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1. PRESENTACIÓ

  1.1. Resum memòria anual 2017

Any 2017: CoDiNuCat aconsegueix més visibilitat i més reconeixement d’una 
professió avalada per la ciència que lluita contra la pseudociència i l’intrusisme.

El 2017 ha estat un any molt pròsper per la professió del dietista-nutricionista, un any 
ple d’assoliments i bons moments, dotze mesos durant els quals CoDiNuCat ha tingut 
una projecció espectacular als mitjans de comunicació (amb múltiples aparicions a 
ràdio i premsa escrita i digital) convertint-se no només en referència informativa 
sobre alimentació, nutrició i dietètica sinó que amb missatges avalats científicament 
ha contribuït també a la lluita contra la pseudociència (desmentint falsos mites 
alimentaris i combatent fraus que busquen la venda de productes sense qualitats 
reals demostrades) i que tant de mal està fent a la societat. 

En aquesta línia, CoDiNuCat va aconseguir que la Universitat de Barcelona eliminés de 
la seva oferta formativa el “Posgrado universitario en psiconeuroinmunoendocrinolo
gía”, un curs de teràpies nutricionals alternatives d’eficàcia no provada i no reconegut 
pel “Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad”, que s’oferia com a curs basat en 
el camp de la investigació de la PNI sense tenir l’aval de la Psychoneuroimmunology 
Research Society (PNIRS).

Dues fites més aconseguides pel Col•legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de 
Catalunya durant el 2017 han estat el reconeixement del Dietista-Nutricionista com 
a professional de la salut i la lluita contra l’intrusisme professional amb accions com 
la compareixença de la Dra. Nancy Babio, presidenta del CoDiNuCat, al Parlament 
de Catalunya exposant els avantatges de comptar amb els Dietistes-Nutricionistes 
en l’atenció primària.

En aquest sentit, CoDiNuCat s’ha consolidat ja com a òrgan representatiu de tots els 
Dietistes-Nutricionistes de Catalunya, organitzant i participant en moltes activitats 
de diversos àmbits (acadèmic, clínic, social, professional...). La creació de l’Àrea de 
Responsabilitat Social Corporativa (RSC) amb l’impuls del “Projecte Això s’ho val”, 
en col•laboració de l’Associació de Diabètics de Catalunya, Associació de Celíacs 
de Catalunya, Creu Roja de Catalunya i Federació d’Entitats contra el Càncer, és 
el granet de sorra de CoDiNuCat per ajudar a les persones més vulnerables que 
necessiten una atenció nutricional especial.

El 2017 ha estat, sens dubte, l’any de CoDiNuCat!
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  1.2. Carta de la presidenta

Benvolguts i benvolgudes, 

Estic orgullosa de presentar-vos, un any més la Memòria del Col•legi de Dietistes-
Nutricionistes de Catalunya (CoDiNuCat). 

La nostra professió cada cop està més consolidada arreu del territori, incrementant 
la seva visibilitat i la seva capacitat d’execució. Això és gràcies a la feina feta durant 
tot un any, i aquest 2017 ha estat un any molt intens, amb moltes activitats, gestions, 
ponències, trobades, etc., que ens acosten al nostre objectiu principal: promoure, 
enriquir, dignificar i millorar tot el que engloba la nostra professió. 

Durant aquest any, volem destacar la creació de l’àrea de Responsabilitat Social 
Corporativa (RSC): Projecte Això s’ho val. Aquesta col•laboració amb altres entitats
( Associació de Diabètics de Catalunya, Associació de Celíacs de Catalunya, Creu Roja 
de Catalunya i Federació d’Entitats contra el Càncer) promou sinergies que permeten 
actuar en favor dels grups més vulnerables de la societat amb especial necessitat 
d’atenció nutricional. Aquest projecte dignifica la nostra professió i aconsegueix 
visibilitzar-la i, alhora els diners tornen al col•legiat amb un ajut de responsabilitat 
social corporativa.  

Per altra banda, vull remarcar el creixent impacte del CoDiNuCat als mitjans de 
comunicació. Gràcies a aquestes múltiples aparicions ha augmentat el reconeixement 
de la figura dels dietistes-nutricionistes i alhora ha propiciat la lluita contra l’intrusisme 
professional sensibilitzant a la població per tal que busqui un dietista-nutricionista 
col•legiat que ho necessiti. 

Finalment, vull transmetre el meu sincer agraïment a tots aquells col•legiats i 
col•legiades, que d’una manera o altra han participat en les activitats o esdeveniments 
del CoDiNuCat, així com als membres de la junta, als grups de treball i a tots els 
col•laboradors per seguir amb la tasca col•legial i formar part de la seva història. 

Rebeu una salutació cordial, 
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2. ORGANISMES COL·LEGIALS

 2.1. Junta de Govern

Durant el transcurs de l’any 2017, concretament al novembre durant les V 
Jornades del CoDiNuCat es va renovar la Junta de Govern del Col•legi de 
Dietistes-Nutricionistes de Catalunya. Així doncs, tal com es va ratificar a 

l’Assemblea General Ordinària del 2017, la Junta de Govern està formada per:

Càrrec Ocupa

Presidència Nancy Babio Sánchez

Vicepresidència Marta Planas Guillamón

Secretaria Anna Grifols Massana

Vicesecretaria Inés Navarro i Blanch

Tresoreria Miguel Reverte Lorenzo

Vicetresoreria Elena Maestre González

Vocalia 1 Roser Martí Cid

Vocalia 2 Anna Pibernat Tornabelll

Vocalia 3 Blanca Salinas-Roca

Vocalia 4 Jose M. Sánchez-Migallón Montull

Vocalia 5 Glòria Gómez López

Vocalia 6 Sònia Vallés Martí

Vocalia 7 Rita Simorra Puigdollers

Vocal suplent Àngels Ribas Orobitg

Vocal suplent Begoña Caneda Ferrón

Vocal suplent Elena Piñeiro Blanco

Vocal suplent Lucía Brotons Borrell

Vocal suplent Mireia Guzmán Costa
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 2.2. Comissions col·legials

Les comissions de treball es basen en les tasques dels membres de la Junta de 
Govern en diferents àmbits. Durant el 2017: 

  2.2.1. Comissió de Formació Continuada

La Dra. Isabel Megias i la Sra. Cristina Moreno, juntament amb la Dra. Nancy Babio, 
presidenta del CODINUCAT, conformaren la Comissió de Formació. Elles van ser les 
encarregades de dur a terme les gestions relatives a les ofertes formatives, així com 
de difondre tota la informació necessària entre els col•legiats.

  2.2.2. Comissió d’Intrusisme Professional

El Sr. Miguel Reverte va ser l’encarregat de realitzar totes aquelles tasques que 
englobaren la defensa del col•legiat davant els assumptes d’intrusisme. Aquestes 
labors inclouen cerca, atenció, comunicació i gestió i es realitzen conjuntament amb 
el servei d’advocacia del Col•legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya. També 
formen part de l’esmentada comissió les col•legiades Sra. Adhara Giner i Sra. Miriam 
Orantos.

Foto: Membres de l’actual Junta de Govern del CoDiNuCat
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 2.3. Organigrama funcional

Assemblea General Ordinària
i/o extraordinària

Junta de Govern
del CoDiNuCat

Coordinació de
l’Administració

Administració

3. GESTIÓ ADMINISTRATIVA

 3.1. Recursos Humans

La Junta de Govern va veure necessari, durant l’exercici del 2017, la contractació 
de la figura d’un coordinador per tal de fer front a les tasques del CoDiNuCat. 
Així, per aquest motiu, es contracta a la Sra. Isabel Martorell en data 15 de 

febrer de 2017, contractada com a categoria professional 1. 

També es contracta a 2 administratius de nivell 3 (Sr. Alberto Serrano i Sra. Ivette 
Cloquell) en dates 28 i 29 de juny respectivament, per fer front a les tasques 
administratives i a la posterior baixa voluntària. El 18 de juliol es prescindeix dels 
serveis del Sr. Alberto Serrano, degut a no superar el període de prova.

La Sra. Mercedes Ruiz esdevé de baixa voluntària, per motius personals l’11 de juliol. 
Posteriorment, el 14 d’agost també es fa efectiva la baixa voluntària de la Sra. 
Isabel Martorell també per motius personals. Així, degut a la situació i la necessitat 
d’incorporar personal per fer front a les tasques que precisa el CoDiNuCat es 
contracta el 28 d’agost de 2017 a la Sra. Rosa Codinachs (titulat grau superior) i
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també s’incorpora la Sra. Núria Torres com a auxiliar administratiu per donar 
resposta a la baixa maternal de la Sra. Laura Pereyra, la qual es reincorpora el 21 
de novembre de 2017. Tanmateix la Sra. Rosa Codinachs esdevé en baixa mèdica 
en data 22 de novembre continuant al 31 de desembre encara de baixa mèdica. La 
Sra. Ivette Cloquell en data 7 de desembre sol.licita la baixa voluntària i no renovació 
del contracte.

D’aquesta manera els membres de l’administració del Col•legi de Dietistes-
Nutricionistes de Catalunya en data 31 de desembre de 2017 van ser: 

• Sra. Laura Pereyra (Auxiliar Administrativa nivell 3), amb contracte de tipus indefinit.

• Sra.  Rosa Codinachs (Titulat grau superior) amb contracte de 6 mesos des del 28 
d’agost del 2017.

 3.2. Instal·lacions

Tal com marca l’Article 4 dels Estatus, la seu del Col•legi de Dietistes-Nutricionistes 
de Catalunya continua estant ubicada al carrer Via Laietana, número 38, 1r 1a de la 
ciutat de Barcelona. 

4. DADES COL•LEGIALS

 4.1. Procés de col·legiació

Al llarg del 2017 es van sol•licitar un total de 149 altes col•legials. En aquesta 
línia, 10 precol•legiats van demanar ser donats d’alta com a estudiants. En 
contraposició, les baixes requerides van ascendir a 37. D’aquesta manera, 

es va tancar l’any 2017 –a 31 de desembre– amb un total de 1.285 registres (1.285 
col•legiats més 10 precol•legiats). 
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  4.1.1. Col•legiacions durant el 2017 vers l’any 2016

  4.1.2. Baixes col•legials durant el 2017 vers l’any el 2016

              4.1.3. Motius pels quals es tramità la baixa col•legial 
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 4.2. Moviments col·legiats

  4.2.1. Col•legiats per gènere

  4.2.2. Col•legiats per edat
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  4.2.3. Distribució geogràfica dels col•legiats

  4.2.4. Distribució geogràfica de les noves altes 

5. SERVEIS COL·LEGIALS

 5.1. Formació continuada

Durant el 2017, la comissió de formació va estar treballant perquè els col•legiats 
gaudissin de diferents programes d’aprenentatge que els permetessin 
desenvolupar, adquirir o perfeccionar coneixements en l’àmbit de la dietètica i 

la nutrició, a més de potenciar pràctiques relacionades amb la professió del dietista-
nutricionista.
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És important destacar que per a l’organització d’aquestes formacions es va tenir 
en compte l’especialitat dels docents, per tal de donar excel•lència a la formació. A 
més a més, alguns dels continguts van ser acreditats pel Consell Català de Formació 
Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS). Mitjançant l’acreditació 
proporcionem un valor curricular i un reconeixement de les activitats davant 
l’Administració.

Tanmateix, durant el 2017, els Distintius de Formació Continuada, els quals premien 
als col•legiats que han participat en més del 80% d’hores de formació continuada 
oferides, van quedar deserts.

Altrament, el 20 de gener de 2017 s’obre el termini d’inscripció per la 3ª edició del 
Postgrau de Nutrició i Dietètica Aplicada a l’Activitat Física i l’Esport, una formació 
específica molt demandada pels nostres col•legiats. Aquest s’inicia el 24 de març de 
2017.

  5.1.1. El balanç anual de la formació continuada

El 27 de gener del 2017 es va dur a terme a la Universitat de Barcelona, concretament 
a la Facultat de Farmàcia, la Trobada amb l’expert: La nutrició als mitjans. Clau 
per comunicar amb eficàcia, a càrrec del Sr. Álvaro Bordas. Una de les frases que 
recalcà el ponent fou “El resultat de la comunicació no és el que dius, si no el què 
t’entenen”. I és per aquest motiu que aquest periodista i expert formador en matèria 
de comunicació va poder explicar, gairebé a una setantena de col•legiats, com 
encarar una entrevista amb un periodista segons el temps  que es disposi i el tipus 
d’audiència.  A més, també va donar consells per deixar clar al públic el punt clau del 
teu missatge sense soroll de fons i va ensenyar com reconduir una situació complicada.

El 2 de juny de 2017 i degut a la situació actual 
existent es va dur a terme la Jornada:  Riscos 
i perills dels tractaments sense base científica 
PNI i DAO a l’Acadèmia de les Ciències Mèdiques 
i de la Salut de Catalunya i les Balears. La 
jornada va comptar amb especialistes en 
neurologia, gastroenterologia, endocrinologia 
i dietètica i nutrició per informar als Dietistes-
Nutricionistes i a l’opinió pública sobre els 
perills de les dietes i consells miraculosos, que 
s’emparen en la psiconeuroimmunologia o en 
el dèficit de DiAminoOxidasa, coneguda amb 
les sigles DAO, recomanades per pseudoespecialistes que intervenen en els mitjans 

Foto: Sr. Álvaro Bordas durant la conferència
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de comunicació, i s’adverteix de la despesa sanitària que suposa el tractament 
de les persones perjudicades per aquestes recomanacions. Més d’un centenar de 
professionals van assistir, presencialment o per streaming, a una “jornada-front 
comú” sobre les teràpies nutricionals alternatives no provades i no reconegudes 
per les autoritats sanitàries, a la qual van participar la Dra. Nancy Babio, presidenta 
del CoDiNuCat (docent i investigadora en dietètica i nutrició); el Dr. Roberto Belvis 
(neuròleg), la Dra. Gemma Castillejo (gastroenteròloga pediàtrica), el Dr. Andreu 
Nubiola (endocrinòleg) i el Sr. Eduard Baladia (dietista-nutricionista); a més a més 
també es va comptar amb representants de diferents entitats, tals com l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya i l’Associació de Celíacs de Catalunya, així com alguns 
mitjans de comunicació com La Vanguardia, entre d’altres. 
Més informació a: http://www.lavanguardia.com/vida/20170603/423150863683/
terapias-sin-base-cientifica-dietas.html

Durant la jornada del dia 3 de juny, a l’Hotel Campus de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) es va celebrar la 3a edició del Simposi Català de Dietètica i Nutrició 
per l’Activitat Física i l’Esport organitzat pel Col•legi de Dietistes-Nutricionistes de 
Catalunya (CoDiNuCat). Un any més, l’acte es va emmarcar dins del Postgrau en 
Nutrició i Dietètica aplicada a l’Activitat Física i l’Esport. El Simposi va comptar amb 
la col•laboració del Col•legi de Dietistes-Nutricionistes d’Andalusia (CODINAN), de la 
comissió gestora del Col•legi Professional de Dietistes-Nutricionistes de la Comunitat 
de Madrid (CODINMA), i de la Societat Científica Espanyola de Dietètica i Nutrició 
(SEDYN).

Foto: Imatge capturada durant la celebració de la Jornada
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Foto: Dr. Aritz Urdampilleta y Dra. Nancy Babio durant
la inauguració del Simposi

Al llarg de la 3a edició es van realitzar diferents ponències impartides per destacats 
professionals de la nutrició i de l’esport, a més a més es va completar la jornada amb 
la intervenció de 3 esportistes convidats – Sr. Keith Seiji Morino, ballarí; Anna Ramírez 
Bauxell, corredora del Lointek team; Sra. Ragna Debats, 3a del món en Trail i 1a del 
Món en Snowshoes.

El Simposi va comptar amb l’as-
sistència de més de 120 partici-
pants, els quals van gaudir d’una 
formació especialitzada i acredita-
da pel Consell Català de Formació 
Continuada.

A més a més, el Simposi Català de 
Dietètica i Nutrició per l’Activitat 
Física i l’Esport també s’emmarca 
dins del I Congrés de les Professions 
organitzat per la Intercol•legial. 

A mitjans de juny, concretament el 16 de juny de 2017, es va dur a terme una Trobada 
amb l’expert sobre malaltia renal crònica avançada i la seva relació amb la dieta, sota 
el títol “Dieta para el paciente con ERCA: ¿Tanto se aleja de la dieta equilibrada?” A 
càrrec del D-N Sr. Alberto Caverni, a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de 
Barcelona. En total hi va haver una assistència de 34 col•legiats.

Foto: Dr. Raúl Bescós: Investigación y
aplicaciones en la actividad física y nutrición para

la salud, moderadora: Anna Grifols
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Foto: Dr. Raúl Bescós: Investigación y
aplicaciones en la actividad física y nutrición para

la salud, moderadora: Anna Grifols

Els passats 17 i 18 de novembre 
es va celebrar a la ciutat de Reus, 
a l’Auditori Gaudi FiraReus Centre 
de Fires i Convencions, les V 
Jornades del Col•legi de Dietistes-
Nutricionistes de Catalunya 
(CoDiNuCat) i el II Congrés de la 
Societat Catalana d’Alimentació i 
Dietètica Clínica (SCADC). Aquestes 
Jornades van ésser molt especials, 
ja que el dia 17 vàrem confluir amb 
la I Jornada del Profesorado del 

Grado en Nutrición Humana y Dietética, podent reunir-nos amb el professorat que 

imparteix el Grau a les Universitats de tot l’Estat i així reflexionar sobre la incorporació 
dels graduats en el sistema de salut, treballant conjuntament amb els col•legis 
professionals. Aquest fil ha estat la unió entre les dues Jornades, i va fer dels dos 
esdeveniments, una trobada imprescindible per tots els Dietistes-Nutricionistes. 

D’altra banda, la Jornada del dia 18 es va focalitzar en la nutrició infantil així com 
altres temes de plena actualitat que han generat alarma social. 
Aquestes Jornades van ésser un gran èxit, amb més de 450 inscrits. El programa 
científic comptava amb 19 sessions entre conferències curtes, taules rodones i a 
més 2 conferències paral•leles patrocinades. En total van participar 34 ponents i 19 
moderadors, tots ells amb una excel•lent trajectòria professional. 

Foto: Sr. Alberto Caverni durant la seva exposició

Foto: V Jornades del CoDiNuCat
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Taula 1: Comunicacions orals defensades durant les V Jornades del CoDiNuCat.

Títol comunicació oral Autors

Dairy products consumption and risk of 
colorectal cancer incidence in an elderly 
Mediterranean population at high 
cardiovascular risk.

Laura Barrubés L; Babio N; Mena G; 
Toledo E; Corella D; Salas-Salvadó J.

Nutritional changes in patients with 
locally advanced head and neck cancer 
during treatment.

Arribas L;  Hurtós L; Taberna M; Peiró 
I; Vilajosana E; Lozano A; Vazquez S;  
Mesia R; Virgili N.

Influencia de la nutrición en el 
remodelado cardiovascular en los niños 
nacidos por técnicas de reproducción 
asistida.

Termes M; Valenzuela-Alcaraz B; 
Gratacós E; Crispi F; Urpi M.

Estabilitat patrons dietètics. Luque V;  Closa R; Escribano J; 
Zaragoza M; Gispert M; Rubio MC.

A propósito de un caso -< diabetes 
inducida por desnutricion.
Diabetes tipo J.

Sánchez C; Romero I; Nubiola A; Ferrer 
M; Escofet M.
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Taula 2. Pòsters presentats durant les V Jornades del CoDiNuCat.

Títol del pòster Autors

Efecto de la lactancia materna sobre 
el desarrollo psicomotor del lactante.

Jardí C; Aranda N; Bedmar C; Ribot B; 
Arija V. 

Assaig clínic aleatoritzat sobre el 
tractament motivacional de la 
obesitat infantil.

Luque V;  Muñoz J; Guillen N; Alegret C; 
Alcázar A; Núñez M.

Fermented dairy, diet quality 
and cardio-metabolic profils in a 
mediterranean comort at hight 
cardiovascular risc.

Mena G; Babio N; Martínez MA; Corella D; 
Fitó M; Vioque J.

Ingesta de azúcares libres en la 
infancia y exceso de peso. Estudio 
longitudinal.

Jardí C; Aranda N; Bedmar C; Ribot B; 
Arija V.

Parelles dietètiques. Marín A; Prats MS; Mestre SE; Sánchez R.

Comparativa nutricional de harinas no 
tradicionales aplicadas en pastelería.

Marín A; Prats MS; Mestre SE; Sánchez R.
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D’altra banda, durant aquestes Jornades també es va fer entrega de les següents 
distincions: “premi al Dietista-Nutricionista de l’any”, “premi als Dietistes-Nutricionistes 
Doctors” i “premi als Dietistes-Nutricionistes jubilats”.

Taula 3. Resum de les accions formatives realitzades durant el 2017.

Formació
Data de 

realització Localització Durada Total Crèdits 
CCFCPS

Trobada amb l’expert: 
“La nutrició als mitjans. 
Clau per comunicar 
amb eficàcia”.

27/01/17 Barcelona 1.5 hores Més de 
70

NA

Jornada: Riscos i perills 
dels tractaments sense 
base científica PNI i 
DAO.

02/06/17 Barcelona 3 hores Més de 
100

NA

III Simposi Català de 
Dietètica i Nutrició per 
l’Activitat Física i l’Esport

03/06/17 Barcelona 10 hores 120 1

Trobada amb l’expert: 
“Dieta para el paciente 
con ERCA: ¿Tanto 
se aleja de la dieta 
equilibrada?”

16/06/17 Barcelona 1 h 34 NA

I Jornada del 
Profesorado del Grado 
en Nutrición humana y 
dietética.
V Jornades del 
Col•legi de Dietistes-
Nutricionistes de 
Catalunya, CoDiNuCat 
II Congrés de la Societat 
Catalana d’Alimentació i 
Dietètica Clínica

17-18/11/17 Reus 14.5 h 450 0,5

 
NA = No Aplica; CCFCPS = Consell Català de Formació Continuada de les Professions 
Sanitàries
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Tanmateix, el 16 de desembre es va dur a terme l’acte de clausura del Postgrau en 
Nutrició i Dietètica aplicada a l’Activitat Física i l’Esport.

 Foto: Dra. Nancy Babio i Dr. Aritz Urdampilleta amb 2 de les
alumnes que van obtenir matrícula d’honor: Sra. Núria Llata i

Sra. Mireia Guzmán

Foto: Imatge de grup
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 Foto: III Promoció Postgrado en Nutrición y Dietética Aplicada
a la Actividad Física y el Deporte

 5.2. Legalitat i transparència: comunicació contínua

Durant el 2017 es van marcar dos objectius: el reconeixement del Dietista-Nutricionista 
com a professional de la salut i la lluita contra l’intrusisme. A partir d’aquests s’han 
dut a terme una sèrie d’accions, relació amb Stakeholders, com la compareixença de 
la Dra. Nancy Babio, presidenta del CoDiNuCat, al Parlament de Catalunya exposant 
els avantatges de comptar amb els Dietistes-Nutricionistes en l’atenció primària, 
també ha estat rebuda 
al Ministeri de Sanitat i 
reunida amb el Sr. Carlos 
Moreno, Director General 
de Ordenación Profesional 
y los Colegios de Madrid y 
Andalucía. En referència a 
l’intrusisme durant aquest 
2017 s’ha dut a terme una 
forta campanya en mitjans 
de comunicació donant com 
a resultat diferents accions.

Foto: Imatge del Noticiari de la web
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  5.2.1. Comunicació interna

Per tal d’informar a tots els col•legiats de les accions/notícies més destacades del 
2017, es van publicar 7 butlletins: 1r trimestre del 2017, abril, juny, juliol, agost, setembre 
i també a l’octubre. Cal destacar la novetat en el format d’aquests butlletins ja que 
és on-line. Hem volgut apropar el CoDiNuCat als seus col•legiats a través d’una nova 
comunicació interna, amb la renovació del “Butlletí de Comunicació” que és més 
atractiu i participatiu i amb la realització d’una enquesta a associats analitzant les 
inquietuds i així millorar contínuament, la qual va ser enviada 2 cops per aconseguir 
una major participació, els resultats obtinguts van ser:

Participació total: 672 col•legiats

o Persones que han clicat alguna icona: 321

o Bona: 167 (52%)

o Pot Millorar: 134 (42%)

o Dolenta: 21 (6%)

Amb el mateix objectiu –informar el col•legiat– es va utilitzar el noticiari de la pàgina 
web (http://codinucat.cat) incorporant fins a 25 notícies, el servei de missatgeria 
per correu electrònic (assolint 248 accions) i l’ús de les xarxes socials (principalment 
Facebook i Twitter).

  5.2.2. Comunicació externa

Durant el 2017 el CoDiNuCat ha estat present contínuament en els mitjans de 
comunicació i des de l’inici de la col•laboració, amb Monroy&Asociados Comunicación, 
s’han aconseguit aparicions en els mitjans.

• Més de 185 impactes. En més de 100 mitjans diferents, en diferents plataformes: 
premsa, ràdio, televisió i digital; i amb la presència de les principals publicacions: 

     o La Vanguardia
     o El Periódico

Foto: Butlletí 1r semestre
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     o ARA 
     o ABC
     o El Mundo
     oLa Razón
     o Expansión
     o Ràdios: Catalunya Ràdio/Ràdio4
     o TV: TVE/TV3/TeleMadrid

Aquestes accions compten amb un “Valor Publicitat” de 462.268€ i un “Valor 
Comunicació” de 832.082€. El Valor de Publicitat és el que costa l’espai de les 
publicacions i el Valor de Comunicació  (x1,8) és la inversió que caldria haver fet falta 
per arribar amb tanta intensitat i credibilitat.

A més a més durant aquest 2017 l’empresa Monroy&Asociados Comunicación ha 
assistit a:

o Reunions amb la Associació Catalana de Notícies (ACN) i La Vanguardia.

o Acompanyament i assistència a la Presidenta del CoDiNuCat en les trobades amb 
l’Agència Catalana de Notícies i amb Anna MacPherson de La Vanguardia.

o Presentació del CoDiNuCat a diferents mitjans.

 o Agències: ACN, EFE, Europa Press i Servimedia.

 o Seccions de salut de: ABC, La Razón, El Mundo, La Vanguardia, El Periódico,  
 El Punt Avui, Diari de Girona.

o Assessorament en els requeriments d’informació en els mitjans de comunicació. 

o Preparació de respostes als mitjans de comunicació (oli de palma, llet crua, celiaquia, 
dietes sense gluten....).

o Relacions amb el Col•legi de Periodistes de Catalunya per a la realització de
seminaris sobre Dietètica i Nutrició.

o S’han dut a terme notes de premsa sobre:

 o Impost a begudes ensucrades 

 o Moda dietes sense gluten

 o D-N en l’atenció primària

 o PNI i Dèficit DAO
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  5.2.3. Banc de continguts i argumentari 

Per tal d’informar a tots els col•legiats de les accions/notícies més destacades del 
2017, es van publicar 7 butlletins: 1r trimestre del 2017, abril, juny, juliol, agost.

Durant el 2017 s’han elaborat els següents documents:

 o Argumentari dels temes a tractar pel CoDiNuCat

 o Carta de presentació als mitjans de comunicació

 o Dossier de premsa

  5.3. Els grups de treball

  5.3.1. Grup de Treball de Nutrició Clínica

Actualment el CoDiNuCat compta amb un grup de Treball que és el de Nutrició 
Clínica. Aquest grup està format pels següents membres:
Mireia Badia, Vanessa Cabrejo, Inma Jiménez, Mariona Martín, Jéssica Martínez, 
Isabel Megías, Inma Molins, Cèlia Puig, Neus Salleras, Jose Manuel Sánchez-Migallón, 
Mª José Sendrós, Gemma Simats i Sònia Vallés.

Baixes del grup durant l’any: Guillermo Cárdenas i Mònica Montserrat

Incorporació al grup: Rita Simorra

Coordinador del grup: Neus Salleras Compte

L’activitat desenvolupada durant el 2017 s’estructura en 3 blocs:

1. Programa de revisió d’articles

Durant l’any 2017, des del grup de treball de nutrició clínica, s’ha donat continuïtat 
al programa de revisió d’articles destacats en publicacions científiques de nutrició, 
en el qual han participat 11 membres del grup. S’ha difós als socis del CoDiNuCat, 
via correu electrònic, un resum mensual, d’una publicació considerada d’interès. Els 
articles revisats han estat:

o Gener: NUTRISCORE: A new nutritional screening tool for oncological outpatients. 

o Febrer: Abordaje de la disfagia en enfermos de Alzhéimer. 

o Març: La mesura del residu gàstric en nutrició enteral. Revisió. 
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o Abril: Nomenclature and diagnosis of gluten-related disorders: A position statement 
by the Italian Association of Hospital Gastroenterologists and Endoscopists (AIGO). 

o Maig: ESPEN guideline: Clinical nutrition in surgery. 

o Juny: Use of health resources and healthcare costs associated with nutritional risk: 
The FRADEA study. 

o Juliol: Complementary Feeding: A Position Paper by the European Society for 
Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (ESPGHAN) Committee on 
Nutrition. 

o Setembre: Obesity and kidney disease: Hidden consequences of the epidemic. 

o Octubre: Clinical Implications of Sarcopenic Obesity in Cancer. 

o Novembre: Intervencions nutricionals per reduir la morbilitat i mortalitat en pacients 
VIH: revisió. 

Els participants en el programa aquest any han estat: Mireia Badia, Jéssica Martínez, 

Isabel Megías, Inma Molins, Cèlia Puig, Neus Salleras, Mª José Sendrós, Gemma 

Simats, Rita Simorra i Sonia Vallés. 

Baixes del grup durant l’any: Jose Manuel Sánchez Migallón, Vanessa Cabrejo. 

Incorporació al grup: Rita Simorra. 

Coordinador del programa: Sònia Vallès Martí.

2. Programa de continuïtat assistencial

Durant l’any 2017, s’ha elaborat la versió definitiva de l’Informe d’alta hospitalària 
del dietista-nutricionista així com el document Guia per emplenar l’Informe d’alta 
hospitalària del dietista-nutricionista que pretén facilitar la seva comprensió i oferir 
un suport a l’hora d’emplenar-lo.
També s’ha dut a terme l’inici d’una petita “prova pilot” amb alguns hospitals de 
Catalunya diferents als que ja tenen representació en el GT (Hospital de Calella, Mollet, 
Sant Joan Despí-Broggi, Vall d’Hebrón i Arnau de Vilanova). L’objectiu és disposar 
d’una mirada externa que pugui detectar possibles problemes d’ús en el document i 
que ens permeti millorar-lo abans de fer-ne difusió a la resta de col•legiats. 

o Integrants del programa de continuïtat assistencial: Gemma Simats, Jéssica 
Martínez, Mireia Badia, Imma Jimenez, Vanessa Cabrejo, Isabel Megías, Jose Manuel 
Sánchez-Migallón, Sònia Vallés, Cèlia Puig, Mariona Martín, Neus Salleras i Mª José 
Sendrós.
• Responsable del programa: Jéssica Martínez Rodríguez
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o Responsable del programa: Jéssica Martínez Rodríguez.

1. Programa de Recomanacions Dietètiques

El Programa de Recomanacions Dietètiques s’inicia amb l’objectiu d’oferir als 
col•legiats recomanacions dietètiques actualitzades sobre diversos trastorns i 
patologies segons les indicacions de les darreres guies publicades. Durant l’any 2017, 
s’ha consensuat la dieta de fàcil digestió i està en procés d’acabar de consensuar la 
dieta controlada en residus.

o Integrants del Programa de Recomanacions Dietètiques: Jose Manuel Sánchez- 
Migallón, Isabel Megías, Sònia Vallés, Neus Salleras, Mª José Sendrós, Mireia Badia, 
Mariona Martín

o Baixes del grup durant l’any: Vanessa Cabrejo.

o Responsable del programa: no consta, el grup es coordina amb els propis 
participants.

 5.4. Borsa de treball

  5.4.1. Distribució geogràfica de les ofertes de treball rebudes

En comparació al 2016, durant aquest 2017 es va produir un lleuger descens d’ofertes 
de treball rebudes al CoDiNuCat (82 vs. 74). Tot i així continua sent una xifra força 
important, ja que posiciona la borsa de treball com a borsa de referència en l’àmbit 
de la nutrició i l’alimentació en l’àmbit català.

Assessoria nutricional

Restauració col·lectiva

Investigació

Formació

Indústria Marketing

Nutrició clínica

Visita mèdica
Redacció de continguts

Assessoria nutricional i 
docència

Assessoria nutricional 43

Restauració col•lectiva

Investigació

Formació

Indústria

Marketing

Nutrició clínica

Visita mèdica

Redacció de continguts

Assessoria nutricional i 
docència

TOTAL

18

2

4

1

1

2

1

1

1

74

Font: base de
dades del CoDiNuCat.
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Barcelona

Tarragona
Girona Altres

Barcelona

Tarragona

Girona

66

4

3

0

Font: base de dades del 
CoDiNuCat.

Lleida

Altres

TOTAL

1

74

2

La distribució per províncies va estar la següent: 

*NOTA: l’apartat “altres” inclou: ofertes en línia/distància.

 5.5. Servei d’anunci dels centres de nutrició dels col•legiats

Fins a finals d’any es van rebre un total de 3 sol•licituds de publicacions de centres 
on col•legiats i col•legiades exerceixen la dietètica i  la nutrició, provinents de Girona, 
Tarragona i Barcelona.

 5.6. Servei d’assessoria legal

Com és conegut, el CoDiNuCat ofereix servei gratuït d’assessoria legal. L’encarregada 
de proporcionar respostes als dubtes o a les inquietuds sorgides durant el 2017 fou 
la consultoria “El Rengle Consultors”. En total, en el transcurs de l’any 2017 es van 
gestionar 54 consultes provinents de col•legiats i col•legiades. Es pot afirmar que les 
principals preocupacions dels usuaris recauen en temes d’autònoms, passos que cal 
seguir per muntar una consulta, com tractar les dades dels pacients, l’obligatorietat 
de l’assegurança de responsabilitat civil professional, gestions relacionades amb 
l’impost sobre el valor afegit (IVA) i l’impost sobre la renda de les persones físiques 
(IRPF), dubtes en els contractes de col•laboració i en excedències així com en la 
contractació de personal.

66
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2014 2015 2016 2017

51 75 81 54 Font: base de dades
del CoDiNuCat.
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Obrir consulta

Contracte de
col·laboració

Contractar personal

Excedència

TOTAL

21

2

1

1

54
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6. ACTIVITATS DEL COL·LEGI 

Al present apartat es detallen les gestions i activitats que va desenvolupar la Junta 
de Govern del CoDiNuCat durant el transcurs del 2017. 

 6.1. Visibilitat i difusió de la professió i el Col•legi (reunions i  
 aparició  a  mitjans  de comunicació)

  6.1.1. Enviament i publicació de dades a l’Institut Nacional   
  d’Estadística 

Durant el mes de gener s’enviaren les dades dels professionals dietistes-nutricionistes 
relatives a l’exercici del 2017. En la mateixa direcció, durant el mateix mes es va fer 
arribar el nou formulari metodològic a tots els col•legiats per tal de poder complir 
amb la normativa del Reial Decret 640/2014 i poder aportar la informació pertinent 
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El 29 de maig de 2017 es publica l’Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados 
2016,  elaborada per l’INE des de 1952. Aquesta estadística proporciona anualment 
informació sobre el nombre de professionals sanitaris en situació de col•legiació 
a Espanya segons els diferents Consells i Col•legis de professions sanitàries. 
Actualment es recullen dades de metges, farmacèutics, dentistes... i també de 
dietistes-nutricionistes, entre d’altres professionals. Segons el document presentat, 
la professió de dietista-nutricionista mostrà uns dels majors increments (taxa de 
variació del 16,5,%). Podeu conèixer més dades i informació a: www.ine.es

  6.1.2. Inclusió del CoDiNuCat al Registre de Grups d’Interès

El 7 de febrer del 2017, es va enviar un correu administratiu a la Conselleria 
d’Agricultura, ramaderia, pesca i alimentació fent al•legacions, demanant la nostra 
incorporació a la Societat de l’Alimentació. Durant el mes de març es va rebre el 
document de resolució sobre la inclusió del CoDiNuCat al Registre de Grups d’Interès. 
Gràcies a això, el Col•legi estableix una relació avantatjosa amb l’Administració, a més 
d’atorgar major prestigi a la nostra entitat. Per altra banda, estar inscrits al Registre 
aporta major confiança i tranquil•litat al servidor públic, potenciant la transparència  i 
el control de les institucions públiques.

El 13 de març del 2017 es du a terme l’adhesió al Registre de Grups d’Interès. I 
posteriorment, el 31 de març la Dra. Isabel Martorell assisteix en representació del 
CoDiNuCat a la Jornada Informativa: El Registre de Grups d’Interès de Catalunya, 
organitzat pel Departament de Justícia. L’objectiu principal és implicar a la ciutadania 
amb el govern en un entorn de transparència. Volent generar polítiques de govern 
perquè els ciutadans tinguin informació per decidir en un estat de confiança. Per això 
s’han generat unes eines que s’agrupen i reben el nom de grup d’interès. Té l’objectiu 
de fer públiques les activitats dels seus integrants, per tal de deixar una petjada 
de tot el que s’està treballant. Aquesta adhesió porta implícites unes obligacions: 1)
acceptació de la informació que es facilita i es faci públicament; 2) acceptar el Codi 
de conducta ètica tipificat a la llei 171/2015; 3) actualitzar la informació d’activitats 
i uns drets: 1) a rebre informació d’iniciatives de l’àmbit sectorial d’interès; 2) a ser 
rebuts per càrrecs directius; 3) fer constar la seva contribució amb iniciatives.

  6.1.3. Assistència a la I Jornada SEDYN

Durant el 10 i 11 de febrer, es va realitzar a Madrid la I Jornada de SEDYN (Sociedad 
Científica Española de Dietética y Nutrición), sota el lema: “Construyendo la voz científica 
en dietética y nutrición”. Recordem que SEDYN va sorgir arran de la necessitat de 
crear una societat científica que representés i fomentés, tant a escala nacional com 
internacional, el camp científic en dietètica i nutrició.
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Un dels seus objectius és impulsar que el dietista-nutricionista formi part d’equips 
multidisciplinaris i col•labori en entitats científiques o similars. És per aquest motiu, 
que el CoDiNuCat va animar a tots els col•legiats a assistir a la I Jornada, atorgant 
fins a 20 inscripcions gratuïtes. Cal remarcar, que la jornada es va desenvolupar 
exitosament. L’aforament complet de la sala va recolzar la necessitat de continuar 
treballant en aquesta direcció. Així també ho van constatar, la Dra. Nancy Babio i 
la Sra. Cristina Moreno, membres de la Junta del CoDiNuCat que van assistir a la 
Jornada.

  6.1.4. Presentació del CoDiNuCat a les Universitats    
  Catalanes  i Jornades de sortides professionals del Grau de   
  Nutrició Humana i Dietètica

El 17 de febrer de 2017 la Sra. Cristina Moreno va assistir a la Universitat de Lleida 
per tal de dur a terme la presentació del CoDiNuCat a futurs dietistes-nutricionistes, 
concretament van participar 25 alumnes de 3r curs.

El 17 de març de 2017, es du a terme la presentació del CoDiNuCat a la Universitat Ro-
vira i Virgili (URV) amb unes jornades, de 4 hores de duració, titulades:  Jornades de 
sortides professionals del Grau de Nutrició Humana i Dietètica a la URV i presentació 
del CoDiNuCat. En aquestes jornades va participar la Presidenta del CoDiNuCat, la 
Dra. Nancy Babio que va aclarir dubtes i clarificar aspectes molt controvertits, a més 
a més es va transmetre passió per la professió i ànims en no defallir visualitzant el 
nostre objectiu i aconseguint-ho tot. La Dra. Nancy Babio va estar acompanyada per 
Dietistes-Nutricionistes compromeses amb la professió com: la Sra. Marta Olmos, 
Sra. Adhara Giner, Sra. Begoña Caneda i Sr. Guillermo Mena.

Foto: Dra. Nancy Babio i Sra. Cristina Moreno a SEDYN
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El 17 de març de 2017, la Dra. Nancy Babio va assistir a la Jornada de Sortides 
professionals de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, de Reus (URV), rep-
resentant el CoDiNuCat.

  6.1.5. Relacions amb la Intercol•legial

El 2 de març de 2017 la Dra. Isabel Martorell, coordinadora del CoDiNuCat assisteix a 
la primera reunió de la sectorial de salut de la Intercol•legial, amb l’objectiu de partici-
par en el I Congrés de les professions de la Intercol•legial que es celebrava el 4 de ju-
liol. Diferents col•legis sanitaris van fer un acte conjunt pel primer congrés de les pro-
fessions. Aquest congrés és un esdeveniment vertebrador de l’entorn dels col•legis, 
agrupa en un mes un centenar de sessions transversals, dinàmiques, de networking, 
actes i jornades sectorials a les seus de diversos col•legis de Catalunya amb temà-
tiques pròpies i sectorials. Entre elles, la jornada ‘Apropa’t a les professions de la 
salut’ de la Sectorial Salut de la Intercol•legial que va tenir lloc el 19 de maig al COIB. 
Posteriorment, el 3 de març, la Dra. Isabel Martorell assisteix a la taula tècnica de la 
Intercol•legial per tal de participar en els diferents punts de l’ordre del dia, entre ells: 
acords de la Junta Directiva, Taula lletrada, informació d’acords comercials, acords 
amb la Cambra de Comerç de Barcelona per tal de fomentar la internacionalització 
i l’emprenedoria i el Congrés de  les professions. 
El 20 de març  de 2017 la Dra. Isabel Martorell assisteix a la segona reunió per l’acte 
conjunt pel I Congrés de les Professions. Finalment, però, per falta de mitjans, el
CoDiNuCat no va poder participar-hi. Tot i així, el 6  de maig, la Dra. Isabel Martorell 
assisteix a una posterior reunió on es va tractar el congrés de les professions, i tam-
bé diferents acords comercials

El 13 de juny, la Dra. Isabel Martorell assisteix a l’Assemblea Ordinària de la Inter-
col•legial.

I el 14 de juliol, la Dra. Isabel Martorell segueix establint relacions amb la intercol•legial, 
aquest cop amb l’assistència a l’Assemblea on es va presentar l’actualització de la 
Guia d’Avantatges Comercials de l’Associació Intercol•legial.

  6.1.6. Assistència a la 3a Jornada d’Empresa Saludable

El 23 de març del 2017 la Sra. Inés Navarro assisteix a la 3a Jornada d’Empresa Sa-
ludable organitzat per la Vocalia d’Infermeria del Treball del COIB, sota l’auspici de la 
Fundació Infermeria i Societat i amb la col•laboració de Premap Seguridad y Salud. 
Aquesta Jornada és un esdeveniment adreçat a infermeres i infermers que treba-
llen en l’àmbit del treball i d’altres professionals de recursos humans.
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Amb participats de l’àmbit públic i privat, la jornada va abordar la integració de la 
salut dels treballadors en d’altres polítiques, la cultura de la prevenció i l’aportació 
d’infermeria en la protecció i promoció de la salut al lloc de treball.

  6.1.7. Reunió amb diferents organismes per tractar casos de   
  pseudociències

El 27 de març de 2017, la Presidenta del CoDiNuCat, Dra. Nancy Babio, la Sra. Marta 
Planas i la coordinadora Dra. Isabel Martorell es reuneixen amb el Consell de Profes-
sions Sanitàries i també amb el secretari de l’Agència de Salut Pública de la Genera-
litat de Catalunya (Dr. Joan Guix), per tal de tractar el cas d’intrusisme i de divulgació 
de missatges pesudocientífics, tant a la població com en mitjans de comunicació, 
sense base científica.

A més a més es reclama per escrit i s’informa a la Defensora de l’Audiència i a la 
direcció del programa Divendres de TV3. També és sol•licita a la Universitat de Bar-
celona, entitat certificadora del postgrau universitari en Psiconeuroimmunoendocri-
nologia que cessés aquesta pràctica. Informant al mateix temps sobre el document 
de postura del CoDiNuCat que porta per nom Respecto a las terápias nutricionales 
relacionadas con mecanismos de acción investigados por la psiconeuronmunología.

El 30 de maig del 2017, la Dra. Nancy Babio es reuniren a la seu del CoDiNuCat amb 
la directora de la Secció de Salut de la Vanguardia per tractar la situació de la 

Foto: Cartell 3a Jornada d’Empresa Saludable
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Comunitat Autònoma en vers l’allau de missatges pseudocientífics que rep la pobla-
ció així com la situació, a aquesta data de l’aval de la Universitat de Barcelona i el 
postgrau en psiconeuroimmunoendocrinología, postgrau que no dota de l’evidència 
científica necessària.

El 26 de juny es du a terme una reunió amb tots els membres i entitats que es ve-
uen afectats per missatges pseudocientífics, (col•legi de farmacèutics, de terapeu-
tes ocupacionals, de fisioterapeutes, de logopedes, d’infermers i infermeres, entre 
d’altres), per tal de tractar la situació actual, les actuacions realitzades per cada 
col•legi i societats presents envers la situació i les possibles actuacions conjuntes. 
Finalment s’acorda: realitzar una declaració conjunta, sempre orientada en positiu, 
també s’acorda la màxima assistència en una futura reunió amb el Dr. Àlvar Net, per 
tal de sol•licitar el suport complet de les societats de l’Acadèmia de Ciències Mèdi-
ques de Catalunya i Balears. Assisteixen a aquesta, el 4 de juliol, les representats del 
CoDiNuCat: la Dra. Nancy Babio, Dra. Isabel Martorell i Sra. Cristina Moreno sol•licitant 
suport i signatura de l’Acadèmia al manifest. També es vol crear un organisme entre 
totes les entitats científiques i col•legials interessades, així com invitar a organismes/
organitzacions/entitats/, etc., que poguessin estar interessats a adherir-se.

  6.1.8. Impost sobre begudes ensucrades

El 2 de maig de 2017 el CoDiNuCat, en motiu del nou impost de begudes ensucrades 
adoptat per la Generalitat de Catalunya, es du a terme un comunicat en el que es de-
manava que la recaptació d’aquestes begudes ensucrades es destinés a promoure 
hàbits de vida saludables i a reduir l’IVA dels aliments bàsics de la dieta mediterrània 
com l’oli d’oliva, les fruites, les hortalisses, les llegums, els iogurts, els fruits secs i el pa 
amb fibra. Aquest comunicat obté un gran ressò en els mitjans de comunicació, re-
cordant que aquestes només aporten calories buides i que contribueixen a l’obesitat, 
diabetis o enfermetats cardiovasculars. A més a més, la Presidenta del CoDiNuCat, la 
Dra. Nancy Babio, destaca que la mesura d’augmentar els impostos en les begudes 
ensucrades per reduir la prevalença d’obesitat ha funcionat en alguns països.

  6.1.9. Participació en el Dia Internacional del Celíac

En el marc de la Campanya del Dia Internacional del Celíac, el dia 9 de maig de 2017 
es va dur a terme una roda de premsa a la seu de l’Agència de Salut Pública de Ca-
talunya. En aquesta roda de premsa, la Dra. Nancy Babio, en nom del CoDiNuCat. va 
emetre una ponència amb relació a les dietes sense gluten. En aquest comunicat és 
van llençar missatges com aquests:
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LAS DIETAS SIN GLUTEN NO DEBEN RECOMENDARSE EN PERSONAS
QUE NO TIENEN CELIAQUÍA

o Son alarmantes los consejos de falsos especialistas que hablan sobre materias 
que no conocen y que confunden a la población o lo que es peor inducen a conductas 
y hábitos contrarios a la salud.

o Los productos sin gluten no son bajos en calorías ni reducen el peso, sino al con-
trario.

o El gluten sólo es perjudicial para las personas que tienen celiaquía o sensibilidad al 
gluten no celiaca.

Podeu consultar el comunicat complet a: http://www.codinucat.cat/comun 
cat-del-codinucat-amb-relacio-a-les-dietes-sense-gluten/

Posteriorment, el 21 de maig la Dra. Nancy Babio, en representació del CoDiNuCat 
va assistir a la celebració del Dia Internacional de la Celiaquia 2017, organitzat per 
l’Associació Celíacs de Catalunya on es van dur a terme diferents activitats com la 
inauguració de l’àrea sense gluten, activitats infantils, la lectura del Manifest Instituci-
onal i Parlaments. A més a més es va fer entrega del premi dotat amb 6.000 euros 
al Centre Fundació Docència i Recerca Mútua Terrassa pel projecte “validació de bi-
omarcadors en la malaltia celíaca”. Es pot consultar més informació a: https://www.
celiacscatalunya.org/pdfs/Programa_cat.pdf
 

“ ”

Foto: Dra. Nancy Babio durant el seu discurs Foto: Entrega premi al Centre
Fundació Docència i Recerca Mútua Terrassa
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  6.1.10. Representació del CoDiNuCat a l’Estratègia Nacional   
  d’Atenció Primària i Salut Comunitària (ENAPISC)

En motiu de l’Acte de presentació 
de l’Estratègia Nacional d’Atenció 
Primària i Salut Comunitària
(ENAPISC), el 22 de maig de 2017 
de 16:00h a 18:30h, i convidats pel 
Departament de Salut, la Dra. Isa-
bel Megías va formar part de l’acte 
en representació del CoDiNuCat. 
L’objectiu de l’acte fou presentar 
les línies estratègiques del canvi i 
les seves accions. L’acte es va dur 
a terme a l’Auditori AXA (Av. Dia-
gonal 547, Barcelona). Es pot con-
sultar més informació a:
http://salutweb.gencat.cat/web/.
content/home/ambits_tematics/li-
nies_dactuacio/plans_sectorials/enapisc/presentacio_enapisc.pdf 

 Foto: Dra. Nancy Babio i altres membres en el Dia Internacional
del Celíac

Foto: Inici de la presentació ENAPISC
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El 24 de maig de 2017 
la Sra. Marta Planas, va 
assistir a la presenta-
ció del Pla Interdepar-
tamental i Intersec-
torial de Salut pública 
2017-2020(PINSAP)
de la Generalitat de 
Catalunya. Aquest és 
una iniciativa alineada 
amb les recomanaci-
ons de l’Organització 
Mundial de la Salut 
(OMS) per impulsar la 

salut des de tots els àmbits de l’acció del Govern i la societat, és a dir “salut a totes 
les polítiques”. Un dels desenvolupaments del PINSAP dins del sistema sanitari és el 
projecte ComSalut (Comunitat i Salut), que pretén impulsar la reorientació del siste-
ma sanitari cap a la promoció de la salut i la salut comunitària, així com la lluita contra 
les desigualtats i la promoció de les polítiques públiques saludables en l’àmbit local. 

  6.1.12. 3a Jornada del Cicle de Conferències, Alimentació i
  Salut Responsable

El passat 25 de maig de 2017 la coordinadora del CoDiNuCat, la Sra. Isabel Martorell 
va participar en la 3a Jornada del 
Cicle de Conferències d’Alimenta-
ció i Salut Responsable, organitza-
da per la Unió de Consumidors de 
Catalunya. Aquesta jornada porta-
va com a títol: ‘Alimentació i Nutri-
ció’. En ella a banda de participar 
el CoDiNuCat també van participar 
diferents representats del sector 
permetent tractar falsos mites, 
problemes d’obesitat i malnutrició 
i, també la importància de l’etique-
tatge com a base de la informació 
pel consumidor. 

Foto: Reptes PINSAP

 Foto: Programa 3a Jornada del Cicle de conferències,
alimentació i salut responsable

 
  6.1.11 Assistència al pla Interdepartamental i   
  Intersectorial de Salut Pública 2020-2017. PINSAP
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Foto: Dra. Isabel Martorell durant la Jornada

  6.1.13. Assistència a la Jornada per a Proveïdors de    
     Formació Continuada del Consell Català de formacions    
  sanitàries

El 25 de maig, la Sra. Mercedes Ruiz va assistir a la Jornada per a Proveïdors de For-
mació Continuada del Consell Català de les formacions sanitàries, permetent man-
tenir el desenvolupament professional continuat per tal de garantir l’atenció sanità-
ria als ciutadans de màxima qualitat, eficiència i equitat. 

  6.1.14. Actes de graduació dels alumnes del Grau de Nutrició i  
  Dietètica de la Universitat Rovira i Virgili i de la Universitat de  
  Lleida

El 25 de maig, la Sra. Cristina Mo-
reno va fer entrega del premi a 
l’alumne integral. Aquest distintiu 
s’entrega a l’alumne que els pro-
fessors escolleixen com a més 
complet des de diversos punts 
de vista (resultats acadèmics, in-
tegració amb els companys, rela-
ció amb els professors, proactiu 
en activitats extraacadèmiques, 
etc.). Consisteix en la inscripció 
gratuïta a les properes jornades 
del CoDiNuCat. En aquest cas fou per a les V Jornades, celebrades a Reus. Aquesta 
distinció a alumne integral de la UdL va recaure en la Sra. Laura Costa Alegret.

Foto: Entrega d’Orles URV 2017
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  6.1.15. Dia Mundial de la Diabetis 2017

El 10 de juliol la Sra. Cristina Moreno va assistir a la reunió per d’establir la repre-
sentació del CoDiNuCat amb la delegació de l’ADC de Barcelona i així organitzar el 
dia Mundial de la Diabetis que es celebrà el 14 de novembre sota el lema  “Diabetis 
i dona. Pel dret a un futur saludable”. Per commemorar aquest dia, l’Associació de 
Diabètics de Catalunya (ADC), entitat amb qui el CoDiNuCat té conveni, va organit-
zar un seguit d’actes en tot el territori català. La diabetis gestacional i els resultats 
adversos, així com la dieta i l’exercici són els aspectes a destacar durant aquest dia.

Tot i que a nivell internacional, les principals guies de pràctica clínica sobre diabetis 
gestacional recomanen que el tractament dietètic sigui prescrit per un dietista-nu-
tricionista amb experiència en aquesta malaltia. Malgrat això, al nostre país és palès 
l’absència de dietistes-nutricionistes als equips d’atenció a la dona amb diabetis ges-
tacional, habitualment situats als centres d’atenció especialitzada.

Per aquest motiu, i perquè el lema del Dia Mundial de la Diabetis és “Diabetis i dona. 
Pel dret a un futur saludable”, des del CoDiNuCat es va reclamar la figura del dietis-
ta-nutricionista, no només als Centres d’Atenció Primària (CAPs), com hem fet en 
altres ocasions, sinó també als equips d’atenció a la dona amb diabetis gestacional. 
També vam aprofitar per animar als col•legiats a realitzar el test FindRisk als pacients 
i la manera d’actuar en cas d’una puntuació superior a 13 punts. 

  6.1.16. Assistència al Premi UB – Ferran Adrià, amb Gallina   
  Blanca

El 10 de juliol es du a terme l’entrega de premis “Premi UB -Ferran Adrià” amb Gallina 
Blanca, en aquest cas la 8a edició, com a representants del CoDiNuCat, en aquest 
cas, assisteixen la coordinadora Dra. Isabel Martorell. Aquests premis es duen a ter-
me a fi de promocionar estudis, i també per afavorir treballs de recerca de batxillerat 
que relacionin les diverses ciències amb les realitats quotidianes i/o fets alimentaris.

  6.1.17. Compareixença al Parlament de Catalunya

El 20 de juliol la presidenta del CoDiNuCat, Dra. Nancy Babio va comparèixer davant 
dels representats dels grups parlamentaris de la Comissió de Salut al Parlament 
de Catalunya. La presidenta va estar recolzada per diferents membres de la Junta 
de Govern del CoDiNuCat.  En aquesta compareixença la presidenta del CoDiNuCat 
va defensar la importància del dietista-nutricionista en l’atenció primària: “El die-
tista-nutricionista és una inversió en salut perquè prevé les malalties que són molt 
costoses per al sistema públic de salut”.
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Durant la seva intervenció va aportar dades molt rellevants: a Catalunya, segons 
l’enquesta de Salut de Catalunya, gairebé el 50% dels adults pateixen excés de pes; 
el 24% de la població té la pressió arterial alta; el 20,9%, el colesterol elevat; el 7,4%, 
diabetis, i el 10,9%, anèmia. Aquests mals s’agreugen en les persones amb menys 
recursos. Va destacar també que la prevalença d’excés de pes en els infants és alar-
mant i que, a causa d’això, “per primera vegada, els nens i nenes d’avui viuran menys 
que els seus pares per l’avanç de les malalties cròniques derivades de l’obesitat”.

També es va referir a diversos estudis internacionals i nacionals que avalen que la 
incorporació del D-N en l’atenció primària estalvia costos substancials en medica-
ments, visites mèdiques i ingressos hospitalaris. Així com la importància d’alertar dels 
mals derivats de les dietes mi-
raculoses i dels consells dels 
falsos especialistes i intrusos 
en la professió.

Sobre la titulació, va explicar 
que havia arribat a la majoria 
d’edat, i que al darrere hi ha 25 
anys d’història de la professió 
a Catalunya.

 Foto: A. Dra. Nancy Babio compareixent al Parlament de
Catalunya

Foto: Comissió de Salut i membres i col•laboradors de la
Junta de Govern del CoDiNuCat
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  6.1.18. Assistència a la IV Jornada ADDINMA i la I Jornada   
  CODINMA

El 29 i 30 de setembre, representants del CoDiNuCat, entre elles la Presidenta, Sra. 
Nancy Babio, varen assistir a la IV Jornada ADDINMA i la I Jornada CODINMA. Aquest 
any és destacable ja que amb la creació del Col•legi Professional s’estrena la I Jor-
nada CODINMA, dissolent així l’associació i conformant el Col•legi Professional de Di-
etistes-Nutricionistes de Madrid.

Foto: Assistència dels representats
del CoDiNuCat

Foto: Foto de grup
.
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Foto: Assistència dels representats
del CoDiNuCat

  6.1.19. Participació a la 7a Jornada de la migranya a    
  Catalunya

El 13 d’octubre es celebrà a Bar-
celona la 7a Jornada de la migra-
nya de Catalunya: Alimentació i 
migranya, en la qual el CoDiNuCat 
n’és una de les entitats avalado-
res, sota la direcció del Dr. Robert 
Belvís i el Dr. Carles Roig de la uni-
tat de cefalees de Neurologia de 
la Santa Creu i Sant Pau de Bar-
celona. En aquesta ocasió la Dra. 
Isabel Megías va participar com a 
moderadora i ponent a la Taula II 
ALIMENTACIÓ I MIGRANYA. Durant la Jornada es va tractar l’actualitat de la migra-
nya, diagnòstic, tractament, prevenció, així com l’alimentació, tractant dietes, produc-
tes nutricionals, complements, dèficits nutricionals i medicina basada en l’evidència.

  6.1.20. Noves actualitzacions al Decret d’Autorització de   
  centres i consultes sanitàries de 17 d’octubre de 2017

Durant aquest any 2017, el Departament de Salut ha estimat i incorporat al De-
cret les dues al•legacions que el CoDiNuCat va formular el dia 18 d’abril de 2017. Així 
s’aconsegueix posar en funcionament el DECRET 151/2017, de 17 d’octubre, pel qual 
s’estableixen els requisits i les garanties tecnicosanitàries comunes dels centres i 
serveis sanitaris i els procediments per a la seva autorització i registre.

  6.1.21. Participació a les Jornades de Nutrició – Sevilla

El passat 24 i 25 de novembre es van dur a terme les Jornades de Nutrició orga-
nitzades pel CODINAN (Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Andalucía) 
a Sevilla. En aquestes Jornades es va comptar amb l’assistència i participació de la 
Sra. Isabel Megías. La ponència presentada duia per títol: Intolerancias alimentarias; 
¿qué hay de nuevo? Nutrición basada en la evidencia.

Foto: díptic 7a Jornada de la migranya a Catalunya
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Foto: La Sra. Isabel Megías en el torn
de preguntes

Foto: Imatge de grup

  6.1.22. Representació de la Presidenta del CoDiNuCat a la   
  Jornada d’experts PASS

La Sra. Nancy Babio ha participat activament a la jornada d’experts “10 anys de 
PAAS i perspectives de futur“ que va tenir lloc el dia 18 de desembre de 2017 a la 
seu de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya.

Foto: Cartell Jornada PAAS

Foto: Grups de Treball durant la Jornada PAAS
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Foto: La Sra. Isabel Megías en el torn
de preguntes

  6.1.23. Representació del Col•legi a la 3a edició dels premis   
  de la Càtedra UB Danone

L’Institut Danone va celebrar el lliurament dels Premis i Ajudes a la Recerca el passat 
19 de desembre a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, on s’entre-
ga un premi econòmic al millor treball de grau de la UB. En aquest acte hi va estar 
present com a jurat la Sra. Marta Planas, qui representà el Col•legi de Dietistes-Nu-
tricionistes de Catalunya.

  6.1.24. Revisió de la guia “Recomanacions per millorar la   
  qualitat de les programacions de menús a l’escola, edició   
  2017

Durant el 2017, la Dra. Nancy Babio i la Sra. Marta Planas van participar en la revisió 
de la guia: “Recomanacions per millorar la qualitat de les programacions de menús 
a l’escola, edició 2017” del PReME (Programa de Revisió de Menús Escolars). Gene-
ralitat de Catalunya, Agència de Salut Pública. Més informació a:  http://salutweb.
gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/per_perfils/centres_educatius/
menus_escolars/programa_revisio_programacions_menus_escolars_catalunya_
preme/documents/arxius/guialimentacio.pdf

 6.2. Mitjans de comunicació

Durant el 2017 el CoDiNuCat va ser visible en multitud de mitjans de comunicació, 
un dels anys amb més visibilitat i és que els esdeveniments s’ho han valgut, tenint 
un gran impacte.  D’altra altra banda, destacar la col•laboració periòdica de la Sra. 
Gemma Miranda i la Dra. Isabel Martorell, a banda de la nostra Presidenta, la Dra. 
Nancy Babio. A continuació es detallen totes les aparicions, segons temàtica, als di-
ferents mitjans de comunicació:

o  Aparició en mitjans de comunicació “impost de begudes ensucrades”:
Mitjà 

comunicació
Titular Data

El Periódico Dietistas piden bajar el IVA de alimentos 
básicos con el impuesto de bebidas 
azucaradas

03/05/2017

La Vanguardia Dietistas piden bajar el IVA de alimentos 
básicos con el impuesto de bebidas 
azucaradas

03/05/2017
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http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/per_perfils/centres_educatius/menus_escolars/programa_revisio_programacions_menus_escolars_catalunya_preme/documents/arxius/guialimentacio.pdf
http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/per_perfils/centres_educatius/menus_escolars/programa_revisio_programacions_menus_escolars_catalunya_preme/documents/arxius/guialimentacio.pdf


Mitjà 
comunicació

Titular Data

La Vanguardia Els dietistes reclamen que la recaptació 
de l’impost de begudes ensucrades es 
destini a promoure dietes saludables

03/05/2017

Periodista Digital Dietistas piden bajar el IVA de alimentos 
básicos con el impuesto de bebidas 
azucaradas

03/05/2017

Diario Siglo XXI Dietistas piden bajar el IVA de alimentos 
básicos con el impuesto de bebidas 
azucaradas

03/05/2017

elEconomista Dietistas piden bajar el IVA de alimentos 
básicos con el impuesto de bebidas 
azucaradas

03/05/2017

Crónica Cantabria Dietistas piden bajar el IVA de alimentos 
básicos con el impuesto de bebidas 
azucaradas

03/05/2017

Finanzas.com Dietistas piden bajar el IVA de alimentos 
básicos con el impuesto de bebidas 
azucaradas

03/05/2017

La Voz Libre Dietistas piden bajar el IVA de alimentos 
básicos con el impuesto de bebidas 
azucaradas

03/05/2017

teinteresa.es Dietistas piden bajar el IVA de alimentos 
básicos con el impuesto de bebidas 
azucaradas

03/05/2017

Norbolsa Dietistas piden bajar el IVA de alimentos 
básicos con el impuesto de bebidas 
azucaradas

03/05/2017

Telecinco Dietistas piden bajar el IVA de alimentos 
básicos con el impuesto de bebidas 
azucaradas

03/05/2017

Cuatro Dietistas piden bajar el IVA de alimentos 
básicos con el impuesto de bebidas 
azucaradas

03/05/2017

Europa Press Dietistas piden bajar el IVA de alimentos 
básicos con el impuesto de bebidas 
azucaradas

03/05/2017
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Mitjà 
comunicació

Titular Data

Regio7.cat Foment carrega contra el nou impost a 
les begudes i l'alta fiscalitat catalana

03/05/2017

El Mundo El Colegio de Dietistas pide bajar el IVA de 
los alimentos básicos con el impuesto de 
bebidas azucaradas

03/05/2017

BolsaMania Dietistas piden bajar el IVA de alimentos 
básicos con el impuesto de bebidas 
azucaradas

03/05/2017

aldia.cat Dietistes demanen baixar l’IVA d’aliments 
bàsics amb l’impost de begudes 
ensucrades

03/05/2017

Lainformacion.com Dietistas piden bajar el IVA de alimentos 
básicos con el impuesto de bebidas 
azucaradas

03/05/2017

vilaweb Dietistes demanen baixar l’IVA d›aliments 
bàsics amb l’impost de begudes ensucra-
des

03/05/2017

directe.cat Els dietistes reclamen que la recaptació 
de l’impost de begudes ensucrades es 
destini a promoure dietes saludables

03/05/2017

Gente Dietistas piden bajar el IVA de alimentos 
básicos con el impuesto de bebidas 
azucaradas

03/05/2017

Europa Press Dietistas piden bajar el IVA de alimentos 
básicos con el impuesto de bebidas 
azucaradas

03/05/2017

La Vanguardia 
(ESP)

Impuestos… ¿y qué más? 03/05/2017

La Vanguardia 
(CAT)

Impostos... i què més? 03/05/2017

La Vanguardia Impuestos… ¿y qué más? 03/05/2017

Regio7 Foment carrega contra el nou imposta les 
begudes i l’alta fiscalitat catalana

03/05/2017

Diari Tarragona Nutricionistes demanen reduir l’IVA als 
aliments saludables de la dieta bàsica

03/05/2017
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o  Aparició en mitjans de comunicació “PNI i DAO”:

Mitjà 
comunicació

Titular Data

Expansión La fiscalidad distancia a ERC y al PDECat 03/05/2017

Fundación Dieta 
Mediterranea

Dietistas piden bajar el IVA de alimentos 
básicos con el impuesto de bebidas 
azucaradas

04/05/2017

Mitjà 
comunicació

Titular Data

La Vanguardia 
(CAT)

Semblen veritats 03/06/2017

La Vanguardia 
(ESP)

Parecen verdades 03/06/2017

El Día Córdoba Mitos de boca en boca 03/06/2017

Diario de Sevilla Mitos de boca en boca 03/06/2017

Europa Sur Mitos de boca en boca 03/06/2017

Granada Hoy Mitos de boca en boca 03/06/2017

Diario de Cádiz Mitos de boca en boca 03/06/2017

Málaga Hoy Mitos de boca en boca 03/06/2017

Diario de Almería Mitos de boca en boca 03/06/2017

Diario de Jerez Mitos de boca en boca 03/06/2017

Huelva Información Mitos de boca en boca 03/06/2017

La Vanguardia 
(CAT)

Semblen veritats 03/06/2017

La Vanguardia 
(ESP)

Parecen verdades 03/06/2017

El Día Córdoba Mitos de boca en boca 03/06/2017

Diario de Sevilla Mitos de boca en boca 03/06/2017

Europa Sur Mitos de boca en boca 03/06/2017
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o  Aparició en mitjans de comunicació “Dietes sense gluten”:

Mitjà 
comunicació

Titular Data

La Vanguardia 
(ESP)

La moda sin gluten crea problemas de 
seguridad a los celiacos

10/05/2017

La Vanguardia 
(CAT)

La moda sense gluten dona problemes de 
seguretat als celíacs

10/05/2017

El Punt Avui El ‘boom’ d’articles sense gluten perjudica 
els celíacs

10/05/2017

ARA La moda de la dieta sense gluten afecta 
la salut dels celíacs

10/05/2017

ABC Barcelona Aumentan las quejas e intoxicaciones por 
falsos menús sin gluten

10/05/2017

La Opinión A 
Coruña

Nutricionistas avisan de que las dietas sin 
gluten perjudican a los no celíacos

10/05/2017

Diario de Burgos Nutricionistas avisan de que las dietas sin 
gluten perjudican a los no celíacos

10/05/2017

La Tribuna de 
Ciudad Real

Nutricionistas avisan de que las dietas sin 
gluten perjudican a los no celíacos

10/05/2017

La Tribuna de 
Toledo

Nutricionistas avisan de que las dietas sin 
gluten perjudican a los no celíacos

10/05/2017

Diario de Ávila Nutricionistas avisan de que las dietas sin 
gluten perjudican a los no celíacos

10/05/2017

Diario Palentino Nutricionistas avisan de que las dietas sin 
gluten perjudican a los no celíacos

10/05/2017

Diario de Ibiza Celiacos, vida normal pero con dieta 05/05/2017

La Vanguardia 
(CAT)

Menjar sense gluten podria perjudicar la 
salut cardiovascular dels no celíacs

05/05/2017

TVE L’Informatiu 09/05/2017

TV3 Telenotícies migdia 09/05/2017

BETEVE Nmigdia 09/05/2017

Telemadrid Telenoticias 1 09/05/2017
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Mitjà 
comunicació

Titular Data

RAC1 El Món 09/05/2017

Ràdio4 informativos 09/05/2017

Catalunya Radio informativos 09/05/2017

Segre Alerten de la banalització de les dietes 
sense gluten en persones sanes

09/05/2017

Lainformacion.com Se disparan un 600% las quejas en resd-
taurantes sin gluten por no garantizar la 
elaboración

09/05/2017

20minutos Nutricionistas avisan de que las dietas 
sin gluten perjudican a las personas no 
celíacas

09/05/2017

Vilaweb Celíacs de Catalunya alerta que la moda 
de la dieta sense gluten posa en perill els 
intolerants, sobretot en restaurants

09/05/2017

Vilaweb Es disparen un 600% les queixes en res-
taurants sense gluten per no garantir una 
correcta elaboració

09/05/2017

Europa press Se disparan un 600% las quejas en res-
taurants sin gluten por no garantizar una 
correcta elaboración

09/05/2017

aldia.cat Se disparan un 600% las quejas en resd-
taurantes sin gluten por no garantizar una 
correcta elaboración

09/05/2017

elEconomista Se disparan un 600% las quejas en res-
taurants sin gluten por no garantizar una 
correcta elaboración

09/05/2017

Gente Se disparan un 600% las quejas en res-
taurants sin gluten por no garantizar una 
correcta elaboración

09/05/2017

Ikuna Celíacos detectan más intoxicaciones por 
no seguir protocolos en hostelería

09/05/2017

elEconomista Celíacos detectan más intoxicaciones por 
no seguir protocolos en hostelería

09/05/2017
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Mitjà 
comunicació

Titular Data

elDia Nutricionistas avisan de que las dietas sin 
gluten perjudican a los no celíacos

09/05/2017

La Verdad Albacete Nutricionistas avisan de que las dietas sin 
gluten perjudican a los no celíacos

09/05/2017

Las Provincias Nutricionistas avisan de que las dietas sin 
gluten perjudican a los no celíacos

09/05/2017

El Comercio Nutricionistas avisan de que las dietas sin 
gluten perjudican a los no celíacos

09/05/2017

La Rioja Nutricionistas avisan de que las dietas sin 
gluten perjudican a los no celíacos

09/05/2017

Hoy Nutricionistas avisan de que las dietas sin 
gluten perjudican a los no celíacos

09/05/2017

El Diario Montañes Nutricionistas avisan de que las dietas sin 
gluten perjudican a los no celíacos

09/05/2017

El Diario Vasco Nutricionistas avisan de que las dietas sin 
gluten perjudican a los no celíacos

09/05/2017

Sur.es Nutricionistas avisan de que las dietas sin 
gluten perjudican a los no celíacos

09/05/2017

araBaleares La moda del “sense gluten” i l’enrevessat 
etiquetatge fan créixer els casos d’intoxi-
cació entre celíacs

09/05/2017

El Norte de Castilla Nutricionistas avisan de que las dietas sin 
gluten perjudican a los no celíacos

09/05/2017

ABC Aumentan las quejas e intoxicaciones en 
restaurantes por falsos menús sin gluten

09/05/2017

El Confidencial Nutricionistas avisan de que las dietas sin 
gluten perjudican a los no celíacos

09/05/2017

ara.cat La moda del “sense gluten” i l’enrevessat 
etiquetatge fan créixer els casos d’intoxi-
cació entre celíacs

09/05/2017

CCMA.cat El perill de les dietes sense gluten per als 
no celíacs

09/05/2017

beOne Aumentan las quejas e intoxicaciones en 
restaurantes por falsos menús sin gluten

09/05/2017
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Mitjà 
comunicació

Titular Data

La Vanguardia Nutricionistas avisan de que las dietas sin 
gluten perjudican a los no celíacos

09/05/2017

El Periódico Celíacos detectan más intoxicaciones por 
no seguir protocolos en hostelería

09/05/2017

Heraldo de Aragón Heraldo de Aragón 09/05/2017

Heraldo de Soria Las dietas sin gluten perjudican la salud 
de los no celíacos

09/05/2017

Telecinco Aumentan un 600% las quejas en restau-
rants sin gluten por su mala elaboración

09/05/2017

Cuatro Aumentan un 600% las quejas en
restaurantes sin gluten por su mala 
elaboración

09/05/2017

Consejos de tu 
farmacéutico

Las dietas sin gluten perjudican la salud 
de los no celíacos

09/05/2017

El Periódico Nutricionistas avisan de que las dietas sin 
gluten perjudican a los no celíacos

09/05/2017

Generalitat de 
Catalunya

Salut Pública ressalta que detectar a 
temps la celiaquia pot evitar problemes

09/05/2017

Intereconomía Las dietas sin gluten perjudican la salud 
de los no celíacos

09/05/2017

Eix Diari L’oferta gastronòmica apta per celíacs 
supera el 3% tot i l’auge dels establiments 
“gluten free”

09/05/2017

sabor809 Se disparan un 600% las quejas en
restaurantes sin gluten por no garantizar 
una correcta elaboración

09/05/2017

La Opinión Coruña Las dietas sin gluten perjudican la salud 
de los no celíacos

09/05/2017

La Vanguardia La moda sin gluten crea problemas de 
seguridad a los celiacos

10/05/2017

Setmanari Nova 
Conca

Salut Pública ressalta que detectar a 
temps la celiaquia pot evitar problemes

09/05/2017
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o  Aparició en mitjans de comunicació sobre el perill de les dietes veganes per a 
menors.

Mitjà 
comunicació

Titular Data

El Punt Avui El ‘boom’ d’articles sense gluten perjudica 
els celíacs

09/05/2017

Instituto 
Gerontológico

Nutricionistas avisan de que las dietas sin 
gluten perjudican a los no celíacos

09/05/2017

Mitjà 
comunicació

Titular Data

La Vanguardia Nutricionistas alertan del riesgo de que 
menores sigan dietas veganas sin super-
visión

21/11/2017

20minutos Los nutricionistas alertan del peligro de 
que menores sigan dietas veganas sin 
supervisión

18/11/2017

Europa press Los nutricionistas alertan del peligro de 
que menores sigan dietas veganas sin 
supervisión

18/11/2017

aldia.cat Nutricionistes alerten del risc que menors 
segueixin dietes veganes sense supervisió

18/11/2017

elEconomista Los nutricionistas alertan del peligro de 
que menores sigan dietas veganas sin 
supervisión

18/11/2017

Gente Los nutricionistas alertan del peligro de 
que menores sigan dietas veganas sin 
supervisión

18/11/2017

Ideal Digital Los nutricionistas alertan del peligro de 
que menores sigan dietas veganas sin 
supervisión

18/11/2017

El Periódico Los nutricionistas alertan del peligro de 
que menores sigan dietas veganas sin 
supervisión

18/11/2017

Restauración 
Colectiva

Los D-N de Catalunya proponen en sus 
jornadas ‘moderar el mensaje en dietética 
y nutrición’

18/11/2017
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Mitjà 
comunicació

Titular Data

Rosario 3 
(Argentina)

Dietas veganas: especialistas 
desaconsejan estos planes sin supervisión

18/11/2017

Newstral Los nutricionistas alertan del peligro de 
que menores sigan dietas veganas sin 
supervisión

18/11/2017

Iberoamerica.net Los nutricionistas alertan del peligro de 
que menores sigan dietas veganas sin 
supervisión

18/11/2017

Vivonoticias Los nutricionistas alertan del peligro de 
que menores sigan dietas veganas sin 
supervisión

18/11/2017

Noticiero Venezuela Los nutricionistas alertan del peligro de 
que menores sigan dietas veganas sin 
supervisión

18/11/2017

Arepazo Digital 
(Venezuela)

Los nutricionistas alertan del peligro de 
que menores sigan dietas veganas sin 
supervisión

18/11/2017

Boletín 24 
(Argentina)

Los nutricionistas alertan del peligro de 
que menores sigan dietas veganas sin 
supervisión

18/11/2017

Gerente.com 
(Colombia)

Los nutricionistas alertan del peligro de 
que menores sigan dietas veganas sin 
supervisión

18/11/2017

Noticias 24 Col 
(Colombia)

Los nutricionistas alertan del peligro de 
que menores sigan dietas veganas sin 
supervisión

18/11/2017

Noticias 24 MEX 
(México)

Los nutricionistas alertan del peligro de 
que menores sigan dietas veganas sin 
supervisión

18/11/2017

Noticiero Costa Rica Los nutricionistas alertan del peligro de 
que menores sigan dietas veganas sin 
supervisión

18/11/2017

iSanidad Debemos evitar que falsos expertos 
confundan a la población con 
recomendaciones sin base científica

18/11/2017
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o Altrament, també van estar presents en mitjans de comunicació alguns membres 
de la Junta parlant sobre altres temàtiques que es detallen a continuació:

o  Aparició en mitjans de comunicació del nomenament de la presidenta del
CoDiNuCat

Mitjà 
comunicació

Titular Data

La Vanguardia Nancy Babio repite como presidenta del 
Colegio de dietistas de Cataluña

11/12/2017

El Periódico Nancy Babio repite como presidenta del 
Colegio de dietistas de Cataluña

11/12/2017

Expansión Nombramientos: Nancy Babio 18/12/2017

Acta Sanitaria Nancy Babio, reelegida presidenta del 
Colegio de Dietistas-Nutricionistas de 
Cataluña

28/11/2017

Bueno para
la Salud

Dra. Nancy Babio 13/12/2017

Expansión Nombramientos: Nancy Babio 16/12/2017

El Mundo Nombramientos: Nancy Babio 17/12/2017

La Razón Nombramientos: Nancy Babio 10/12/2017

Mitjà 
comunicació

Titular Data

Ara Canvis en la piràmide d’alimentació: 
dolços i embotits en poden quedar fora

10/07/2017

Ara Canvis en la piràmide d’alimentació: 
dolços i embotits en poden quedar fora

10/07/2017

Acta Sanitaria Nancy Babio (CODINUCAT) defiende la 
importancia del dietista nutricionista en 
Atención Primaria

20/07/2017

IM Médico 
Hospitalario

CODINUCAT defiende en el Parlament la 
importancia del dietista nutricionista en la 
atención primaria

21/07/2017
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Mitjà 
comunicació

Titular Data

Critiq Del gluten a la soja: desmuntant 6 
postveritats alimentàries

24/07/2017

Geriatricarea Contar con un dietista-nutricionista en 
la atención primaria puede prevenir 
enfermedades crónicas

27/07/2017

Directe Cat El Col•legi de Nutricionistes demana 
incorporar la seva figura a l’atenció 
primària

08/08/2017

Eix Diari El Col•legi de Nutricionistes demana 
incorporar la seva figura a l’atenció 
primària

08/08/2017

La Clau El Col•legi de Nutricionistes demana 
incorporar la seva figura a l’atenció 
primària

08/08/2017

Social.cat El Col•legi de Nutricionistes demana 
incorporar la seva figura a l’atenció 
primària

08/08/2017

Vilaweb El Col•legi de Nutricionistes demana 
incorporar la seva figura a l’atenció 
primària

08/08/2017

La Mañana El Col•legi de Dietistes pide incoporarse a 
la atención primaria

09/08/2017

Segre Dietistes volen incorporar-se a l’atenció 
primària

09/08/2017

La Mañana El Col•legi de Dietistes pide incoporarse a 
la atención primaria

09/08/2017

Catalunya Diari Professionals sanitaris alerten de 
l’augment dels falsos especialistes per a 
combatre problemes de salut

16/08/2017

Directe Cat Professionals sanitaris alerten de 
l’augment dels falsos especialistes per a 
combatre problemes de salut

16/08/2017

Eix Diari Professionals sanitaris alerten de 
l’augment dels falsos especialistes per a 
combatre problemes de salut

16/08/2017
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Mitjà 
comunicació

Titular Data

El Món Professionals sanitaris alerten de 
l’augment dels falsos especialistes per a 
combatre problemes de salut

16/08/2017

El Món Alerta entre els professionals per les 
“dietes miracle”

16/08/2017

la Clau Professionals sanitaris alerten de 
l’augment dels falsos especialistes per a 
combatre problemes de salut

16/08/2017

La Mañana Professionals sanitaris alerten de 
l’augment dels falsos especialistes per a 
combatre problemes de salut

16/08/2017

Nació Digital Professionals sanitaris alerten de 
l’augment dels falsos especialistes per a 
combatre problemes de salut

16/08/2017

Diari Més Professionals sanitaris alerten dels falsos 
especialistes en temes de salut

17/08/2017

Regió7 Els experts sanitaris alerten dels riscos de 
la “pseudociència” per a la salut

19/08/2017

Diari de Girona Els adeptes a les pseudociències i als 
falsos experts augmenten per tractar 
malalties.

19/08/2017

Empordà Els adeptes a les pseudociències i als 
falsos experts augmenten

19/08/2017

Ara La UB suprimeix el postgrau de Xevi 
Verdaguer

09/09/2017

Ara Els nutricionistes alerten sobre els falsos 
especialistes en dietes

09/09/2017
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També hi ha hagut difusió en altres mitjans com:

o L’informatiu de TVE, 15 de gener. La Sra. Gemma Miranda, membre de la Junta del 
CoDiNuCat és entrevistada en motiu de l’augment del consum d’alvocats i els seus 
beneficis per a la salut. Més informació a: https://t.co/GGIbWX1kmZ (a partir del mi-
nut 11).

Foto: Sra. Gemma Miranda en un moment de la seva
entrevista

o COPE Tarragona, 24 de gener. La Sra. Adhara Giner parla sobre la Postura Cien-
tífica dels Lactis, podeu escoltar l’entrevista sencera a: http://www.cope.es/player/
TARRAGONA-24GEN&id=2017012414080002&activo=10

o Diari de Tarragona, 7 de febrer. La Dra. Nancy Babio i la Sra. Rosa Baró son entre-
vistades per tractar temes de nutrició infantil, es publica l’article que porta per títol: 
“Alimentación infantil: respetar el apetito”. Es pot consultar a: http://www.diaridetar-
ragona.com/naltros/80549/alimentacion-infantil-respetar-el-apetito#.WJnPhAZ-
BMrt.facebook

o El 27 de febrer, la Dra. Nancy Babio, presidenta del CoDiNuCat, publica conjunta-
ment amb la FECEC l’entrevista titulada: No existeixen “superaliments” o receptes 
anticanceroses que tinguin la capacitat de curar o prevenir el càncer per si sols. 
http://www.juntscontraelcancer.cat/news/no-existeixen-superaliments-recep-
tes-anticanceroses-que-tinguin-capacitat-curar-prevenir-cancer/ 

o Fer Salut, 1 de març. La presidenta del CoDiNuCat i de la Societat Catalana d’Ali-
mentació i Dietètica Clínica, la Dra. Nancy Babio va publicar l’article Educació Alimen-
tària: la clau per una bona salut. Es pot consultar a: http://www.fersalut.org/publica-
cions/general/080/html5forpc.html?page=0

Foto: Dra. Nancy Babio amb l’article
Educació alimentària: la clau

per una bona salut
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o DIARI ARA, 3 de març. La Sra. Adhara Giner és entrevistada en l’article “Per preve-
nir i guarir... hortalisses!”. Article disponible a: http://mengem.ara.cat/salut_i_nutricio/
guarir-hortalisses-gastronomia-salut-nutricio-menjar_0_1751824816.html 

o El 27 de març, la coordinadora de l’Administració del CoDiNuCat, Dra. Isabel Martorell, 
escriu a la FECEC, l’article que du per títol: “Consum de lactis i càncer? Mirem-ho”. Es 
pot consultar a: http://www.juntscontraelcancer.cat/blog/consum-de-lactis-i-can-
cer-mire-mho/?platform=hootsuite 

o Diari Digital Crònica Global, 30 de març. La Dra. Isabel Martorell és entrevistada per 
tractar la temàtica de l’oli de palma. Més informació a: http://cronicaglobal.elespanol.
com/vida/supersano-aceite-palma_70633_102.html 

o Radio Nacional de España, Ràdio 4 Metròpoli, 4 d’abril. La Dra. Isabel Martorell par-
la sobre l’oli de palma. Més informació a: http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SME-
TROP/mp3/7/0/1491305835907.mp3

o Betevé, 5 d’abril. La Sra. Gemma Miranda parla sobre l’oli de palma.

o COPE Catalunya Andorra, 7 d’abril. La Dra. Isabel Martorell, coordinadora d’Admi-
nistració del CoDiNuCat és entrevistada per parlar sobre l’oli de palma. Més informa-
ció a: http://www.cope.es/audios/mati-cope-catalunya-andorra/herrera-cope-ca-
talunya-andorra_210383

Foto: Dra. Nancy Babio amb l’article
Educació alimentària: la clau

per una bona salut
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o Diari SEGRE, 20 d’abril. La Sra. Cristina Moreno parla sobre l’alarma de l’oli de pal-
ma. 

o RAC 1, 1 de maig. La Presidenta del CoDiNuCat, Dra. Nancy Babio es entrevistada 
per parlar sobre l’impost de les begudes ensucrades. Més informació: http://www.
rac1.cat/info-rac1/20170430/422184642824/impost-begudes-ensucrades-gene-
ralitat-distribuidors.html 

o Ràdio Calella, 8 de maig. La Dra. Isabel Martorell parla sobre l’estudi d’un possi-
ble impost, més informació: http://www.radiocalella.cat/la-generalitat-estudia-po-
sar-un-impost-per-comprar-brioixeria-industrial/ 

o La Brúixola, 16 de maig. La Sra. Gemma miranda para sobre el gluten. Més informació 
a: http://desprogresiva.antena3.com/mp_audios4//2017/05/16/3A77C860-820F-
40E0-8D4E-8B1F3F7365EA/3A77C860-820F-40E0-8D4E-8B1F3F7365EA.mp3 
(minut 30 en endavant)

o Informatius Catalunya Ràdio, 24 de maig. La Sra. Gemma Miranda parla sobre 
celiaquia. 

o Revista HOLA!, 25 de maig. La Dra. Nancy Babio és entrevistada per tractar el 
tema de l’stevia. Més informació a: http://tuotrodiario.hola.com/consumo-ahor-
ro/2017052468086/stevia-negocio-a-costa-consumidor/

o Xarxa Audiovisual Local, 1 de juny, la Dra. Isabel Martorell parla sobre la llet i les 
begudes vegetals arran de la notícia de la possible venta de llet crua. 

o La xarxa comunicació local, 11 de juliol.  La Sra. Gemma Miranda és entrevistada du-
rant aproximadament 1 hora aportant diferents titulars: “ens amoïna a com a dietis-
tes la falta d’accés a la població. Hauríem d’estar present als CAPS”. Més informació 
a:  http://www.laxarxa.com/actualitat/societat/noticia/3--25

Foto: Sra. Gemma Miranda en
un moment
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Foto: Sra. Gemma Miranda en
un moment

o IM Médico, 21 de juliol. El CoDiNuCat defensa al Parlament la importància del Di-
etista-Nutricionista en l’atenció primària. Més informació a: http://www.immedico-
hospitalario.es/noticia/11952/codinucat-defiende-en-el-parlament-la-importan-
cia-del-dietista-nutrici 

o Diari Crític, 24 de juliol. La Dra. Nancy Babio participa amb l’article: “Del gluten a la 
soja: desmuntant 6 postveritats alimentàries”. Més informació a: http://www.elcritic.
cat/actualitat/del-gluten-a-la-soja-desmuntant-6-postveritats-alimentaries-16891  

o GERIATRICAREA, 27 de juliol. La Presidenta del CoDiNuCat, Dra. Nancy Babio, re-
lata la importància de comptar amb un dietista-nutricionista en l’atenció primària, ja 
que pot prevenir enfermetats cròniques. Més informació: http://geriatricarea.com/
contra-con-un-dietista-nutricionista-en-la-atencion-primaria-puede-prevenir-en-
fermedades-cronicas/ 

 6.3. Àrea de Responsabilitat Social Corporativa

El Col•legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CoDiNuCat) va considerar con-
venient establir un marc de col•laboració amb diferents entitats per crear sinergies 
que permetin actuar conjuntament en l’organització i promoció d’activitats que pu-
guin millorar la qualitat de vida dels grups més vulnerables de la població que neces-
sitin atenció nutricional. Per aquest motiu, es va crear l’àrea de Responsabilitat Social 
Corporativa (RSC). El CoDiNuCat ha destinat una partida pressupostària per cobrir 
les consultes dels pacients derivats per les entitats amb les quals s’ha establert con-
veni i/o col•laboració (Associació de Celíacs de Catalunya, Associació de Diabètics de 
Catalunya, Creu Roja Catalunya i la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer).  
La remuneració econòmica es gestiona a través d’un sistema de vals bescanviables 
per un valor de 40 €/val.

Per poder formar part en l’àrea de Responsabilitat Social Corporativa dins del marc 
de col•laboració que s’ha establert entre el CoDiNuCat i les diferents entitats, els 
col•legiats han d’enviar un formulari amb diferents dades. Podent així oferir el propi 
col•legiat un abordatge dietètic i nutricional adequat a aquest tipus de malalts i con-
tribuir a millorar-ne la qualitat de vida. Cal destacar però, que si es vol oferir serveis 
a l’Associació de Celíacs de Catalunya és necessari haver realitzat el curs organitzat 
pel CoDiNuCat i per l’Associació de Celíacs de Catalunya que es va dur a terme al 
2016 i que es tornarà a celebrar al 2018.

El 29  de juny la Dra. Nancy Babio, Presidenta del CoDiNuCat, signa el conveni especí-
fic amb totes les entitats involucrades amb el projecte “Això s’ho val”, nom de l’acord 
amb les associacions d’afectats de celiaquia, diabetis, la Federació Catalana d’Enti-
tats contra el Càncer i la Creu Roja Catalunya. 
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Aquest projecte consisteix a facilitar als afectats que estiguin en situació d’elevada 
vulnerabilitat uns vals bescanviables que els permetin anar a la consulta d’un die-
tista-nutricionista col•legiat per iniciar el tractament nutricional adequat a la seva 
malaltia, tenint en compte les circumstàncies personals. Tanmateix també es signa 
el conveni marc amb l’Associació de Diabètics de Catalunya.

Foto: Presentació d’Això s’ho val

Foto: Entrega xec a les entitats beneficiaries, amb Francesc Fernández, president de l’Associ-
 ació de Diabètics de Catalunya, Sra. M. José Bonilla, directora de l’àmbit de Captació de Fons i
Empresa de Creu Roja Catalunya, Dra. Nancy Babio, presidenta del Col•legi de Dietistes-Nutrici-
 onistes de Catalunya, Dr. Ramón Miralles, president de la Federació Catalana d’Entitats contra
 el Càncer, Sra. Olga Cueta, presidenta de l’Associació de Celíacs de Catalunya i Dra. Carmen

Cabezas, subdirectora general de Promoció de la Salut
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Durant aquest 2017 s’ha dut a terme la primera aportació de 10.000 euros que es 
va lliurar mitjançant uns vals, en format xec, als representants de diverses associa-
cions perquè aquests els facin arribar als pacients més necessitats d’aquest tipus 
d’assistència. 

Durant la jornada, la Dra. Nancy Babio, presidenta del CoDiNuCat, va destacar que “Un 
abordatge dietètic adequat és essencial en la prevenció i el tractament de malalties 
cròniques i també en la millora de la qualitat de vida dels afectats, tant per aconse-
guir un bon estat nutricional com per evitar restriccions alimentàries innecessàries”.

La Dra. Carmen Cabezas, subdirectora general de Promoció de la Salut, va destacar 
la figura del dietista-nutricionista en la salut pública. A més, va enumerar les actu-
acions de l’Agència que inclouen el dietista-nutricionista -revisió de menús escolars, 
elaboració de guies alimentàries en diferents etapes de la vida i el programa AMED, 
que identifica els establiments promotors de l’Alimentació Mediterrània-.

 6.4. Convenis i serveis establerts

   6.4.1. Conveni Aneto

El 26 de març es signa un conveni amb Aneto en el qual aquests participen econòmi-
cament, a més a més ofereixen invitacions per a Alimentària 2018 i també participen 
amb l’obsequi d’alguns dels seus productes en diversos esdeveniments organitzats 
pel CoDiNuCat.

  6.4.2. Conveni restauració col•lectiva

El 17 de juliol, es du a terme una reunió on assisteix la Sra. Marta Planas i Dra. Isabel 
Martorell amb la Sra. Lucia Brotons i la Sra. Núria Amiel a la seu del CoDiNuCat per 
tractar la temàtica del conveni de Restauració Col•lectiva i  millorar les seves condi-
cions. 

  6.4.3. Firma Professional

En el projecte d’inclusió de la Nutrició Enteral Domiciliària (NED) en la Recepta Elec-
trònica i la inclusió del Dietista-Nutricionista dins del llistat de professionals que la 
poden pautar, i tal com es va esmentar en l’anterior memòria del 2016, existeix una 
partida pressupostària per poder gestionar amb èxit, des d’un punt de vista econò-
mic, les despeses derivades de l’administració i regulació de la firma electrònica.
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En data, 26 d’octubre, es du a terme una reunió de seguiment pilotatges MHDA, en 
aquesta reunió es presenten les periodicitats de les diferents fases, sent previsible-
ment activa durant l’any en curs la Fase II – Tecnològica- i la Fase III –Operativa- amb 
les respectives actuacions, tal com es mostra en la següent imatge:
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Gràfic: Fases del desplegament dels pilotatges.



Tot i les previsions, els únics centres que finalitzen el 2017 amb la Fase II al complet 
son l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa, l’Hospital Sant Pau i Santa Tecla i l’Hos-
pital del Vendrell. Un cop garantit que els hospitals pilot poden invocar els serveis 
web de SIRE de les funcionalitats bàsiques associades a la prescripció i dispensació 
electròniques de l’MHDA, s’iniciarà la Fase III “Operativa”. També durant la reunió es 
van presentar propostes de millora de SIRE i dubtes funcionals dels participants.

Recordem que  en quan a la participació dels Dietistes-Nutricionistes en la indicació 
de NED durant el pilotatge, s’estableix la necessitat de que disposin de certificat pro-
fessional. 

  6.4.4. Enviament d’informes o comunicats

o El 7 de febrer, el CoDiNuCat va realitzar diferents al•legacions en relació a la crea-
ció del Consell Català de l’Alimentació. Finalment el 27 de juliol es comunica al CoDi-
NuCat l’acceptació d’aquestes.

El 6 d’Abril, el CoDiNuCat comunica, les seves aportacions sobre el Pla de Desenvo-
lupament Professional Continu del Departamental de Salut. El 21 de juliol el Depar-
tament de Salut ens comunica les valoracions d’aquestes al•legacions positivament. 

o El 18 d’abril, el CoDiNuCat, informa, per escrit, al Departament de Salut amb di-
ferents al•legacions sobre el Projecte de Decret pel qual s’estableixen els requisits i 
les garanties tecnicosanitàries comunes dels centres i serveis sanitaris i els procedi-
ments per a la seva autorització i registre. Les nostres al•legacions van ser incorpo-
rades.

 6.5. Defensa dels interessos dels col·legiats CoDiNuCat

o El 4 d’abril, la presidenta es reuneix amb el Director de Ordenación de las Profesio-
nes Sanitarias a la Seu del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad. Assis-
teixen a aquesta reunió la presidenta del CODINUCAT juntament amb la presidenta 
de l’Associació de Dietistes-Nutricionistes de Madrid i el Degà del Col•legi de D-N 
d’Andalusia per tal d’exposar varis temes que afecten a aquestes institucions arrel 
de l’estat dels Estatuts del Consejo General de Colegios Oficiales de D-N.
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o El 5 de maig, la Dra. Nancy Babio y la Sra. Marta Planas es reuneixen amb la Sra. 
Neus Rams, directora general d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària del 
Departament de Salut, per tractar el tema de l’intrusisme.

o Durant el mes de setembre, i gràcies a la força exercida per representants del 
CoDiNuCat, es comunica que la UB ha decidit suspendre el curs de postgrau en 
(PNIE), donat que l’esmentat postgrau forma sobre teràpies de nutrició d’eficiència 
no provada i no reconegudes pel Ministerio de Sanidad, Política e Igualdad.

7. CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DEL 
CODINUCAT

El 22 de febrer es dóna per tancat el procés contenciós, amb la Sentència 
desestimatòria del recurs contenciós administratiu interposat al Col•legi de 
Dietistes-Nutricionistes de Catalunya, la qual va estat declarada ferma mit-

jançant el Decret de 20 de febrer de 2017, atès que no es va interposar recurs de 
cassació dins del termini establert. Per tant, aquesta Sentència és ferma i així ma-
teix per tal d’informar a tots els col•legiats es va enviar un correu electrònic infor-
mant de la situació.

8. ASSESSORAMENT EN CANVIS D’ESTATUTS

El 8 de març del 2017 es reuneixen diferents membres del CoDiNuCat (Sr. Mi-
guel Reverte, Dra. Nancy Babio, Sra. Marta Planas i Dra. Isabel Martorell) amb 
el servei d’advocacia Roca i Junyent per tal de tractar l’assessorament en el 

canvi d’estatuts.
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9. DADES FINANCERES

Tot seguit s’exposa la informació econòmica resultant de l’any 2017.

 9.1. Balanç corresponent al 31 de desembre de 2017

Despeses Import %

1 Lloguer despatx 16.271,52€ 6,28%

2 Manteniment despatx
(neteja, telèfon, subministraments)

6.421,18€ 2,48%

3 Recursos humans
(cost sou + cost s.social)

58.825,00€ 22,69%

4 Serveis Jurídics 10.285,00€ 3,97 %

5 Gestoria comptable 4.501,20€ 1,74 %

6 Assegurança Codinucat i Junta 
Directiva

18.216,95€ 7,03 %

7 Asesoria de comunicación 16.990,15€ 6,55 %

8 Vigilància de la salut i prevenció 397,88€ 0,15 %

9 Serveis bancaris 1.541,22€ 0,59 %

10 Material d’oficina 2.043,69€ 0,79 %

11 Despeses segells, enviaments... 964,21€ 0,37 %

12 Manteniment informàtic 6.959,67€ 2,68 %

13 Desplaçaments i dietes de 
representació

9.366,83€ 3,61 %

14 Honoraris altres professionals 5.821,75€ 2,25 %

15 Formació i esdeveniments 85.444,51€ 32,96 %

16 Publicitat i propaganda 14.406,41€ 5,56 %

17 Tributs -1.486,73€ -0,57 %

18 Despeses IVA no deduible 0,00€ 0,00 %

19 Despeses vàries 2.290,33€ 0,88 %

TOTAL DESPESES 31/12/2017 259,260,77€ 100%=
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 9.2. Compte de pèrdues i guanys corresponents al 31 de   
 desembre de 2017

260.084,17€

259.260,77€

4.918,42€

-4.095,02€

178.171,92€

0,00€

0,00€

823,40€

0,00€

155.064,05€

95,47€

Despeses Import %

1 Quota anual exercents 156.619,62€ 60,22€

2 Quota altes noves 2017 6.800,00€ 2,61€

3 Quota bonificada 2.620,00€ 1,01€

4 Refacturació despeses bancàries 174,64€ 0,07€

5 Formació i esdeveniments 43.288,84€ 16,64€

6 Jornades 2017 7.705,00€ 2,96€

7 Assegurança Codinucat 19.676,07€ 7,57€

8 Altres ingressos 23.200,00€ 8,92€

= 100%260.084,17€

TOTAL INGRESSOS 2017

TOTAL DESPESES 31/12/2017

TOTAL DESPESES 2017

AMORTITZACIÓ D’IMMOBILITAT
TOTAL RESULTAT TEÒRIC 2017

SALDO APERTURA BANC  1/1/2017

APORTACIÓ ACDN

 TOTAL INVERSIONS EFECTUADES EN 2017

TOTAL REULTAT TEÒRIC 2017

DIPÒSIT FIANÇA CONSTITUIDA DESPATX

 SALDO FINAL BANC 2017

 SALDO FINAL CAIXA (efectiu) 2017
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 9.3. Informe d’auditoria
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 9.4. Pressupostos 2018

Despeses Import %

1 Lloguer despatx 16.300,00 € 5,40%

2 Manteniment 
despatx(neteja,telef,suminis..)

5.500,00 € 1,82%

3 Recursos Humans (cost sou + cost 
s.social)

69.365,00 € 23,00%

4 Serveis Jurídics 9.500,00 € 3,15%

5 Gestoria comptable 4.900,00 € 1,62%

6 Assegurança RC Codinucat i Junta 
Directiva

19.500,00 € 6,47%

7 Protecció de dades 500,00 € 0,17%

8 Vigilància de la salut i la prevenció 550,00 € 0,18%

9 Serveis bancaris 1.500,00 € 0,50%

10 Material d’oficina 4.500,00 € 1,49%

11 Manteniment informàtic 8.000,00 € 2,65%

12 Inversió mobiliària 1.500,00 € 0,50%

13 Desplaçaments i representació 
Codinucat

15.000,00 € 4,97%

14 Grups de treball 7.000,00 € 2,32%

15 Formació 51.000,00 € 16,91%

16 Jornada (un sol dia) 15.000,00 € 4,97%

17 Previsió activitats 18.000,00 € 5,97%

18 Despeses vàries (targetes 
c.digitals)

7.000,00 € 2,32%

19 Gabinet Comunicació 10.000,00 € 3,32%

20 Despeses Gabinet Comunicació 2.000,00 € 25,00%

21 Despeses constitució hipoteca 35.000,00 € 11,60%

TOTAL DESPESES 31/12/2018 301,615,00€ 100%=
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Ingressos Import %

1 Quota anual exercents 153.840,00 € 58,28%

2 Quota altes noves 12.600,00 € 4,77%

3 Quota anual bonificada 2.700,00 € 1,02%

4 Formació i esdeveniments 50.000,00 € 18,94%

5 Assegurança Codinucat 18.200,00 € 6,89%

6 Jornada (un sol dia) 20.000,00 € 7,58%

7 Empreses 6.630,00 € 2,51%

8 Altres ingressos 0,00 € 0,00%

= 100%263.970,00€TOTAL INGRESSOS 31/12/2018

263.970,00€

301.515,00€

1.500,00€

-39.145,00€

TOTAL INGRESSOS 2018

TOTAL DESPESES 2018

AMORTITZACIÓ D’IMMOBILITAT
TOTAL RESULTAT TEÒRIC 2018

 Previsió resultat amb gabinet de comunicació
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CoDiNuCat
Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya

Via Laietana, 38, 1r 1a
08005 Barcelona

T. 930 10 62 48
administracio@codinucat.cat

www.codinucat.cat
facebook.com/CODINUCAT

twitter.com/CoDiNuCat


