de Llei de serveis i 
col·legis professionals, el CoDiNuCat es va reu-
nir amb Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de 
Catalunya i el Col·legi de Logopedes de Catalu-
nya i la Intercol·legial (Associació Intercol·legial 
de Col·legis Professionals de Catalunya). Arran 
d’aquestes converses va sorgir l’oportunitat 
d’entrar a formar part de l’Associació Intercol·le-
gial de Col·legis Professionals de Catalunya, una 
associació constituïda l’any 2011 amb l’objectiu 
de reforçar la presència social dels col·legis pro-
fessionals, divulgar les seves funcions d’interès 
general, impulsar projectes comuns, actuar com 
a interlocutor amb les administracions i estudiar 
qüestions que afecten el col·lectiu transversal-
ment.

El dia 17 del mateix mes, febrer, va tenir lloc la 
primera reunió amb la Intercol·legial, i poc des-
prés, en la reunió de Junta celebrada el 17 d’abril, 
la Junta de Govern va acordar formar-ne part. 

El 5 de juny, el CoDiNuCat es va incorporar oficialment a la Intercol·legial i el dia 30 de juny la presi-
denta, Dra. Nancy Babio, i el vicepresident, Sr. Jordi Sarola, van assistir a l’Assemblea de l’Associació. 

Continuant amb el desenvolupament del nostre Col·legi professional dins de la Intercol·legial, el 26 de 
setembre el vicepresident, Sr. Jordi Sarola, assistí a la XXII Taula Tècnica Intercol·legial per incorpo-
rar-nos a les línies de treball de l’entitat.

El 28 de novembre es convocà la darrera Taula Tècnica de la Intercol·legial, a la qual assistí també el 
vicepresident. 

6.1.7. Proposta de col·laboració amb l’Associació Nereu de Lleida

El 26 de març la Sra. Cristina Moreno i la Sra. Núria Beà van tenir una trobada amb el Sr. Iván Castro, 
vicepresident de l’Associació Nereu de Lleida, per tal d’establir vies de col·laboració amb aquesta asso-
ciació dedicada a promocionar hàbits saludables per a millorar la qualitat de vida. No obstant això, no 
es va arribar a cap acord.

6.1.8. S’estableix la compareixença al Parlament per presentar el Col·legi i la professió

El 3 d’abril de 2014, la Mesa de la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya va aprovar la sol·licitud 
de compareixença d’una representació del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya davant la 
mateixa Comissió de Salut per informar sobre el paper de l’alimentació en la salut i en les patologies 

Tríptic del I Congrés Multidisciplinari de Ciències 

de la Salut

Dra. Nancy Babio, Sra. Núria de Gispert i Català i Sr. Jordi 

Sarola a l’Assemblea de l’Associació Intercol·legial
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cròniques i sobre el paper dels professionals sa-
nitaris graduats en nutrició. Podeu consultar-ne 
el vídeo a l’enllaç: http://dom.cat/hgt. Encara 
no s’ha rebut la convocatòria d’assistència però 
s’està preparant la presentació.

6.1.9. Reunió al Departament de Justícia 
sobre l’Avantprojecte de Llei de 
serveis i col·legis professionals

La presidenta del CoDiNuCat, la Dra. Nancy Ba-
bio, va assistir a una reunió al Departament de 
Justícia, el 8 d’abril, on es van explicar les nove-
tats sobre aquest Avantprojecte. 

6.1.10. Publicació de les Estadístiques de 
Professionals Sanitaris Col·legiats de 
2013 a la pàgina web de l’Institut Nacional d’Estadística (INE)

El dia 20 de desembre de 2013 vam rebre un correu electrònic de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) 
on ens sol·licitaven la documentació necessària per a emplenar les dades dels professionals sanitaris 
dietistes-nutricionistes col·legiats a Catalunya durant el 2013.

L’aparició per primera vegada dels dietistes-nutricionistes col·legiats catalans comportà un indicador 
de la consolidació de la professió i del CoDiNuCat. A més, les dades publicades a l’INE tenen interès tant 
a escala nacional com en l’àmbit dels països de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament 
Econòmics (OCDE) i de la Unió Europea (UE) a través de la seva Oficina d’Estadística (Eurostat).

A partir del 27 de maig de 2014 ja es pogueren consultar les estadístiques detallades a la pàgina de 
l’Institut Nacional d’Estadística. 

Vegeu-ne la nota de premsa: http://www.ine.es/prensa/np843.pdf.

6.1.11. Enviament de cartes a mútues sanitàries

D’altra banda, durant els mesos d’abril i maig es van enviar cartes a 12 mútues sanitàries per explicar 
la importància d’integrar la figura del Dietista-Nutricionista al quadre mèdic de professionals sanitaris. 

Les empreses amb què es contactà foren:

Sr. Albert Batet i Canadell, president de la Mesa de la 

Comissió de Salut.

 · Asisa

 · Mapfre Familiar

 · DKV

 · Caser

 · Axa Seguros Médicos

 · Assistència Sanitaria Col·legial

 · Agrupació Mútua

 · FIATC

 · Sanitas

 · Adeslas

 · Mútua General de Catalunya

 · L’Aliança



Memòria Anual 2014 - CoDiNuCat22

Es rebé resposta d’Asisa i de l’Aliança, ambdós apreciant la carta que se’ls envià i informant que tot i 
que el quadre mèdic estigui tancat, valoraran la incorporació de la professió de Dietista-Nutricionista a 
la seva cartera de serveis.

6.1.12. Reconeixement del CoDiNuCat a la pàgina web del Departament de Salut

Després de les converses mantingudes amb la secretaria del Departament de Salut, el Canal Salut de 
la Generalitat de Catalunya (http://canalsalut.gencat.cat/ca) incorporà el CoDiNuCat com a entitat de 
referència dels Dietistes-Nutricionistes a Catalunya.

6.1.13. Reunió amb la Fundació TicSalut

El 12 de juny, la Dra. Nancy Babio i els col·legi-
ats Sra. Maria Blanquer i Sr. Àlex Caballero van 
assistir a la reunió sobre les noves tecnologies 
aplicades al sistema de salut de la Fundació 
TicSalut, al Parc TecnoCampus Mataró Maresme.

6.1.14. Participació del CoDiNuCat en el Dia 
Mundial de la Diabetis

El 2 de setembre, la Sra. Cristina Moreno es va 
reunir amb l’Associació de Diabètics de Catalu-
nya (ADC) per tal d’establir la temporització de 
l’acte del Dia Mundial de la Diabetis, celebrat el 
13 de novembre.

En el Dia Mundial de la Diabetis es va fer una 
encesa de llum blava al balcó de l’Ajuntament 
de Barcelona, a la qual va assistir el Sr. Miguel 
Reverte, com a representant del CoDiNuCat. 

6.1.15. Difusió del CoDiNuCat a Europa

Durant el 2014, per tal de projectar i donar a conèixer tant la nostra professió com el Col·legi, es van 
enviar 19 cartes en les quals es presentava l’entitat i el col·lectiu a les següents associacions de Dietis-
tes-Nutricionistes europees:

 · Finlàndia: The Association of Clinical and Public Health Nutritionists in Finland 

 · Alemanya: The German Dietitian Association

 · França: Association Française des Diététiciens Nutritionnistes

 · Gran Bretanya: The British Dietetic Association

 · Grècia: Hellenic Dietetic Association 

 · Dinamarca: The Danish Diet and Nutrition Association

 · Xipre: Cyprus Dietetic Association

 · Bèlgica: The Flemish Association of Nutritionists and Dietitians Union Professionelle Belge de Diététiciens

 · Àustria: Austrian Association of Dietitians

Façada de l’Ajuntament de 

Barcelona. Dia Mundial de 

la Diabetis.
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 · Hongria: The National Association of Hungarian Dietitians

 · Islàndia: The Icelandic Dietetic Association

 · Irlanda: Irish Nutrition and Dietetic Institute

 · Itàlia: Associazione  Nazionale Dietisti 

 · Luxemburg: Association Nationale des Diététiciens du Luxembourg

 · Països Baixos: Dutch Association of Dietitians

 · Noruega: The Norwegian Dietetic Association

 · Portugal: Associaçao Portuguesa dos Nutricionistas

 · Suïssa: Swiss Associaton of Registered Dietitians

 · Suècia: The Swedish National Association of Dietitians

El CoDiNuCat ha rebut respostes positives de: Hellenic Dietetic Association, The British Dietetic Asso-
ciation, The German Association of Dietitians, Hungarian Dietetic Association, Associaçao Portuguesa 
dos Nutricionistas. 

Del 9 al 12 d’octubre i refermant la voluntat de la Junta de Govern d’establir vincles amb Europa, el vice-
president, el Sr. Jordi Sarola, assistí a la VIII Conferència de l’European Federation of the Associations 
of Dietitians (EFAD), que se celebrà a Atenes. 

6.1.16. IV Jornada Helios Pardell

El 23 d’octubre, la presidenta del CoDiNuCat, la Dra. Nancy Babio i la Sra. Isabel Megias, vocal del Comi-
tè de Formació, van assistir a la IV Jornada Helios Pardell sobre Acreditació de Formació Continuada 
(Cosmocaixa, Barcelona).

6.1.17. Presentació del Full de Ruta del president de la Generalitat i Dia de la Justícia

El 25 de novembre, el Sr. Jordi Sarola va assistir, en representació del Col·legi, a l’acte de presentació 
del Full de Ruta del  president de la Generalitat, el Molt Honorable Sr. Artur Mas, i el dia 1 de desembre 
a l’acte celebrat al Palau de la Generalitat amb motiu del Dia de la Justícia.

6.1.18. Augmentant la visibilitat de la professió i el Col·legi als mitjans de comunicació 

Amb la finalitat de contribuir a difondre la nostra professió, tant la Junta de Govern com col·le-
giats i col·legiades hem col·laborat amb diferents mitjans de comunicació en representació del 
CoDiNuCat. 

S’ha volgut divulgar de manera positiva el Col·legi i transmetre que el CoDiNuCat és el col·lectiu de 
referència dels dietistes-nutricionistes de Catalunya, i que el Dietista-Nutricionista és el professional 
qualificat per a assessorar en els temes relacionats amb l’alimentació i la nutrició, el tractament dietètic 
i les recomanacions nutricionals que es donen a la població.

Algunes de les intervencions de col·legiats del CoDiNuCat als mitjans de comunicació van ser:

Sr. Jordi Sarola i Sra. Anne de Looy, 

presidenta honorària de l’EFAD
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 · 24 de febrer. Entrevista sobre el consum 
d’aigua en la població al Sr. Jordi Sarola per a 
Undatia Produccions (televisió).

 · 3 de març. Entrevista sobre la importància de 
l’alimentació saludable i els riscos d’abusar 
del menjar ràpid a la Sra. Adhara Giner per 
a Irinn TV. 

 · 28 d’abril. Entrevista sobre el crudivorisme a la 
Sra. Olga Sukhwani per al programa El matí a 4 
bandes, de Radio Televisió Espanyola (RTVE).

 · Número del mes de maig. Entrevista a la 
Dra. Nancy Babio sobre un elevat consum de 
proteïnes per a la revista Clara.

 · 21 de maig. Redacció d’un article sobre els 
refrescos casolans de la Sra. Cintia Ferreira per 
a La Vanguardia.

 · 5 de juliol. Redacció d’un article sobre el 
préssec del Sr. Alejandro Pérez per a La 
Vanguardia.

 · 5 de desembre. Redacció d’un article sobre la 
problemàtica construcció d’un nou establiment 
alimentari McDonald’s a Girona per la Dra. 
Anna Costa per al Diari ara.cat.

 · 24 de desembre. Entrevista sobre els àpats 
nadalencs a la Dra. Nancy Babio i la Sra. 
Adhara Giner per als informatius autonòmic 
i nacional de Radio Televisió Espanyola 
(RTVE). Vegeu-ne l’entrevista a: http://scur.
cat/632435.

6.1.19. Creació del Consell de les 
Professions Sanitàries de Catalunya

El 19 de desembre es va publicar al DOGC l’Or-
dre SLT/363/2014 de 10 de desembre de crea-
ció del Consell de les Professions Sanitàries de 
Catalunya, que confirma en l’article 3.1.d) la pre-
sència d’una persona en representació del Co-
DiNuCat com a vocal membre del Consell.

6.2.
 Interacció i integració del col·lectiu:  
 convenis amb entitats

Al llarg del 2014 la Junta de Govern ha pro-
posat diverses trobades, amb la intenció de 
crear sinergies amb totes les associacions de 
malalts, societats científiques i altres col·legis 
professionals.

Sra. Adhara Giner           

per Irinn TV.

Dra. Nancy Babio per la 

Revista Clara.

Article de Sra. Cintia 

Ferreira per la Vanguardia.

Article de la Dra. Anna Costa al diari ara.cat
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6.2.1. Conveni entre el Banc Sabadell i el 
CoDiNuCat

El 13 de gener es va signar el conveni de col·la-
boració entre el Banc Sabadell i el Col·legi per 
tal que els col·legiats i col·legiades disposin de 
condicions avantatjoses en els productes ban-
caris que ofereix l’entitat.

A banda, el CoDiNuCat i el Banc Sabadell van 
continuar desenvolupant el projecte de crear la 
Visa Institucional del CoDiNuCat. Finalment, el 
dia 30 de juny la presidenta Dra. Nancy Babio 
i el vicepresident Sr. Jordi Sarola, es reuniren 
amb el Sr. Francesc Ventura del Banc Sabadell 
per lliurar-li la Visa Institucional, una targeta de 
crèdit gratuïta totalment personalitzada amb 
la imatge del nostre col·lectiu professional que 
també inclou avantatges per als col·legiats i col·legiades. A més, el conveni amb el Banc Sabadell també 
s’amplià a altres productes financers per a particulars, autònoms i empreses.

D’esquerra a dreta: 

Sr. Jordi Sarola, 

Dra. Nancy Babio i                               

Sr. Francesc Ventura

Sr. Jorge B. Fernández i Dra. Nancy Babio.

6.2.2. Conveni de col·laboració amb la Universitat de Vic (UVic)

El 20 de febrer es va signar el conveni amb la UVic, en el qual es va arribar a un acord de col·laboració 
per a beneficiar les dues entitats:

 · Promoure les relacions de caràcter acadèmic, científic i professional.

 · Desenvolupar activitats de docència, investigació, transferència de coneixement i difusió.

 · Fomentar l’intercanvi recíproc d’informació sobre temes d’investigació, llibres, publicacions i altres 
recursos i materials d’interès.



Memòria Anual 2014 - CoDiNuCat26

 · Fomentar el debat i l’intercanvi d’experiències 
sobre tots els temes que puguin beneficiar 
ambdues institucions.

 · Col·laborar en l’estudi i l’execució de projectes i 
iniciatives que reportin beneficis a la projecció 
d’ambdues institucions.

6.2.3. Conveni de col·laboració amb la 
Federació Catalana d’Entitats contra 
el Càncer (FECEC)

El CoDiNuCat i la FECEC van establir un marc 
de col·laboració que ha permès actuar conjun-
tament en la promoció d’activitats de prevenció 
del càncer i d’accions de suport que puguin mi-
llorar la qualitat de vida dels pacients oncolò-
gics i els seus familiars. 

El 26 de febrer van signar aquest conveni el Sr. 
Ramon Maria Miralles, president de la FECEC, i 
la Dra. Nancy Babio, presidenta del CoDiNuCat.

Els dietistes-nutricionistes del CoDiNuCat han 
pogut col·laborar amb la FECEC:

 · En la realització d’activitats o campanyes d’infor-
mació per a la prevenció i lluita contra el càncer 
en l’àmbit de la dietètica i la nutrició.

 · Oferint tarifes especials a la FECEC en la 
realització de campanyes d’informació i 
divulgació per a la prevenció del càncer. 

 · Oferint el servei de nutrició i dietètica en el seu catàleg de serveis, amb una tarifa especial a les 
entitats federades a la FECEC. 

D’altra banda, el CoDiNuCat va col·laborar en la revisió del qüestionari “Fas tot el que cal per prevenir 
el càncer?”, adaptat amb el permís de l’American Cancer Society, Inc.

6.2.4. Conveni amb Tandem TM & Associats S.L.

A partir del mes d’abril de 2014, tots els col·legiats del CoDiNuCat començaren a disposar de l’assesso-
rament jurídic i legal en l’advocada Rosa Maria Esqué, de TANDEM TM & ASSOCIATS, S.L.P.

6.2.5. Conveni de col·laboració amb l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya 
(INEFC)

La Junta de Govern es va reunir amb la gerència d’INEFC diverses vegades per tal d’establir vies de col-
laboració en aspectes de formació, actualització científica, recerca i intercanvi d’informació en l’àmbit 
de l’educació física i l’esport, com la col·laboració i assessorament en activitats de formació-actualitza-
ció mitjançant cursos i seminaris organitzats per qualsevol de les dues entitats, i l’organització conjunta 
de cursos especialitzats.

El 30 de juny la presidenta i el vicepresident del Col·legi es van reunir amb el Sr. Agustí Boixeda per 

D’esquerra a dreta:        

Dra. Nancy Babio,             

Dr. Ramon Maria Miralles i 

Sra. Clara Rosàs

Qüestionari “Fas 

tot el que cal per 

prevenir el càncer?”
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signar el conveni de col·laboració entre ambdu-
es entitats.

6.2.6. Conveni de col·laboració amb la 
Universitat de Barcelona (UB)

Fruit d’enteses entre la Universitat de Barcelona 
(UB) i el CoDiNuCat, la UB oferí el lloguer de 
l’Aula Magna de la Facultat de Farmàcia, a un 
preu especial, per tal de celebrar-hi l’Assemblea 
General Ordinària del CoDiNuCat i l’Assemblea 
de Dissolució de l’ACDN, el dia 31 de maig de 
2014.

Per aconseguir un major grau d’eficàcia i con-
siderar necessari desenvolupar iniciatives de 
col·laboració en matèria de docència, recerca, 
transferència de coneixement i innovació, s’establí un protocol de col·laboració entre ambdues entitats 
que va ser signat per la Dra. Nancy Babio i el rector de la UB, el Sr. Dídac Ramírez, el dia 2 de setembre 
de 2014.

6.2.7. Conveni de col·laboració amb l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de 
Catalunya i de Balears

El 22 de maig, la Dra. Nancy Babio, la Sra. Elena 
Maestre, el Sr. Jordi Sarola i la Sra. Adhara Giner, 
es varen reunir amb la Sra. Blanca Condomines, 
del Gabinet de Direcció, i el Sr. Jordi Mora, cap 
d’Administració i Recursos Humans de l’Acadè-
mia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Ca-
talunya i de Balears, per tal d’establir un primer 
contacte amb l’entitat.

El 30 de setembre, fruit de les reunions prèvies, 
es va signar el conveni entre el Col·legi i l’Aca-
dèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de 
Catalunya i de Balears. Aquest conveni nasqué 
de la necessitat de l’Acadèmia de reactivar la 
Societat Catalana de l’Alimentació i la Dietètica 
Clínica. Per tal d’activar aquesta societat cientí-
fica ha calgut programar formació continuada. 
A canvi, els col·legiats i col·legiades gaudiran 
d’un preu especial en la inscripció a l’Acadèmia 
fins al 2017. 

Aquest conveni, per tant, facilitarà la integració 
del nostre col·lectiu a tots els col·lectius de pro-
fessionals sanitaris de Catalunya i potenciarà la 
realització d’activitats formatives en forma con-
junta.

El 21 d’octubre, la Dra. Nancy Babio, com a 
presidenta del Col·legi de Dietistes-Nutricionis-
tes de Catalunya i a més com a presidenta de la 
Societat Catalana de l’Alimentació i la Dietètica 
Clínica, va ser convidada a l’acte inaugural del 
curs acadèmic 2014-15 de l’entitat.

Imatge superior esquerra: Celebració de l’Assemblea 

Ordinària a les instal·lacions de la UB.

Imatge superior dreta: Dra. Nancy Babio, la Sra. Elena 

Maestre, el Sr. Jordi Sarola i la Sra. Adhara Giner a la 

Biblioteca Històrica de l’Acadèmia.

Imatge inferior: D’esquerra a dreta: Sr. Jordi Sarola, Dra. 

Nancy Babio i Dr. Àlvar Net.

D’esquerra a dreta: Sr. Agustí Boixeda, Dra. Nancy Babio i 

Sr. Jordi Sarola
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6.3.
 Participació i desenvolupament de projectes

6.3.1. Desenvolupament del Projecte EfiDiNu 

El 23 de gener, aprofitant la presentació que es va fer del CoDiNuCat al director del Servei Català de la 
Salut (CatSalut), el Dr. Josep M. Padrosa, per part de la Sra. Marta Planas i la Sra. Gemma Salvador, tam-
bé s’introduí el Projecte per a l’Eficiència del Dietista-Nutricionista dins l’equip d’Atenció Primària (Efi-
DiNu), un dels projectes que vol dur a terme l’actual Junta de Govern. Aquest projecte té per objectiu 
demostrar la reducció de la despesa sanitària a causa de l’eficiència del tractament dietètic mitjançant 
la integració i suport del Dietista-Nutricionista a l’equip d’atenció primària de salut a Catalunya. 

Un cop finalitzada la redacció del projecte, se sol·licità una nova reunió amb el Dr. Josep M. Padrosa, tal com ell 
mateix havia demanat en la reunió anterior, per tal de presentar-li la proposta enllestida i poder tirar-la enda-
vant amb el suport del CatSalut. Aquesta trobada va tenir lloc el 12 de juny al despatx del director del CatSalut 
i hi assistiren la Dra. Nancy Babio i la Sra. Marta Planas. En la reunió, el director del CatSalut animà a fer avan-
çar el projecte i mostrà interès en la figura del Dietista-Nutricionista dins del Sistema Públic de Salut català.

El 20 de novembre, la presidenta Dra. Nancy Babio i la Sra. Gemma Salvador es van reunir amb el Dr. Lluís 
Franch Viñas, cap de la Divisió d’Avaluació de Serveis Assistencials de l’Àrea d’Atenció Sanitària de CatSa-
lut. Aquesta reunió volia refermar els vincles de suport entre el projecte i el Departament de Salut Pública.

6.3.2. Participació en el Pla Interdepartamental de Salut Pública de Catalunya (PINSAP)

Una de les col·laboracions amb l’Agència de Salut Pública va ser la participació en el Pla Interdepar-
tamental de Salut Pública de Catalunya (PINSAP). La Junta de Govern del CoDiNuCat va presentar 
propostes al PINSAP, que van tenir molt bona acollida, i el Dr. Antoni Mateu, secretari de Salut Pública, 
va agrair al CoDiNuCat les seves aportacions. La Sra. Inés Navarro va assistir a l’acte de presentació del 
PINSAP, que va tenir lloc el 14 de febrer al Palau de la Generalitat, i va ser presidit pel M. H. Sr. Artur 
Mas, president de la Generalitat de Catalunya, amb l’assistència del Sr. Boi Ruiz, conseller de Salut i la 
Sra. Zsuzsana Jakab, directora regional de l’OMS.

6.3.3. Oferiment de col·laboració en el protocol per a la millora de la detecció i seguiment de 
situacions de dificultat en l’alimentació d’infants i adolescents

Des del Col·legi es va establir contacte amb el secretari de Salut Pública del Departament de Salut de 
la Generalitat, amb el síndic de Greuges i amb la consellera de Benestar Social i Família, amb la intenció 
d’oferir col·laboració en el protocol per a millorar la detecció i seguiment de situacions de dificultat en 
l’alimentació d’infants i adolescents. El CoDiNuCat va rebre una carta d’agraïment del Departament de 
Benestar Social en poder comptar amb la nostra participació.

6.3.4. Participació en la regulació de les farmàcies com a centres on poder establir un 
consultori dietètic

Oferiment de col·laboració amb la Sra. Mercè Vidal com a responsable d’Ordenació Farmacèutica del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya respecte de la regulació del fet de passar consulta 
dietètica a les farmàcies. S’han concretat reunions en el 2015.

6.3.5. Participació en el comitè d’experts per a la licitació/adjudicació del servei de 
repartiment d’àpats a domicili i menjadors per a persones de més de 64 anys a 
l’Ajuntament de Girona

L’Ajuntament de Girona va tramitar l’expedient de contractació administrativa per a adjudicar mitjan-
çant procediments la licitació/adjudicació d’aquest servei per a la gent gran de la ciutat. Com que el 
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plec de clàusules administratives particulars reguladores de la licitació disposava d’una ponderació in-
ferior a l’establert i en compliment de l’article 150.2 del Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, 
l’Ajuntament va sol·licitar al CoDiNuCat que es designés un membre del Col·legi per formar part del 
comitè d’experts. 

La Junta va designar com a representant la Sra. Inés Navarro, professional que té més de catorze anys 
d’experiència en l’àmbit de la restauració col·lectiva. 

El 25 de març va tenir lloc la reunió del comitè d’experts i posteriorment, des de l’Ajuntament es rebé 
una carta de satisfacció per la professionalitat i les aportacions fetes des del CoDiNuCat. 

6.3.6. Participació del Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari 
(Casost)

El 31 de març, el vicepresident Sr. Jordi Sarola va participar en la convocatòria sobre la temàtica: “El pre-
sent de les professions sanitàries: el seu encaix en el Pla de Salut. El rol dels professionals sanitaris en 
el futur”. El CoDiNuCat va presentar posteriorment al Casost un informe amb les consideracions sobre 
la professió del Dietista-Nutricionista.

6.3.7. Suport a “l’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 a aconseguir el su-
port de la ciutadania, el món empresarial, l’ad-
ministració i altres agents socials i econòmics a 
favor de desenvolupar projectes d’alimentació 
infantil.

La presidenta del CoDiNuCat, la Dra. Nancy Ba-
bio, i els membres de la Junta de Govern, la Sra. 
Marta Begoña Peroy i la Sra. Gemma Miranda, 
van assistir a l’acte en representació del Col·legi. 
La Sra. Blanca Raidó, també membre de la Jun-
ta, hi assistí en representació de la Creu Roja.

6.3.8. Participació en el desplegament del 
Registre de Professionals Sanitaris 
de Catalunya segons el Decret 
256/2013, de 26 de novembre

La Dra. Nancy Babio i la Sra. Marta Planas van 
assistir, el 4 de febrer, al Departament de Sa-
lut a la convocatòria de la reunió constitutiva 
de la Comissió de treball de desplegament del 
Registre de Professionals Sanitaris. En aques-
ta reunió s’explicà el Decret 256/2013, de 26 
de novembre, pel qual es crea el Registre de 
professionals sanitaris de Catalunya i s’esta-
bleixen els criteris generals i requisits mínims 
dels registres públics de professionals sanita-
ris en l’àmbit de Catalunya. 

Tal com es va exposar durant la reunió, el registre vol ser un sistema d’informació integrat, de naturalesa 
declarativa, sobre els professionals que desenvolupen la seva activitat a Catalunya que respongui a les 
necessitats de planificació i organització dels recursos sanitaris.

Entrevista a la Sra. Blanca Raidó durant l’acte.

Enric Morist, coordinador de Creu Roja a Catalunya, 

dirigint-se a l’auditori.
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Per tal de posar-ho en marxa, en primer terme, varen sol·licitar al CoDiNuCat totes les dades requerides. 
Aquestes dades s’enviaren el dia 7 de març.

El 9 d’octubre es va dur a terme la II Comissió de treball de desplegament del Registre de Professio-
nals Sanitaris, on va assistir la secretària Sra. Marta Planas. En aquesta reunió s’acordaren les tasques 
corresponents a la segona fase de l’elaboració del Registre, que principalment consistien a optimitzar 
la qualitat de les dades, d’una banda, amb la definició dels camps obligatoris, i d’una altra, amb la incor-
poració de criteris de validació d’aquests camps.

Finalment, i assolint l’objectiu marcat, el 25 novembre s’enviaren les dades sol·licitades per l’Equip de 
Coordinació del Registre de Professionals Sanitaris de Catalunya.

6.4.
 Lluita contra l’intrusisme professional

La Junta de Govern del Col·legi i particularment el Sr. Jordi Sarola, com a membre de la Comissió d’In-
trusisme Professional, ha treballat, juntament amb els advocats Miró i Fruns, en l’elaboració d’un proto-
col per a marcar les actuacions contra els diferents orígens de l’intrusisme professional. 

Al desembre es va reunir amb els membres de l’anterior Grup de Treball d’intrusisme per tal de posar-lo 
a prova i establir els primers passos contra fets d’aquest tipus. 

6.5.
 Consell de Col·legis Oficials de Dietistes-Nutricionistes

El 10 de gener el Govern espanyol va donar llum verd a la creació del Consell General de Col·legis Ofi-
cials de Dietistes-Nutricionistes a través del Projecte de Llei pel qual es crea el Consell de Col·legis Ofi-
cials de Dietistes-Nutricionistes, òrgan que agruparà els diferents col·legis de Dietistes-Nutricionistes. 
Arran d’aquesta fita, la presidenta, Dra. Nancy Babio, i el vicepresident, Sr. Jordi Sarola, van assistir a 
una trobada de Col·legis Oficials/Professionals de Dietistes-Nutricionistes d’Espanya el dia 9 de març, 
a València. L’objectiu de la trobada va ser l’intercanvi d’opinions i acostament de posicions sobre la si-
tuació dels diferents col·legis professionals per tal d’arribar a acords comuns en suport de la professió.

El 19 de maig de 2014 es va publicar al Butlletí Oficial de les Corts Generals la ponència sobre la discussió del 
projecte de llei que hi havia hagut entre els diferents partits polítics. Les esmenes proposades pel Grup Izqui-
erda Plural (GIP) i per Convergència i Unió (CiU) van ser rebutjades per la majoria del Partit Popular (PP), i per 
tant, el Projecte de Llei es va aprovar 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 entenia que la determinació de la col·legiació obligatòria vindria donada per la Llei de col·legis profes-
sionals, que actualment està elaborant el Ministeri d’Economia i Competitivitat. D’altra banda, el PP tampoc 
no va donar suport a la proposta de CiU, a la qual sí que va donar suport el Partit Socialista Obrer Espanyol 
(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 Consell ha de funcionar de manera autònoma i s’ha d’autogestionar. 

Finalment, el 17 octubre va sortir publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) la Llei 19/2014, de 15 de octu-
bre, per la qual es crea el Consell General de General de Col·legis Oficials de Dietistes-Nutricionistes.

Per aquest motiu, des de l’aprovació de creació del Consell, i tal com dicta la llei, es va reunir la Junta 
Gestora, formada per un representant de cadascun dels Col·legis de Dietistes-Nutricionistes d’Espanya. 
Per a representar el CoDiNuCat, la Junta nomenà el 4 de novembre la Dra. Nancy Babio (votació que 
fou ratificada en la reunió de Junta del 13 de desembre).

El 20 de novembre es van notificar els integrants de la Comissió Gestora del Consell i el 26 del mateix 
mes la Dra. Nancy Babio, com a representant del col·lectiu de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya, va 
rebre el full de ruta que havia de seguir per a elaborar Estatuts del Consell i treballar-hi.
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7.

Dades financeres 

Tot seguit s’exposa la informació econòmica resultant de l’any 2014.

7.1.
 Balanç corresponent al 31 de desembre de 2014

               DESPESES IMPORT %

1 LLOGUER DESPATX 7.955,00 € 7,44%

2 MANTENIMENT DESPATX 3.249,14 € 3,04%

3 RECURSOS HUMANS 40.527,79 € 37,89%

4 SERVEIS JURÍDICS 5.460,00 € 5,11%

5 GESTORIA COMPTABLE 3.000,07 € 2,81%

6 ASSEGURANÇA CODINUCAT I JUNTA DIRECTIVA 7.024,58 € 6,57%

7 PROTECCIÓ DE DADES 396,19 € 0,37%

8 VIGILÀNCIA DE LA SALUT I PREVENCIÓ 108,00 € 0,10%

9 SERVEIS BANCARIS 1.040,55 € 0,97%

10 MATERIAL D’OFICINA 1.463,15 € 1,37%

11 DESPESES SEGELLS, TRAMESES 739,17 € 0,69%

12 CARNETS COL·LEGIATS 271,20 € 0,25%

13 MANTENIMENT INFORMÀTIC 270,00 € 0,25%

14 DESPLAÇAMENTS I DIETES DE REPRESENTACIÓ 10.340,69 € 9,67%

15 HONORARIS ALTRES PROFESSIONALS 4.917,90 € 4,60%

16 FORMACIÓ I ESDEVENIMENTS 4.406,40 € 4,12%

17 PUBLICITAT I PROPAGANDA 5.754,85 € 5,38%

18 MANTENIMENT WEB 217,53 € 0,20%

19 JORNADES 1.857,72 € 1,74%

20 DESPESES IVA NO DEDUÏBLE 6.456,48 € 6,04%

21 DESPESES DIVERSES 1.494,04 € 1,40%

TOTAL DESPESES 31/12/2014 = 106.950,45 € 100%
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7.2.
 Compte de pèrdues i guanys corresponents al 31 de desembre de 2014

               INGRESSOS IMPORT %

1 QUOTA ANUAL EXERCENTS 92.885,00 € 67,91%

2 QUOTA ANUAL (ALTES NOVES) 17.600,00 € 12,87%

3 QUOTA BONIFICADA 3.260,00 € 2,38%

4 FORMACIÓ I ESDEVENIMENTS 14.285,00 € 10,44%

5 ASSEGURANÇA CODINUCAT 6.740,58 € 4,93%

6 JORNADES 1.857,72 € 1,36%

7 ALTRES INGRESSOS 154,04 € 0,11%

TOTAL INGRESSOS 31/12/2014 = 136.782,34 € 100,00%

TOTAL INGRESSOS 2014 = 136.782,34 €

TOTAL DESPESES 2014 = 106.950,45 €

 AMORTITZACIÓ D’IMMOBILITZAT = 1.210,90 €

TOTAL RESULTAT TEÒRIC 2014 = 28.620,99 €

SALDO OBERTURA BANC 1/1/2014 = 20.803,35 €

APORTACIÓ ACDN = 60.315,24 €

TOTAL INVERSIONS EFECTUADES EN 2014 = 12.109,83 €

RESULTAT TEÒRIC (SENSE AMORTITZ.) 2014 = 29.831,89 €

DIPÒSIT FIANÇA CONSTITUÏDA DESPATX = 2.215,00 €

SALDO FINAL BANC 2014 = 98.226,47 €

SALDO FINAL CAIXA (EFECTIU) 2014 = 137,02 €
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7.3.
 Memòria i informe de l’auditoria corresponent a l’exercici 2014

Tal com detalla l’article 67 dels Estatuts del CoDiNuCat, s’adjunta a aquesta memòria la memòria i l’in-
forme de l’auditoria realitzades per analitzar la gestió financera i pressupostària del Col·legi.
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               DESPESES IMPORT %

1 LLOGUER DESPATX 9.000,00 € 5,98%

2 MANTENIMENT DESPATX 6.284,76 € 4,18%

3 RECURSOS HUMANS 48.000,00 € 31,90%

4 SERVEIS JURÍDICS 6.942,40 € 4,61%

5 GESTORIA COMPTABLE 2.575,00 € 1,71%

6 ASSEGURANÇA CODINUCAT I JUNTA DIRECTIVA 7.195,29 € 4,78%

7 PROTECCIÓ DE DADES 400,00 € 0,27%

8 VIGILÀNCIA DE LA SALUT 400,00 € 0,27%

9 SERVEIS BANCARIS 1.100,00 € 0,73%

10 MATERIAL D’OFICINA 3.989,00 € 2,65%

11 INVERSIÓ EN EQUIPS D’INFORMÀTICA 2.120,80 € 1,41%

12 INVERSIÓ MOBILIARI 1.350,50 € 0,90%

13 MANTENIMENT PÀGINA WEB 2.455,50 € 1,63%

14 DESPLAÇAMENTS I DIETES DE REPRESENTACIÓ 8.350,70 € 5,55%

15 GRUPS DE TREBALL 1.900,00 € 1,26%

16 FORMACIÓ I ESDEVENIMENTS 6.950,20 € 4,62%

17 III JORNADES CODINUCAT 19.975,00 € 13,27%

18 TREBALL CIENTÍFIC 18.000,00 € 11,96%

19 DESPESES DIVERSES 1.857,72 € 1,74%

TOTAL PREVISIÓ DESPESES = 150.489,15 € 100%

7.4.
 Pressupostos 2015

               INGRESSOS IMPORT %

1 QUOTA ALTA 4.000,00 € 2,63%

2 QUOTA ANUAL EXERCENTS 105.600,00 € 69,51%

3 QUOTA ANUAL (AMB DTE. DESOCUPATS) 6.600,00 € 4,34%

4 ASSEGURANÇA CODINUCAT 5.995,29 € 3,95%

5 III JORNADES CODINUCAT 19.975,00 € 13,15%

6 FORMACIÓ I ESDEVENIMENTS 6.125,80 € 4,03%

7 EMPRESES 3.630,00 € 2,39%

TOTAL PREVISIÓ INGRESSOS = 151.926,09 € 100,00%
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TOTAL PREVISIÓ INGRESSOS 2015 = 151.926,09 €

TOTAL PREVISIÓ DESPESES 2015 = 150.489,15 €

 PREVISIÓ AMORTITZACIÓ D’IMMOBILITZAT = 0,00 €

TOTAL PREVISIÓ TEÒRIC RESULTAT 2015 = 1.436,94 €



CoDiNuCat®. Barcelona juny de 2015.
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