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1.1 Resum de la memòria anual 2020

Any 2020: L’any que ho ha canviat tot 

L’any 2020 marcarà de ben segur la història contemporània. Un any que malgrat  
paralitzar l’activitat quotidiana del CoDiNuCat, ha servit per trobar noves maneres 

d’interactuar amb el col·legiat i de seguir amb el propòsit de potenciar la professió.

Han estat uns mesos que han obligat al CoDiNuCat a buscar noves maneres de treballar, de 
fer dels sistemes a distància, dels cursos “online” i de les videoconferències, de companys 
de viatge. 

Malgrat els impediments, el col·legi va realitzar cursos a distància sobre protecció de dades, 
infografies, diabetis, nutrició, dieta i Covid, impulsar una marca personal i evidentment, 
les Jornades Anuals. Tots ells amb una gran acceptació entre el col·legiat.

Lluny de paralitzar-se el col·legi ha estat més viu que mai i ha seguit amb les seves 
participacions en taules de diàleg, més a prop que mai amb el Departament de Salut, 
amb altres col·legis professionals i fins i tot amb la reivindicació i assoliment de la nostra 
incorporació a les places públiques de titulat superior  i un any més, ha seguit sent el 
referent dels mitjans de comunicació per tractar els temes de dietètica i nutrició.

Sense cap dubte, l’any 2020 serà un any que recordarem, com aquell any que ho va canviar 
tot, però que també va servir per constatar que el CoDiNuCat és capaç d’adaptar-se a les 
circumstàncies i seguir oferint el servei al col·legiat i a la professió.

Presentació1
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Un any més, i amb molt d’orgull us presento la nova 
memòria anual del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes 
de Catalunya.

No és cap sorpresa si dic que l’any 2020 ha estat el més atípic de tots des de la creació del 
CoDiNuCat. 

Els primers mesos el col·legi va començar amb l’energia que ens caracteritza: amb 
formacions, reunions amunt i avall, trobades... i va ser a partir del mes de març, quan 
una pandèmia mundial ho va canviar tot: les relacions entre les persones, la manera de 
treballar, l’oci, l’alimentació...  i al CoDiNuCat vam haver d’adaptar-nos a la nova situació.

De cop, deixàvem enrere les trobades presencials, les abraçades,  el contacte... i donàvem 
pas a noves maneres de relacionar-nos, formar-nos i treballar.  
Les formacions, les xerrades i fins i tot les Jornades van ser a distància, però  malgrat 
això, van ser enriquidores, permetent també, interactuar amb companys i companyes de 
professió d’arreu del món.

Si alguna cosa hem d’aprendre del que ha passat i està passant és de la importància del 
sistema sanitari.

Si miro tot el que ha passat durant l’any, estic orgullosa de veure com la nostra professió 
ha donat un impuls a la societat, guanyant presència i importància, fins a arribar a una 
important fita com és que la Generalitat, per fi, reconegui el Grau en Nutrició Humana i 
Dietètica com una de les titulacions per accedir a l’especialitat de Salut Pública. 

És un petit pas per la professió i pel col·legi, però de ben segur que és el primer de molts 
cap al reconeixement de la figura del Dietista-Nutricionista. 

Moltes gràcies als membres de la Junta del CoDINuCat per impulsar el col·legi malgrat 
les adversitats, i moltes gràcies a les col·legiades i col·legiats per participar i fer-lo créixer.

Rebeu una cordial salutació,     

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

1.2 Carta de la presidenta
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2.1 Junta de Govern

L’any 2020 va començar amb la Junta de Govern ratificada en l’Assemblea General 
Ordinària celebrada en el marc de les VII Jornades anuals al Paranimf de la Facultat de 

Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona.  Posteriorment, els dies 4 de 
desembre, 16 i 18 d’abril de 2020 la Sra. Rita Simorra Puigdollers i  la Sra. Núria Llata Vidal 
i la Sra. Glòria Gómez López, per motius personals van renunciar al seu càrrec de vocals 
del Col·legi per no poder assumir-lo. 

Càrrec Ocupa

Presidència Nancy Babio Sánchez

Vicepresidència Marta Planas Guillamón

Secretaria Inés Navarro i Blanch

Vicesecretaria Roser Martí Cid

Tresoreria Miguel Reverte Lorenzo

Vicetresoreria Elena Maestre González

Vocalia 1 Vacant per dimissió

Vocalia 2 Anna Pibernat Tornabell

Vocalia 3 Blanca Salinas-Roca

Vocalia 4 Vacant per dimissió

Vocalia 5 Vacant per dimissió

Vocalia 6 Sònia Vallés Martí

Vocalia 7 Vacant per dimissió

Vocal suplent Àngels Ribas Orobitg

Vocal suplent Begoña Caneda Ferrón

Vocal suplent Elena Piñeiro Blanco

Vocal suplent Lucía Brotons Borrell

Vocal suplent Valeria Iglesias Saavedra

Organismes col·legials2

Membres de l’actual Junta de Govern del CoDiNuCat
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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 aquest 2020:

2.2.1. Comissió de Formació Continuada

Durant l’any 2020 ha estat la Junta de Govern del CoDiNuCat l’encarregada de gestionar 
tota la proposta formativa del col·legi.

2.2.2. Comissió d’Intrusisme Professional

La Comissió d’Intrusisme té la gran tasca de rebre, estudiar i actuar en els casos que es 
reben de possible intrusisme professional. Aquest any 2020 en permanent contacte amb 
els serveis jurídics del col·legi  la Comissió ha estat formada per la Dra. Roser Martí, la Sra. 
Sònia Vallés i el Sr. Miguel Reverte. 

2.2.3. Altres tasques

Dintre de l’organització del CoDiNuCat trobem desenes de tasques que no podem 
anomenar “comissions” però que mereixen ser mencionades en aquest apartat: relacions 
i convenis amb empreses i entitats; intercol·legial; relacions amb entitats amb grups 
de treball (Agència de Salut Pública, Obesitat Infantil, PINSAP); taules de diàleg per la 
prevenció dels trastorns de la conducta alimentària; Consell Català de l’Alimentació 
(Cadena Agroalimentària, Competitivitat i Internacionalització Alimentàries, 
Gastronomia i Territori, Malbaratament i Sostenibilitat); Consell Sanitari de Col·legis de 
Catalunya; Fòrum de diàleg professional; Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-
Nutricionistas; Curs actualització de diabetis,....
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Assamblea General 
ordinària i/o extraordinària

Junta del Govern del
CoDiNuCat Coordinació de 

l’Administració
(càrrec vacant)

Administració

2.3 Organigrama funcional
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Gestió administrativa

3.1 Recursos Humans

3.2 Instal·lacions

Durant l’exercici 2020 l’administració del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya 
ha estat formada per:

Sra. Laura Pereyra (Administrativa nivell 5) amb contracte tipus indefinit. (presenta la 
baixa voluntària al mes de desembre de 2020)

Sra. Yolanda Balagué (Administrativa nivell 5) amb contracte tipus indefinit.

Sr. Marc Vilalta (Administratiu nivell 5) amb contracte tipus indefinit.

A causa de la crisi sanitària de la COVID-19, la Junta va planificar les activitats, 
principalment les formatives, a distància fins a final d’any en format gratuit o a un preu 
simbòlic, i també es va acordar no passar la quota del segon quadrimestre quadrimestre 
i acordar que l’assemblea de col·legiats prengués una decisió al respecte. Per aquesta 
disminució d’ingressos i la conseqüent baixada del volum temporal de feines a realitzar, 
es va aplicar un ERTO del 50% a dues administratives durant sis mesos, mentre que la 
persona que gestionava la part comunicativa i formativa va mantenir la jornada completa 
per garantir les activitats i la gestió a distància. 

Noves dades de la professió de Dietista-Nutricionista 

El CoDiNuCat és, un cop més, el col·legi de D-N amb més col·legiats de tota Espanya, 
segons les dades de l’Informe Profesionales Sanitarios Colegiados publicat per l’INE 
publicat al maig. Actualment hi ha 5.297 dietistes-nutricionistes col·legiats i col·legiades 
a Espanya, un 14,5% més respecte a l’any anterior, segons les dades de l’informe elaborat 
per l’INE. Pel que fa a la ràtio de dietistes-nutricionistes per cada 1.000 habitants, la lidera 
Comunitat Foral de Navarra amb 0,40, seguida per Catalunya amb 0,20 i Aragó amb 0,16. 
Per contra, Astúries i Melilla tenen les ratios més baixes amb 0,004.

Tal com marca l’Article 4 dels Estatus del CoDiNuCat, 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.   

3

Dades col·legials4
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4.1 Procés de col·legiació
Al llarg de l’any 2020 es van sol·licitar un total de 147 altes col·legials. En aquesta línia 
5 estudiants van demanar ser donats d’alta com a precol·legiats. En contraposició, les 
baixes requerides van ascendir a 89. D’aquesta manera, es va tancar l’any 2020 –a 31 de 
desembre– amb un total de 1575 registres (1568 col·legiats més 7 precol·legiats).

4.1.1 Col·legiacions durant el 2020 vers l’any 2019

4.1.2. Baixes col·legials durant el 2020 vers el 2019

Any 2018 138

Any 2019 187

Any 2020 147

Any 2018 62

Any 2019 57

Any 2020 88

Any 2018

Any 2018

Any 2019

Evolució altes col·legials

Evolució baixes col·legials

Any 2019

Any 2020

Any 2020
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4.1.3 Motius pels quals es tramita la baixa col·legial

4.2.1 Col·legiats per gènere

Trasllat fora d’Espanya o Catalunya 9

Canvi d’activitat o professió 52

Cessament de l’activitat professional 10

Mai han exercit com a D-N 6

Motius econòmics 10

Altres 1

Total 88

4.2 Moviments de col·legiats

Dones 1398

Homes 170
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4.2.2 Col·legiats per edat

20-29 anys 473

30-34 anys 357

35-44 anys 519

45-54 anys 165

55-64 anys 47

65-69 anys 4

Més de 70 anys 3

4.2.3 Distribució geogràfica dels col·legiats

Barcelona 1077

Girona 112

Lleida 117

Tarragona 242

Altres 17
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4.2.4 Distribució geogràfica de les noves altes

Barcelona 99

Girona 15

Lleida 10

Tarragona 22

Grafic 5



16

5.1 Formació continuada

Al llarg de l’any 2020  els membres de la Junta del col·legi van oferir als col·legiats diferents 
propostes 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 de Dietista-Nutricionista.

En l’organització de les formacions impartides durant l’any, es busca sempre la 
professionalitat i l’especialització dels ponents i docents per donar un valor qualitatiu a 
aquestes. Paral·lelament, segons el contingut i organització de les formacions s’aposta 
per l’acreditació pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries 
(CCFCPS). Amb aquesta acreditació es dóna un valor afegit i curricular, per tal de donar 
un reconeixement de les activitats davant l’Administració. Aquest any 2020, però a causa 
de la crisi sanitària les formacions s’han hagut d’adaptar a les circumstàncies i donat que 
moltes d’elles han estat gratuïtes i s’han planificat amb temps mínim no han pogut ser 
acreditades. El CoDiNuCat s’ha vist obligat a modificar les formacions presencials per 
sessions formatives a distància havent de modificar els continguts i els temps.
       
D’aquest any 2020, destaquem que només s’ha pogut realitzar una sessió formativa 
presencial, que va ser la xerrada “Gestió de polítiques públiques en prevenció de l’obesitat 
i dret alimentari” que va tenir lloc a la Universitat Rovira i Virgili al febrer. Posterior a 
aquesta sessió, les circumstàncies van provocar que la resta de formacions passessin a 
format online. 

5.1.1 Xerrada-Debat “Gestió de polítiques públiques en prevenció 
de l’obesitat i dret alimentari”

El dilluns 17 de febrer el CoDiNuCat va organitzar a la Facultat de Medicina i Ciències de 
la Salut de la URV, a Reus, aquesta xerrada amb la participació de la Sra. Verónica Risso, 
docent de la Universitat de Buenos Aires i experta en polítiques alimentàries i del Sr. 
Francisco Ojuelos, advocat, per parlar de dret alimentari. La xerrada va ser conduïda per 
la presidenta del CoDiNuCat, la Dra. Nancy Babio i va tenir una participació d’un centenar 
d’assistents, la majoria, estudiants de l’últim curs del GNHD.

Gestió de polítiques públiques

Serveis col·legials5
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5.1.2 Xerrada “La nova regulació europea en matèria de seguretat”

Durant el confinament per contenir el coronavirus, el CoDiNuCat va aprofitar per realitzar 
la xerrada “La nova regulació europea en matèria de privacitat”. Aquesta xerrada estava 
prevista de manera presencial pel mes de maig, però es va aprofitar l’ocasió per realitzar-
la a distància en modalitat “streaming”. Va anar a càrrec de l’empresa Segurdades, amb 
la qual el col·legi té conveni i va tenir una participació d’unes 80 persones. El motiu de 
realitzar aquesta xerrada és que la protecció i tractament de dades és un dels temes que 
més dubtes i incerteses genera en els col·legiats/des.

5.1.3 Curs d’infografies

La vicetresorera del CoDiNuCat i experta en noves tecnologies, la Sra. Elena Maestre, va 
impartir el 14 d’abril aquest curs per elaborar infografies a distància. Les xarxes socials i la 
imatge s’han convertit en elements essencials a l’hora de comunicar qualsevol contingut. 
Gràcies a la demanda d’assistència, es va obrir una nova data, el 24 d’abril, per oferir el curs 
a més col·legiats. En total, prop d’una setantena de col·legiats i col·legiades van realitzar 
el curs. 

5.1.4 Xerrada “com gestionar, en la situació actual, un debut en DM2 
i  en diabetis gestacional”

Una altra proposta formativa a distància que va oferir el CoDiNuCat el dia 22 d’abril,  va 
ser aquesta xerrada sobre diabetis en la situació actual impartida pel Sr. Serafín Murillo, 
dietista-nutricionista i expert en la temàtica que va comptar amb la participació de vint 
assistents. La gestió de l’alimentació i nutrició en persones amb diabetis és un tema que 
genera força interès entre el col·legiat.

5.1.5 Encuentro con expertos webinar: Nutrición, dieta y Covid-19 

El dijous 30 d’abril va tenir lloc aquest webinar amb ponents d’arreu de l’estat i prop de 
70 assistents, destacant la participació d’alguns d’ells de l’Amèrica Llatina com Argentina, 
Perú o Colòmbia. La conferència va ser un èxit gràcies al contingut de qualitat i de gran 
interès per la situació.

Gestió de polítiques públiques
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5.1.6 Assaona la teva marca personal 

Al mes de juny es va organitzar aquest curs dividit en 
dues sessions: una teòrica (4 de juny) i una sessió més 
pràctica (9 de juny). La formació va ser impartida per 
la Sra. Lucía Horvielleur, experta en desenvolupament 
de marques personals i emprenedoria. Va tenir una 
participació de 20 col·legiats, tenint una resposta molt 
positiva tant per la temàtica com pel desenvolupament 

del curs.

5.1.7 VIII Jornades del CoDiNuCat

El dissabte 17 d’octubre varen tenir lloc les 
VIII Jornades anuals del Col·legi de Dietistes-
Nutricionistes de Catalunya amb el lema 
“Dietista-Nutricionista: peça clau de l’abordatge 
clínic interdisciplinari”. Per la situació sanitària 
excepcional, es va optar per unes Jornades a 
distància, més austres i senzilles però mantenint 
l’essència d’aquestes.

Es va poder gaudir de dues taules rodones: la 
primera, a carrer de la Sra. Montserrat Guarda, 
psicòloga; Maria García Traverso, metgessa; Agnès 
Peris, metgessa i Ferran Vila, dietista-nutricionista 
(tots ells treballadors de ITA, salut mental) amb el 
títol “Abordatge interdisciplinari dels TCA”. Va ser 
moderada per la col·legiada Natàlia Alimbau.
La segona taula rodona va comptar amb la participació 
del Dr. Joan Bartra, al·lergòleg de l’Hospital Clínic, 
amb la ponència “Síndrome LTP: Llums i ombres 
en el seu maneig” i el Dr. Joan Trabal. Dietista-
nutricionista de l’Hospital Clínic de Barcelona amb 
“Trastorns nutricionals 
i maneig dietètic en 
l’al·lèrgia a la LTP” 
amb la moderació de 
la col·legiada Susana 
Cánovas.

La jornada va tenir una 
assistència de més d’un 
centenar de persones i 
el resultat final va ser tot 
un èxit, tot esperant que 
les properes Jornades 
puguin ser presencials.

Cartell del curs
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5.1.8 El Balanç de la formació continuada

En termes generals,  la valoració i balanç de la formació 2020 per part del CoDiNuCat ha 
estat molt positiva, ja que el col·legi ha sabut adaptar-se a les circumstàncies del moment 
i ha aconseguit fer una proposta formativa de qualitat. 

Taula 1. Conferències realitzades durant les VIII Jornades del CoDiNuCat

Conferències i taules rodones

Abordatge interdisciplinari dels TCA. Montserrat Guarda, Psicòloga; Maria Garcia, 
Metgessa; Agnès Peris, Metgessa i Ferran Vila, Dietista-Nutricionista.  

Modera: Natàlia Alimbau, Dietista-Nutricionista.

“Sóc al·lèrgic a les LTPs. Deixo de menjar fruites i verdures?” 
Síndrome LTP: Llums i ombres en el seu maneig. Joan Bartra, Metge.

Trastorns nutricionals i maneig dietètic en l’al·lèrgia a la LTP. 
Joan Trabal, Dietista-Nutricionista.

Modera: Susana Cánovas, Dietista-Nutricionista.

Taula 2. Resum de les accions formatives realitzades durant el 2020

Formació
Data de 

realització
Localització Durada

Total
assistents

Crèdits 
CCFCPS

Gestió de polítiques 
públiques en prevenció de 
l’obesitat i dret alimentari

17 de febrer Online 3 hores 90 NA

La nova regulació europea en 
matèria de privacitat

6 d’abril Online 2 hores 80 NA

Curs d’infografies 14 d’abril Online 2 hores 13 NA

Curs d’infografies 24 d’abril Online 2 hores 43 NA

Com gestionar, en la situació 
actual, un debut en DM2 i en 

diabetis gestacional
22 d’abril Online 2 hores 22 NA

Encuentro con expertos 
webinar: Nutrición, dieta y 

Covid-19
30 d’abril Online 3 hores 90 NA

Assaona la teva marca 
personal (teòrica)

4 de juny Online
1,5

 hores
18 NA

Assaona la teva marca 
personal (pràctica)

9 de juny Online
1,5

 hores
18 NA

VIII Jornades del CoDiNuCat 17 d’octubre Online 4 hores 125 NA
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5.2 Legalitat i transparència: comunicació contínua

Durant el 2020 hem volgut continuar amb la comunicació constant cap al col·legiat, a 
les institucions, als mitjans, per tal d’enfortir vincles i alhora consolidar l’objectiu del 
reconeixement del Dietista-Nutricionista com a professional de la salut.

5.2.1. Comunicació interna

Per tal d’informar a tots els col·legiats i col·legiades de les accions i/o notícies més 
destacades del 2020, s’han publicat un total de vint-i-quatre butlletins. Aquest és un 
canvi molt important respecte al 2019, ja que hem augmentat la comunicació interna 
amb el col·legiat emetent un comunicat quinzenal per apropar el CoDiNuCat al col·legiat.  
És important la inversió en comunicació, professionalitzant aquesta tasca per estar més 
presents en la societat i aconseguir un butlletí més atractiu, participatiu i amb contingut 
de qualitat. 

Seguint en la mateixa línia, també s’ha donat èmfasis al noticiari de la pàgina web (www.
codinucat.cat) incorporant totes les notícies relacionades amb el col·legi, el servei de 
missatgeria electrònica, assolint cada cop més interaccions, convertint-se en la principal 
via de comunicació amb el col·legi, i per descomptat l’ús de les xarxes socials. En aquest 
apartat cal destacar el canal de Facebook i Twitter com a principals eines de comunicació 
a les XXSS però també remarcar l’augment d’interaccions amb Instagram  i els canals de 
Linkedin i Youtube. Així doncs, en aquests 2020 el col·legi ha estat més presenta a les 
xarxes socials que mai.    
En una situació de crisi sanitària global i de canvi en les maneres de treballar i interactuar, les 
xarxes socials s’han convertit en la principal eina de transmissió de contingut i informació.  
Aquest increment exponencial és una oportunitat, entre altres, pel CoDiNuCat per fer 
arribar a més sectors de la societat tota aquella informació relacionada amb la nutrició i 
la dietètica.

Butlletí del CoDiNuCat
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5.2.2. Comunicació externa

Durant l’any 2020, el CoDiNuCat ha aconseguit estar més present que mai en els mitjans 
de comunicació, en part gràcies a la col·laboració un any més amb “Monroy&Asociados 
Comunicación“.  El col·legi ha estat un any més com la principal font de consulta dels 
mitjans de comunicació sobre la temàtica de la dietètica i la nutrició. 

La Generalitat reconeix el grau de nutrició

Data Mitjà Titular i enllaç

24.12.20 Diari de Girona
La Generalitat reconeixerà el grau en Nutrició i 

Dietètica en l’ocupació pública

23.12.20 Diari de Girona
La Generalitat reconocerá el grado en Nutrición y 

Dietética en el empleo público

23.12.20 Restauración Colectiva
Catalunya admite el grado de Nutrición y 

Dietética para la especialidad de salud pública

22.12.20 Diario de gastronomia
Cataluña admitirá el grado de Nutrición y 

Dietética para acceder a la sanidad pública

21.12.20 ABC
Generalitat reconocerá grado en Nutrición y 

Dietética en ocupación pública

21.12.20 Crónica Global
Nutrición Humana y Dietética será un grado 

universitario

21.12.20 EFE
Generalitat reconocerá grado en Nutrición y 

Dietética en ocupación pública

21.12.20 La Vanguardia
Generalitat reconocerá grado en Nutrición y 

Dietética en ocupación pública

17.12.20 Tots 21
El col·legi de dietistes i nutricionistes, presidit per 
la docent de la URV Nancy Babio, guanya el pols a 

l’administració

Alimentació i Covid

Data Mitjà Titular i enllaç

24.12.20 Catalunya Press
Els efectes del Covid són més severs en pacients 

amb obesitat

24.12.20 Catalunya Press
Los efectos del Covid son más severos en 

pacientes con obesidad

23.12.20 El Nacional.cat

Las personas obesas tienen un 46% más de riesgo 
de contagiarse de Covid y un 48% más de riesgo 

de morir, según ha explicado la presidenta del 
Colegio de Dietistas y Nutricionistas de Catalunya 

(CODINUCAT), Nancy Babio

23.12.20 La Vanguardia
Experta advierte que la obesidad aumenta un 46% 

el riesgo de contraer COVID

23.12.20 Republica
La obesidad aumenta un 46% el riesgo de contraer 

COVID y un 48% el riesgo de morir por ella

23.12.20 Saludemia
"Los hospitales necesitan dietistas-nutricionistas 
para cuidar la alimentación de los enfermos de la 

COVID-19"

https://www.diaridegirona.cat/salut/2020/12/23/generalitat-reconeixera-grau-nutricio-i-48649724.html
https://www.diaridegirona.cat/salut/2020/12/23/generalitat-reconeixera-grau-nutricio-i-48649724.html
https://www.diaridegirona.cat/salut/2020/12/23/generalitat-reconeixera-grau-nutricio-i-48649724.html
https://www.diaridegirona.cat/salut/2020/12/23/generalitat-reconeixera-grau-nutricio-i-48649724.html
https://www.restauracioncolectiva.com/n/catalunya-admitira-el-grado-de-nutricion-y-dietetica-para-acceder-a-la-especialidad-de-sanidad-publica
https://www.restauracioncolectiva.com/n/catalunya-admitira-el-grado-de-nutricion-y-dietetica-para-acceder-a-la-especialidad-de-sanidad-publica
http://diariodegastronomia.com/cataluna-admitira-grado-nutricion-dietetica-acceder-la-sanidad-publica/
http://diariodegastronomia.com/cataluna-admitira-grado-nutricion-dietetica-acceder-la-sanidad-publica/
https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3579256
https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3579256
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/nutricion-humana-dietetica-sera-grado-universitario_422883_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/nutricion-humana-dietetica-sera-grado-universitario_422883_102.html
https://efs.efeservicios.com/texto/generalitat-reconocera-grado-nutricion-dietetica-ocupacion-publica/55005174308
https://efs.efeservicios.com/texto/generalitat-reconocera-grado-nutricion-dietetica-ocupacion-publica/55005174308
https://www.lavanguardia.com/politica/20201221/6139576/generalitat-reconocera-grado-nutricion-dietetica-ocupacion-publica.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20201221/6139576/generalitat-reconocera-grado-nutricion-dietetica-ocupacion-publica.html
http://diaridigital.tarragona21.com/el-col%C2%B7legi-de-nutricio-presidit-per-la-docent-de-la-urv-nancy-babio-guanya-el-pols-a-ladministracio/
http://diaridigital.tarragona21.com/el-col%C2%B7legi-de-nutricio-presidit-per-la-docent-de-la-urv-nancy-babio-guanya-el-pols-a-ladministracio/
http://diaridigital.tarragona21.com/el-col%C2%B7legi-de-nutricio-presidit-per-la-docent-de-la-urv-nancy-babio-guanya-el-pols-a-ladministracio/
https://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/2242509/persones-amb-obesitat-presenten-diagnstics-covid-19-mes-complicats
https://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/2242509/persones-amb-obesitat-presenten-diagnstics-covid-19-mes-complicats
https://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/2242512/personas-obesidad-presentan-diagnosticos-covidien-19-complicados
https://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/2242512/personas-obesidad-presentan-diagnosticos-covidien-19-complicados
https://www.lavanguardia.com/vida/20201223/6145728/experta-advierte-obesidad-aumenta-46-riesgo-contraer-covid.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20201223/6145728/experta-advierte-obesidad-aumenta-46-riesgo-contraer-covid.html
https://www.republica.com/2020/12/23/la-obesidad-aumenta-un-46-el-riesgo-de-contraer-covid-y-un-48-el-riesgo-de-morir-por-ella/
https://www.republica.com/2020/12/23/la-obesidad-aumenta-un-46-el-riesgo-de-contraer-covid-y-un-48-el-riesgo-de-morir-por-ella/
https://www.saludemia.com/-/noticia-los-hospitales-necesitan-dietistas-nutricionistas-para-cuidar-la-alimentacion-de-los-enfermos-de-la-covid-19
https://www.saludemia.com/-/noticia-los-hospitales-necesitan-dietistas-nutricionistas-para-cuidar-la-alimentacion-de-los-enfermos-de-la-covid-19
https://www.saludemia.com/-/noticia-los-hospitales-necesitan-dietistas-nutricionistas-para-cuidar-la-alimentacion-de-los-enfermos-de-la-covid-19
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Altres temes

Data Mitjà Titular i enllaç

20.12.20 Bueno Para La Salud
El consumo de café se asocia con un menor riesgo de 

deterioro cognitivo

20.12.20 Reus Digital
El consumo moderado de café se asocia a menor riesgo de 

deterioro cognitivo

17.12.20 Micof
Confirman que tomar dos cafés reduce el riesgo de 

alzhéimer

16.12.20 Ara Baleares Tres tasses de cafè i  un ou fregit

16.12.20 Biotech 
El consumo moderado de café se asocia un menor riesgo 

de deterioro cognitivo

16.12.20 Ccma.cat
Dos tazas de café diarias pueden prevenir el deterioro 

cognitivo

16.12.20 Imagina Radio
Beure cafè de forma moderada evita el risc de 

deteriorament cognitiu, segons un estudi de la URV

16.12.20 L'ebre
Beure cafè de forma moderada evita el risc de 

deteriorament cognitiu, segons un estudi de la URV

16.12.20 Social.cat
Beure cafè de forma moderada evita el risc de 

deteriorament cognitiu

15.12.20 Acta Sanitaria
El consumo moderado de café se asocia con un menor 

riesgo de deterioro cognitivo

15.12.20 Ciberobn Isciii
El consumo moderado de café se asocia con un menor 

riesgo de deterioro cognitivo

15.12.20 Diari Més
El consumo moderado de café se asocia a menos riesgo de 

deterioro cognitivo

15.12.20 Diari Més
El consum moderat de cafè s'associa a menys risc de 

deterioració cognitiva

15.12.20
Iispv - Institut D'investi-

gacio Sanitaria
El consumo de moderado de café se asocia un menor 

riesgo de deterioro cognitivo

15.12.20 Im Médico
Consumir café de forma moderada está asociado a un 

menor riesgo de deterioro cognitivo

15.12.20 La Ciutat
Beber café de forma moderada evita el riesgo de 

deterioro cognitivo

15.12.20 La Razón
Confirman que tomar dos cafés reduce el riesgo de 

alzhéimer

15.12.20 La República
Beure cafè de forma moderada evita el risc de 

deteriorament cognitiu, segons un estudi de la URV

15.12.20 La Vanguardia
Beure cafè de forma moderada evita el risc de 

deteriorament cognitiu, segons un estudi de la URV

15.12.20 Nació Digital
Beber café de forma moderada evita el riesgo de 
deterioro cognitivo, según un estudio de la URV

15.12.20 Nació Digital
Beure cafè de forma moderada evita el risc de 

deteriorament cognitiu, segons un estudi de la URV

15.12.20 Redacción Médica
El consumo moderado de café reduce el riesgo de padecer 

deterioro cognitivo

https://buenoparalasalud.com/el-consumo-de-cafe-se-asocia-con-un-menor-riesgo-de-deterioro-cognitivo/
https://buenoparalasalud.com/el-consumo-de-cafe-se-asocia-con-un-menor-riesgo-de-deterioro-cognitivo/
https://reusdigital.cat/noticies/el-camp/el-camp/el-consum-moderat-de-cafe-sassocia-menys-risc-de-deterioracio-cognitiva
https://reusdigital.cat/noticies/el-camp/el-camp/el-consum-moderat-de-cafe-sassocia-menys-risc-de-deterioracio-cognitiva
https://www.micof.es/ver/31066/confirman-que-tomar-dos-cafes-reduce-el-riesgo-de-alzheimer.html
https://www.micof.es/ver/31066/confirman-que-tomar-dos-cafes-reduce-el-riesgo-de-alzheimer.html
https://www.arabalears.cat/firmes/empar_moliner/tres-tasses-de-cafe-i-un-ou-ferrat-empar-moliner_0_2582741949.html
http://biotech-spain.com/es/articles/el-consumo-moderado-de-caf-se-asocia-un-menor-riesgo-de-deterioro-cognitivo/
http://biotech-spain.com/es/articles/el-consumo-moderado-de-caf-se-asocia-un-menor-riesgo-de-deterioro-cognitivo/
https://www.ccma.cat/324/dues-tasses-de-cafe-diaries-poden-prevenir-el-deteriorament-cognitiu-en-persones-de-risc/noticia/3066266/
https://www.ccma.cat/324/dues-tasses-de-cafe-diaries-poden-prevenir-el-deteriorament-cognitiu-en-persones-de-risc/noticia/3066266/
https://www.imaginaradio.cat/beure-cafe-de-forma-moderada-evita-el-risc-de-deteriorament-cognitiu-segons-un-estudi-de-la-urv/
https://www.imaginaradio.cat/beure-cafe-de-forma-moderada-evita-el-risc-de-deteriorament-cognitiu-segons-un-estudi-de-la-urv/
https://www.setmanarilebre.cat/noticia/129966/beure-cafe-de-forma-moderada-evita-el-risc-de-deteriorament-cognitiu-segons-un-estudi-de-l
https://www.setmanarilebre.cat/noticia/129966/beure-cafe-de-forma-moderada-evita-el-risc-de-deteriorament-cognitiu-segons-un-estudi-de-l
https://www.social.cat/noticia/13463/beure-cafe-de-forma-moderada-evita-el-risc-de-deteriorament-cognitiu
https://www.social.cat/noticia/13463/beure-cafe-de-forma-moderada-evita-el-risc-de-deteriorament-cognitiu
https://www.actasanitaria.com/consumo-moderado-cafe-menor-riesgo-deterioro-cognitivo/
https://www.actasanitaria.com/consumo-moderado-cafe-menor-riesgo-deterioro-cognitivo/
https://www.ciberobn.es/noticias/el-consumo-moderado-de-cafe-se-asocia-con-un-menor-riesgo-de-deterioro-cognitivo
https://www.ciberobn.es/noticias/el-consumo-moderado-de-cafe-se-asocia-con-un-menor-riesgo-de-deterioro-cognitivo
https://www.diarimes.com/es/noticias/tarragona/2020/12/15/el_consumo_moderado_cafe_asocia_menos_riesgo_deterioro_cognitivo_94288_1091.html
https://www.diarimes.com/es/noticias/tarragona/2020/12/15/el_consumo_moderado_cafe_asocia_menos_riesgo_deterioro_cognitivo_94288_1091.html
https://www.diarimes.com/noticies/tarragona/2020/12/15/el_consum_moderat_cafe_associa_menys_risc_deterioracio_cognitiva_94288_1091.html
https://www.diarimes.com/noticies/tarragona/2020/12/15/el_consum_moderat_cafe_associa_menys_risc_deterioracio_cognitiva_94288_1091.html
https://iispv.cat/novetats/view.php?ID=1648
https://iispv.cat/novetats/view.php?ID=1648
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/20856/consumir-cafe-de-forma-moderada-esta-asociado-a-un-menor-riesgo-de-d.html
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/20856/consumir-cafe-de-forma-moderada-esta-asociado-a-un-menor-riesgo-de-d.html
https://laciutat.cat/laciutatdetarragona/tarragona/beure-cafe-de-forma-moderada-evita-el-risc-de-deteriorament-cognitiu
https://laciutat.cat/laciutatdetarragona/tarragona/beure-cafe-de-forma-moderada-evita-el-risc-de-deteriorament-cognitiu
https://www.larazon.es/salud/20201215/cize4bjt7jfzpiv7uzgyi5e3aq.html
https://www.larazon.es/salud/20201215/cize4bjt7jfzpiv7uzgyi5e3aq.html
https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/beure-cafe-de-forma-moderada-evita-el-risc-de-deteriorament-cognitiu-segons-un-estudi-de-la-urv/
https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/beure-cafe-de-forma-moderada-evita-el-risc-de-deteriorament-cognitiu-segons-un-estudi-de-la-urv/
https://www.lavanguardia.com/local/tarragona/20201215/6123907/beure-cafe-forma-moderada-evita-risc-deteriorament-cognitiu-segons-estudi-urv.html
https://www.lavanguardia.com/local/tarragona/20201215/6123907/beure-cafe-forma-moderada-evita-risc-deteriorament-cognitiu-segons-estudi-urv.html
https://www.naciodigital.cat/noticia/213149/beure-cafe-forma-moderada-evita-risc-deteriorament-cognitiu-segons-estudi-urv
https://www.naciodigital.cat/noticia/213149/beure-cafe-forma-moderada-evita-risc-deteriorament-cognitiu-segons-estudi-urv
https://www.naciodigital.cat/noticia/213149/beure-cafe-forma-moderada-evita-risc-deteriorament-cognitiu-segons-estudi-urv
https://www.naciodigital.cat/noticia/213149/beure-cafe-forma-moderada-evita-risc-deteriorament-cognitiu-segons-estudi-urv
https://www.redaccionmedica.com/secciones/neurologia/cafe-deterioro-cognitivo-consumo-moderado-reduce-riesgo-7493
https://www.redaccionmedica.com/secciones/neurologia/cafe-deterioro-cognitivo-consumo-moderado-reduce-riesgo-7493
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Altres temes

Data Mitjà Titular i enllaç

15.12.20 Salud A Diario
Un estudio revela que el consumo moderado de café se 

asocia con un menor riesgo de deterioro cognitivo

15.12.20 Tots 21
El consum moderat de cafè s’associa a menys risc de 

deterioració cognitiva

15.12.20 Tarragona Digital
Un estudio de la URV asocia el consumo moderado de 

café a menos riesgo de deterioro cognitivo

15.12.20 Urva Activ@
El consumo moderado de café se asocia a menor riesgo de 

deterioro cognitivo

14.12.20 Urva Activ@
La URV evalúa la alimentación y estilo de vida de la 

comunidad universitaria para mejorar su salud

14.12.20 Tots 21
La URV avalua l’alimentació i estil de vida de la comunitat 

universitària per millorar la seva salut

13.12.20 Gn Diario Consejos para cuidar la alimentación estas Navidades

04.12.20 Adn Sur
Advierten por las falsas “dietas milagro”: pueden causar 

desnutrición y pérdida de masa muscular

04.12.20 Clarin
La “baby food diet” y otras “dietas milagro” que pueden 

poner en riesgo la salud

02.12.20 La Vanguardia
Estas son las dietas milagro que pueden poner en riesgo 

tu salud

02.12.20
Iispv - Institut D'investi-

gacio Sanitaria

La profesora Nancy Babio y el proyecto Inserlab reciben 
las distinciones Jaume Vicens Vives 2020 en la calidad 

docente

02.12.20 Urva Activ@
La profesora Nancy Babio y el proyecto Inserlab reciben 
las distinciones Jaume Vicens Vives a la calidad docente

01.12.20 Gencat
El consejero Tremosa loa el "poder de concentración, de 
ambición y de voluntad de excelencia" de los estudiantes 

distinguidos en las PAU 2020

11.05.20 Asocepa
Expertos nutricionistas vuelven a advertir de los peligros 

de la dieta sin gluten para la población no celíaca

11.05.20 Infoceliaco
Expertos nutricionistas vuelven a advertir de los peligros 

de la dieta sin gluten para la población no celíaca 

08.05.20 Geriatricarea
Las personas hospitalizadas por COVID-19 presentan 

serios problemas de desnutrición 

08.05.20 Salut Publica Generalitat

Comunicat de l’Associació Celíacs de Catalunya amb 
el suport de l’Agència de Salut Pública de Catalunya 

i el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya 
(CoDiNuCat) en relació amb els cursos i formacions que 

promocionen i promouen com a fita la retirada del gluten 
de l’alimentació, en població sana.

07.05.20 Celiacs Catalunya

Comunicat de l’Associació Celíacs de Catalunya amb 
el suport de l’Agència de Salut Pública de Catalunya 

i el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya 
(CoDiNuCat) en relació amb els cursos i formacions que 

promocionen i promouen com a fita la retirada del gluten 
de l’alimentació, en població sana.

https://www.saludadiario.es/investigacion/un-estudio-revela-que-el-consumo-moderado-de-cafe-se-asocia-con-un-menor-riesgo-de-deterioro-cognitivo
https://www.saludadiario.es/investigacion/un-estudio-revela-que-el-consumo-moderado-de-cafe-se-asocia-con-un-menor-riesgo-de-deterioro-cognitivo
http://diaridigital.tarragona21.com/el-consum-moderat-de-cafe-sassocia-a-menys-risc-de-deterioracio-cognitiva/
http://diaridigital.tarragona21.com/el-consum-moderat-de-cafe-sassocia-a-menys-risc-de-deterioracio-cognitiva/
https://tarragonadigital.com/area-metropolitana/estudi-urv-consum-cafe-menys-risc-deterioracio-cognitiva
https://tarragonadigital.com/area-metropolitana/estudi-urv-consum-cafe-menys-risc-deterioracio-cognitiva
https://diaridigital.urv.cat/el-consum-de-moderat-de-cafe-sassocia-a-menys-risc-de-deterioracio-cognitiva/
https://diaridigital.urv.cat/el-consum-de-moderat-de-cafe-sassocia-a-menys-risc-de-deterioracio-cognitiva/
https://diaridigital.urv.cat/urv-avalua-alimentacio-estil-vida-comunitat-universitaria/
https://diaridigital.urv.cat/urv-avalua-alimentacio-estil-vida-comunitat-universitaria/
http://diaridigital.tarragona21.com/la-urv-avalua-lalimentacio-i-estil-de-vida-de-la-comunitat-universitaria-per-millorar-la-seva-salut/
http://diaridigital.tarragona21.com/la-urv-avalua-lalimentacio-i-estil-de-vida-de-la-comunitat-universitaria-per-millorar-la-seva-salut/
https://www.gndiario.com/alimentacion-navidades
https://www.adnsur.com.ar/sociedad/advierten-por-las-falsas--dietas-milagro---pueden-causar-desnutricion-y-perdida-de-masa-muscular-_a5fca1070af66306016792420
https://www.adnsur.com.ar/sociedad/advierten-por-las-falsas--dietas-milagro---pueden-causar-desnutricion-y-perdida-de-masa-muscular-_a5fca1070af66306016792420
https://www.clarin.com/buena-vida/advierten-falsas-dietas-milagro-pueden-poner-riesgo-salud_0_8-xU5iI2Q.html
https://www.clarin.com/buena-vida/advierten-falsas-dietas-milagro-pueden-poner-riesgo-salud_0_8-xU5iI2Q.html
https://www.lavanguardia.com/comer/tendencias/20201202/6062071/dietas-milagro-peligros-potitos-vinagre-800-calorias-grupo-sanguineo-teatoxing-omg-paleo-keto.html
https://www.lavanguardia.com/comer/tendencias/20201202/6062071/dietas-milagro-peligros-potitos-vinagre-800-calorias-grupo-sanguineo-teatoxing-omg-paleo-keto.html
http://www.iispv.cat/novetats/view.php?ID=1645
http://www.iispv.cat/novetats/view.php?ID=1645
http://www.iispv.cat/novetats/view.php?ID=1645
https://diaridigital.urv.cat/la-professora-nancy-babio-i-el-projecte-inserlab-reben-les-distincions-jaume-vicens-vives-2020-a-la-qualitat-docent-2/
https://diaridigital.urv.cat/la-professora-nancy-babio-i-el-projecte-inserlab-reben-les-distincions-jaume-vicens-vives-2020-a-la-qualitat-docent-2/
http://empresa.gencat.cat/ca/treb_actualitat/nota-premsa/?id=393642
http://empresa.gencat.cat/ca/treb_actualitat/nota-premsa/?id=393642
http://empresa.gencat.cat/ca/treb_actualitat/nota-premsa/?id=393642
https://www.asocepa.org/boletin-infoceliaco
https://www.asocepa.org/boletin-infoceliaco
https://www.infoceliaco.com/index.php/organizaciones/3760-expertos-nutricionistas-vuelven-a-advertir-de-los-peligros-de-la-dieta-sin-gluten-para-la-poblacion-no-celiaca
https://www.infoceliaco.com/index.php/organizaciones/3760-expertos-nutricionistas-vuelven-a-advertir-de-los-peligros-de-la-dieta-sin-gluten-para-la-poblacion-no-celiaca
https://www.geriatricarea.com/2020/05/08/las-personas-hospitalizadas-por-covid-19-presentan-serios-problemas-de-desnutricion/
https://www.geriatricarea.com/2020/05/08/las-personas-hospitalizadas-por-covid-19-presentan-serios-problemas-de-desnutricion/
http://salutpublica.gencat.cat/ca/actualitat/
http://salutpublica.gencat.cat/ca/actualitat/
http://salutpublica.gencat.cat/ca/actualitat/
http://salutpublica.gencat.cat/ca/actualitat/
http://salutpublica.gencat.cat/ca/actualitat/
http://salutpublica.gencat.cat/ca/actualitat/
https://www.celiacscatalunya.org/pdfs/052020COMUNICAT-Curs_Repte_21_dies_sense_gluten.pdf
https://www.celiacscatalunya.org/pdfs/052020COMUNICAT-Curs_Repte_21_dies_sense_gluten.pdf
https://www.celiacscatalunya.org/pdfs/052020COMUNICAT-Curs_Repte_21_dies_sense_gluten.pdf
https://www.celiacscatalunya.org/pdfs/052020COMUNICAT-Curs_Repte_21_dies_sense_gluten.pdf
https://www.celiacscatalunya.org/pdfs/052020COMUNICAT-Curs_Repte_21_dies_sense_gluten.pdf
https://www.celiacscatalunya.org/pdfs/052020COMUNICAT-Curs_Repte_21_dies_sense_gluten.pdf
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Altres temes

Data Mitjà Titular i enllaç

07.05.20 La Vanguardia
Expertos advierten de los perjuicios de la dieta sin gluten 

para no celiacos

05.05.20 65 Y Más
El estilo de vida saludable reduce casi a la mitad el riesgo 

de cáncer colorrectal en mayores

05.05.20 Biotech
Seguir una alimentación y un estilo de vida saludables 
disminuye el riesgo de cáncer colorrectal en personas 

mayores

05.05.20 Doc News
Expertos en dietética-nutrición analizan el impacto del 

COVID en la alimentación y la forma física

05.05.20 El Heraldo De Concordia La dieta que reduce a la mitad el riesgo de cáncer de colon

05.05.20 Indo & New York The diet that halves the risk of colon cancer

05.04.20 Mercacei Dieta Mediterránea contra el cáncer colorrectal

05.05.20 Nació Tarragona
La URV descobreix com reduir el risc de patir càncer 

colorectal

05.05.20 Nació Tarragona
La URV descobreix com reduir el risc de patir càncer 

colorectal

05.05.20 Nació Tarragona
La URV descobreix com reduir el risc de patir càncer 

colorectal

05.05.20 Siete Días Médicos
Un estilo de vida saludable reduce casi a la mitad el riesgo 

de cáncer colorrectal en mayores

04.05.20 Abc La dieta que reduce a la mitad el riesgo de cáncer de colon

04.05.20 Archyde The diet that halves the risk of colon cancer

04.05.20 Ciber Isciii
Seguir las pautas para prevención del cáncer y un estilo de 

vida saludable reduce casi a la mitad el riesgo de cáncer 
colorrectal en mayores

04.05.20 Ciberobn Isciii
Seguir las pautas para prevención del cáncer y un estilo de 

vida saludable reduce casi a la mitad el riesgo de cáncer 
colorrectal en mayores

04.05.20 Con Salud
Las pautas de prevención y un estilo de vida saludable 

reducen el riesgo de cáncer colorrectal

04.05.20 Gerente.com La dieta que reduce a la mitad el riesgo de cáncer de colon

04.05.20 Imagina Radio
L’activitat física i una bona alimentació redueixen el risc 

de patir càncer colorectal en persones grans

04.05.20 Info Camp De Tarragona
L'activitat física regular i una bona alimentació redueixen 

el risc de patir càncer colorectal en persones grans

04.05.20 La Republica
L’activitat física regular i una bona alimentació redueixen 

el risc de patir càncer colorectal en persones grans

04.05.20
Noticias De La Ciencia Y 

La Tecnologia
Una alimentación y un estilo de vida saludable disminuyen 

el riesgo de cáncer colorrectal en personas mayores

04.05.20 Noticias Mallorca La dieta que reduce a la mitad el riesgo de cáncer de colon

04.05.20 Notiulti
La dieta que reduce a la mitad el riesgo de cáncer de 

colon.

04.05.20 Radio Balaguer
Els continguts han estat creats per l'equip de redacció, 
notes de premsa o l'Agència Catalana de Notícies entre 

d'altres.

https://www.lavanguardia.com/vida/20200507/481011482740/expertos-advierten-de-los-perjuicios-de-la-dieta-sin-gluten-para-no-celiacos.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200507/481011482740/expertos-advierten-de-los-perjuicios-de-la-dieta-sin-gluten-para-no-celiacos.html
https://www.65ymas.com/salud/medicina-preventiva/estilo-vida-saludable-reduce-riesgo-cancer-colorrectal_15012_102.html
https://www.65ymas.com/salud/medicina-preventiva/estilo-vida-saludable-reduce-riesgo-cancer-colorrectal_15012_102.html
http://biotech-spain.com/es/articles/seguir-una-alimentaci-n-y-un-estilo-de-vida-saludables-disminuye-el-riesgo-de-c-ncer-colorrectal-en-personas-mayores/
http://biotech-spain.com/es/articles/seguir-una-alimentaci-n-y-un-estilo-de-vida-saludables-disminuye-el-riesgo-de-c-ncer-colorrectal-en-personas-mayores/
http://biotech-spain.com/es/articles/seguir-una-alimentaci-n-y-un-estilo-de-vida-saludables-disminuye-el-riesgo-de-c-ncer-colorrectal-en-personas-mayores/
http://www.docnews.es/expertos-en-dietetica-nutricion-analizan-el-impacto-del-covid-en-la-alimentacion-y-la-forma-fisica/
http://www.docnews.es/expertos-en-dietetica-nutricion-analizan-el-impacto-del-covid-en-la-alimentacion-y-la-forma-fisica/
https://www.elheraldo.com.ar/noticias/185817_la-dieta-que-reduce-a-la-mitad-el-riesgo-de-cancer-de-colon.html
https://www.indonewyork.com/politics/Short-and-to-the-allies-to-rebel-against-Merkel-the-Plan-of-the-Thrifty-Four-h7724.html
https://www.mercacei.com/noticia/52620/actualidad/dieta-mediterranea-contra-el-cancer-colorrectal.html
https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/36592
https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/36592
https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/36592/urv/descobreix/reduir/risc/patir/cancer/colorectal
https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/36592/urv/descobreix/reduir/risc/patir/cancer/colorectal
https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/36592/urv/descobreix/reduir/risc/patir/ncer/colorectal
https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/36592/urv/descobreix/reduir/risc/patir/ncer/colorectal
http://www.sietediasmedicos.com/actualidad/actualidad-sanitaria/item/8387-un-estilo-de-vida-saludable-reduce-casi-a-la-mitad-el-riesgo-de-cancer-colorrectal-en-mayores#.XrGLUy4zbcs
http://www.sietediasmedicos.com/actualidad/actualidad-sanitaria/item/8387-un-estilo-de-vida-saludable-reduce-casi-a-la-mitad-el-riesgo-de-cancer-colorrectal-en-mayores#.XrGLUy4zbcs
https://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-dieta-reduce-mitad-riesgo-cancer-colon-202005041256_noticia.html
https://www.archyde.com/the-diet-that-halves-the-risk-of-colon-cancer/
https://www.ciberisciii.es/noticias/seguir-las-pautas-para-prevencion-del-cancer-y-un-estilo-de-vida-saludable-reduce-casi-a-la-mitad-el-riesgo-de-cancer-colorrectal-en-mayores
https://www.ciberisciii.es/noticias/seguir-las-pautas-para-prevencion-del-cancer-y-un-estilo-de-vida-saludable-reduce-casi-a-la-mitad-el-riesgo-de-cancer-colorrectal-en-mayores
https://www.ciberisciii.es/noticias/seguir-las-pautas-para-prevencion-del-cancer-y-un-estilo-de-vida-saludable-reduce-casi-a-la-mitad-el-riesgo-de-cancer-colorrectal-en-mayores
https://www.ciberobn.es/noticias/seguir-las-pautas-para-prevencion-del-cancer-y-un-estilo-de-vida-saludable-reduce-casi-a-la-mitad-el-riesgo-de-cancer-colorrectal-en-mayores
https://www.ciberobn.es/noticias/seguir-las-pautas-para-prevencion-del-cancer-y-un-estilo-de-vida-saludable-reduce-casi-a-la-mitad-el-riesgo-de-cancer-colorrectal-en-mayores
https://www.ciberobn.es/noticias/seguir-las-pautas-para-prevencion-del-cancer-y-un-estilo-de-vida-saludable-reduce-casi-a-la-mitad-el-riesgo-de-cancer-colorrectal-en-mayores
https://www.consalud.es/pacientes/seguir-pautas-prevencion-cancer-reduce-riesgo-desarrollar-colorrectal_78704_102.html
https://www.consalud.es/pacientes/seguir-pautas-prevencion-cancer-reduce-riesgo-desarrollar-colorrectal_78704_102.html
https://gerente.com/es/new-rss/la-dieta-que-reduce-a-la-mitad-el-riesgo-de-cancer-de-colon/
https://www.imaginaradio.cat/lactivitat-fisica-i-una-bona-alimentacio-redueixen-el-risc-de-patir-cancer-colorectal-en-persones-grans/
https://www.imaginaradio.cat/lactivitat-fisica-i-una-bona-alimentacio-redueixen-el-risc-de-patir-cancer-colorectal-en-persones-grans/
https://infocamp.cat/salut/item/38426-l-activitat-fisica-regular-i-una-bona-alimentacio-redueixen-el-risc-de-patir-cancer-colorectal-en-persones-grans
https://infocamp.cat/salut/item/38426-l-activitat-fisica-regular-i-una-bona-alimentacio-redueixen-el-risc-de-patir-cancer-colorectal-en-persones-grans
https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/lactivitat-fisica-regular-i-una-bona-alimentacio-redueixen-el-risc-de-patir-cancer-colorectal-en-persones-grans/
https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/lactivitat-fisica-regular-i-una-bona-alimentacio-redueixen-el-risc-de-patir-cancer-colorectal-en-persones-grans/
https://noticiasdelaciencia.com/art/37857/una-alimentacion-y-un-estilo-de-vida-saludable-disminuyen-el-riesgo-de-cancer-colorrectal-en-personas-mayores
https://noticiasdelaciencia.com/art/37857/una-alimentacion-y-un-estilo-de-vida-saludable-disminuyen-el-riesgo-de-cancer-colorrectal-en-personas-mayores
https://www.noticiasmallorca.es/categoria/salud/6
https://www.notiulti.com/la-dieta-que-reduce-a-la-mitad-el-riesgo-de-cancer-de-colon/
https://www.notiulti.com/la-dieta-que-reduce-a-la-mitad-el-riesgo-de-cancer-de-colon/
http://www.radiobalaguer.cat/portal/131/index.php?EC=ReadArticle&ArticleID=30804
http://www.radiobalaguer.cat/portal/131/index.php?EC=ReadArticle&ArticleID=30804
http://www.radiobalaguer.cat/portal/131/index.php?EC=ReadArticle&ArticleID=30804
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Altres temes

Data Mitjà Titular i enllaç

04.05.20 Redacción Médica
Una vida saludable reduce casi a la mitad el riesgo de 

cáncer colorrectal

04.05.20 Reus Digital
Una alimentació i un estil de vida saludable fan disminuir 

el risc de càncer colorectal en persones grans

04.05.20 Salto Noticias La dieta que reduce a la mitad el riesgo de cáncer de colon

04.05.20 Tarragona Digital
Exercici i una bona alimentació, les claus per reduir el risc 

de patir càncer colorectal en persones grans

04.05.20 Tarragona Radio
Una alimentació i un estil de vida saludable disminueixen 

el risc de càncer colorectal en persones grans

04.05.20 The World News La dieta que reduce a la mitad el riesgo de cáncer de colon

04.05.20 Urvactic@
Una alimentación y un estilo de vida saludable disminuyen 

el riesgo de cáncer colorrectal en personas mayores

30.04.20 Farmanews
Grandes expertos en dietética-nutrición analizaron el 

impacto del COVID en la alimentación y la forma física. 

30.04.20 Meat Milk
Danone si Nestlé cer etichetarea “Nutri Score” pentru 

toate produsele alimentare din UE

30.04.20 Medicina 21
Grandes expertos en dietética-nutrición analizaron el 

impacto del COVID en la alimentación y la forma física.

28.04.20 The Dairy News
Danone and Nestlé join cross-sector call for Nutri-Score 

on all foods in EU

27.04.20 Saber Vivir Tve
Lograr más vitamina D podría protegernos del 

coronavirus

10.04.20 Consumer Objetivo: limitar el consumo de comida ‘basura’

01.04.20 Revista Consumer Objetivo: limitar la comida ‘basura’

31.03.20 Ass Cat
Durante el confinamiento por el COVID-19, quédate en 

casa y come bien

30.03.20 Froca Confinament, una oportunitat per menjar bé

26.03.20 Gastronomia & Cia
Guía ‘Ante el coronavirus COVID-19 

#QuedateencasaComeBien’, las diez recomendaciones 
que ofrecen dietistas-nutricionistas

26.03.20 Hospital Sant Joan
Menjar saludable durant el confinament per Coronavirus 

SARS-CoV-2 

25.03.20 Ecoticias
URV. Planificación, rutinas y alimentos saludables, clave 

para una buena alimentación en casa

23.03.20 Acca
CoDiNuCat ofereix la guia #QuedatacasaMenjabé per 
mantenir una bona alimentació durant el confinament

19.03.20 La 100 Radios
Cuarentena: cómo no comer a todas horas mientras estás 

en casa

19.03.20 La Vanguardia Cómo evitar comer a todas horas mientras estas en casa

19.03.20 Ritmo Parana
Cuarentena: cómo no comer a todas horas mientras estás 

en casa

18.03.20 Geriatricarea
La alimentación, la actividad física y la salud mental son 

los pilares del ecosistema de los hábitos saludables 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/aparato-digestivo/una-vida-saludable-reduce-casi-a-la-mitad-el-riesgo-de-cancer-colorrectal-7590
https://www.redaccionmedica.com/secciones/aparato-digestivo/una-vida-saludable-reduce-casi-a-la-mitad-el-riesgo-de-cancer-colorrectal-7590
https://www.redaccionmedica.com/secciones/aparato-digestivo/una-vida-saludable-reduce-casi-a-la-mitad-el-riesgo-de-cancer-colorrectal-7590
https://www.redaccionmedica.com/secciones/aparato-digestivo/una-vida-saludable-reduce-casi-a-la-mitad-el-riesgo-de-cancer-colorrectal-7590
http://saltonoticias.uy/noticias/la-dieta-que-reduce-a-la-mitad-el-riesgo-de-cancer-de-colon/
https://tarragonadigital.com/area-metropolitana/estudi-urv-alimentacio-cancer-colorectal
https://tarragonadigital.com/area-metropolitana/estudi-urv-alimentacio-cancer-colorectal
https://newspack.tarragonaradio.cat/
https://newspack.tarragonaradio.cat/
https://twnews.es/es-news/la-dieta-que-reduce-a-la-mitad-el-riesgo-de-cancer-de-colon
https://diaridigital.urv.cat/es/una-alimentacion-y-un-estilo-de-vida-saludable-disminuyen-el-riesgo-de-cancer-colorrectal-en-personas-mayores/
https://diaridigital.urv.cat/es/una-alimentacion-y-un-estilo-de-vida-saludable-disminuyen-el-riesgo-de-cancer-colorrectal-en-personas-mayores/
https://www.farmanews.com/Notasprensa/14894/Grandes_expertos_en_dietetica_nutricion_analizaron
https://www.farmanews.com/Notasprensa/14894/Grandes_expertos_en_dietetica_nutricion_analizaron
https://www.meat-milk.ro/danone-si-nestle-cer-etichetarea-nutri-score-pentru-toate-produsele-alimentare-din-ue/
https://www.meat-milk.ro/danone-si-nestle-cer-etichetarea-nutri-score-pentru-toate-produsele-alimentare-din-ue/
https://www.medicina21.com/Notas_De_Prensa/V14894/Grandes-expertos-en-dietetica-nutricion-analizaron-el-impacto-del-COVID-en-la-alimentacion-y-la-forma-fisica.html
https://www.medicina21.com/Notas_De_Prensa/V14894/Grandes-expertos-en-dietetica-nutricion-analizaron-el-impacto-del-COVID-en-la-alimentacion-y-la-forma-fisica.html
https://www.dairynews.ru/news/danone-and-nestl-join-cross-sector-call-for-nutri-.html
https://www.dairynews.ru/news/danone-and-nestl-join-cross-sector-call-for-nutri-.html
https://www.sabervivirtv.com/actualidad/vitamina-coronavirus-proteger-como-conseguir_4160
https://www.sabervivirtv.com/actualidad/vitamina-coronavirus-proteger-como-conseguir_4160
https://www.consumer.es/alimentacion/como-limitar-consumo-comida-basura.html
https://revista.consumer.es/portada/objetivo-limitar-la-comida-basura.html
https://asscat-hepatitis.org/durante-el-confinamiento-por-el-covid-19-quedate-en-casa-y-come-bien/
https://asscat-hepatitis.org/durante-el-confinamiento-por-el-covid-19-quedate-en-casa-y-come-bien/
https://froca.cat/menjar_be/
https://gastronomiaycia.republica.com/2020/03/26/guia-ante-el-coronavirus-covid-19-quedateencasacomebien-las-diez-recomendaciones-que-ofrecen-dietistas-nutricionistas/
https://gastronomiaycia.republica.com/2020/03/26/guia-ante-el-coronavirus-covid-19-quedateencasacomebien-las-diez-recomendaciones-que-ofrecen-dietistas-nutricionistas/
https://gastronomiaycia.republica.com/2020/03/26/guia-ante-el-coronavirus-covid-19-quedateencasacomebien-las-diez-recomendaciones-que-ofrecen-dietistas-nutricionistas/
https://www.hospitalsantjoan.cat/wp-content/uploads/2020/03/Menjar-saludable-durant-el-COVID19.pdf
https://www.hospitalsantjoan.cat/wp-content/uploads/2020/03/Menjar-saludable-durant-el-COVID19.pdf
https://www.ecoticias.com/vida-saludable/200543/URV-Planificacion-rutinas-alimentos-saludables
https://www.ecoticias.com/vida-saludable/200543/URV-Planificacion-rutinas-alimentos-saludables
https://acca.iec.cat/codinucat-ofereix-la-guia-quedatacasamenjabe-per-mantenir-una-bona-alimentacio-durant-el-confinament/
https://acca.iec.cat/codinucat-ofereix-la-guia-quedatacasamenjabe-per-mantenir-una-bona-alimentacio-durant-el-confinament/
https://la100.cienradios.com/cuarentena-como-no-comer-a-todas-horas-mientras-estas-en-casa/
https://la100.cienradios.com/cuarentena-como-no-comer-a-todas-horas-mientras-estas-en-casa/
https://www.lavanguardia.com/comer/tendencias/20200319/474245985659/confinamiento-omer-sobrepeso-casa-coronavirus-dieta.html?facet=amp
https://ritmoparana.com/2020/03/cuarentena-como-no-comer-a-todas-horas-mientras-estas-en-casa/
https://ritmoparana.com/2020/03/cuarentena-como-no-comer-a-todas-horas-mientras-estas-en-casa/
https://www.geriatricarea.com/2020/03/18/la-alimentacion-la-actividad-fisica-y-la-salud-mental-son-los-pilares-del-ecosistema-de-los-habitos-saludables/
https://www.geriatricarea.com/2020/03/18/la-alimentacion-la-actividad-fisica-y-la-salud-mental-son-los-pilares-del-ecosistema-de-los-habitos-saludables/
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Altres temes

Data Mitjà Titular i enllaç

11.03.20 Con Salud
Investigan cómo la alimentación y el estilo de vida 

influyen en la salud infantil

09.03.20 Saber Vivir Tve ¿Es bueno beber agua con gas?

27.02.20 Los Replicantes
Los 3 peores pescados que puedes comprar en el 

supermercado

24.02.20 Legal & Comm
Gestió de polítiques públiques en prevenció de l’obesitat i 

dret alimentari.

22.01.20 Efe Agro
Expertos y consumidores urgen a que el etiquetado 

Nutriscore sea obligatorio

22.01.20 Con Salud
El etiquetado nutricional de alimentos, recomendado 

como política de salud pública

21.01.20 Acta Sanitaria
Especialistas y asociaciones promueven el etiquetado 

Nutri-Score para España y toda Europa

21.01.20 Bolsamania
Profesionales sanitarios y consumidores urgen a que el 

etiquetado nutricional 'Nutri-Score' sea obligatorio

21.01.20 Crónica Global
Expertos en nutrición reclaman que el etiquetado Nutri-

Score sea obligatorio

21.01.20 Diario Enfermero
Profesionales sanitarios y consumidores urgen a que el 

etiquetado nutricional ‘Nutri-Score’ sea obligatorio

21.01.20 Diario Siglo Xxi
Profesionales sanitarios y consumidores urgen a que el 

etiquetado nutricional 'Nutri-Score' sea obligatorio

21.01.20 Economía Digital
Qué es el etiquetado Nutri-Score y por qué es clave para 

la salud

21.01.20 El Comercio
Especialistas y consumidores apuestan por el etiquetado 

Nutri-Score

21.01.20 El Confidencial
Expertos y consumidores urgen a que el etiquetado 

Nutriscore sea obligatorio

21.01.20 El Economista
"Empresas y finanzas 

Así es NutriScore: el semáforo de los alimentos que 
identificará si son o no saludables"

21.01.20 Indisa
Profesionales de la salud y organizaciones de 

consumidores apuestan por el etiquetado Nutri-Score 
como herramienta transversal de Salud Pública

21.01.20 Inforetail
La OCU pide al Gobierno "reducir al máximo los 

impuestos a alimentos saludables"

21.01.20 Infosalus
Sanitarios y consumidores piden que 'Nutri-Score' sea 

obligatorio en todos los alimentos

21.01.20 La Vanguardia
Expertos y consumidores urgen a que el etiquetado 

Nutriscore sea obligatorio

21.01.20 Marca
Expertos y consumidores urgen a que el etiquetado 

Nutriscore sea obligatorio

21.01.20 Ocu
Profesionales de la salud y organizaciones de 

consumidores apuestan por el etiquetado Nutri-Score 

15.01.20 Opcions Claus d’èxit d’una dieta sense carn

https://www.consalud.es/pacientes/investigan-alimentacion-estilo-vida-influyen-salud-infantil_75631_102.html
https://www.consalud.es/pacientes/investigan-alimentacion-estilo-vida-influyen-salud-infantil_75631_102.html
https://www.sabervivirtv.com/nutricion/agua-con-gas-beneficios-salud_4029
https://www.losreplicantes.com/articulos/peores-pescados-comprar-supermercado-pescaderia/
https://www.losreplicantes.com/articulos/peores-pescados-comprar-supermercado-pescaderia/
https://fojuelos.com/2020/02/24/gestio-de-politiques-publiques-en-prevencio-de-lobesitat-i-dret-alimentari/
https://fojuelos.com/2020/02/24/gestio-de-politiques-publiques-en-prevencio-de-lobesitat-i-dret-alimentari/
https://www.efeagro.com/noticia/expertos-consumidores-etiquetado-nutriscore/
https://www.efeagro.com/noticia/expertos-consumidores-etiquetado-nutriscore/
https://www.consalud.es/pacientes/etiquetado-nutricional-alimentos-recomendado-politica-salud-publica_73235_102.html
https://www.consalud.es/pacientes/etiquetado-nutricional-alimentos-recomendado-politica-salud-publica_73235_102.html
https://www.actasanitaria.com/especialistas-y-asociaciones-promueven-el-etiquetado-nutri-score-para-espana-y-toda-europa/
https://www.actasanitaria.com/especialistas-y-asociaciones-promueven-el-etiquetado-nutri-score-para-espana-y-toda-europa/
https://www.bolsamania.com/noticias_email/sanidad/profesionales-sanitarios-y-consumidores-urgen-a-que-el-etiquetado-nutricional-nutri-score-sea-obligatorio--7248272.html
https://www.bolsamania.com/noticias_email/sanidad/profesionales-sanitarios-y-consumidores-urgen-a-que-el-etiquetado-nutricional-nutri-score-sea-obligatorio--7248272.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/expertos-nutricion-reclaman-etiquetado-nutri-score-obligatorio_310988_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/expertos-nutricion-reclaman-etiquetado-nutri-score-obligatorio_310988_102.html
https://diarioenfermero.es/profesionales-sanitarios-y-consumidores-urgen-a-que-el-etiquetado-nutricional-nutri-score-sea-obligatorio/
https://diarioenfermero.es/profesionales-sanitarios-y-consumidores-urgen-a-que-el-etiquetado-nutricional-nutri-score-sea-obligatorio/
https://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20200121121826/profesionales-sanitarios-consumidores-urgen-etiquetado-nutricional-nutri-score-sea-obligatorio
https://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20200121121826/profesionales-sanitarios-consumidores-urgen-etiquetado-nutricional-nutri-score-sea-obligatorio
https://www.economiadigital.es/consumo/que-es-el-etiquetado-nutri-score-y-por-que-es-clave-para-la-salud_20027039_102.html
https://www.economiadigital.es/consumo/que-es-el-etiquetado-nutri-score-y-por-que-es-clave-para-la-salud_20027039_102.html
https://www.elcomercio.es/sociedad/sucesos/especialistas-consumidores-apuestan-etiquetado-6125296817001-20200121175513-vi.html
https://www.elcomercio.es/sociedad/sucesos/especialistas-consumidores-apuestan-etiquetado-6125296817001-20200121175513-vi.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10309916/01/20/Asi-es-NutriScore-el-semaforo-de-los-alimentos-que-identificara-si-es-o-no-saludable.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10309916/01/20/Asi-es-NutriScore-el-semaforo-de-los-alimentos-que-identificara-si-es-o-no-saludable.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10309916/01/20/Asi-es-NutriScore-el-semaforo-de-los-alimentos-que-identificara-si-es-o-no-saludable.html
https://www.indisa.es/actualidad/profesionales-salud-organizaciones-consumidores-apuestan-nutri
https://www.indisa.es/actualidad/profesionales-salud-organizaciones-consumidores-apuestan-nutri
https://www.indisa.es/actualidad/profesionales-salud-organizaciones-consumidores-apuestan-nutri
https://www.revistainforetail.com/noticiadet/la-ocu-pide-al-gobierno-reducir-al-maximo-los-impuestos-a-alimentos-saludables/09692031594c8e6b879566785594557c
https://www.revistainforetail.com/noticiadet/la-ocu-pide-al-gobierno-reducir-al-maximo-los-impuestos-a-alimentos-saludables/09692031594c8e6b879566785594557c
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-sanitarios-consumidores-piden-nutri-score-sea-obligatorio-todos-alimentos-20200121121826.html
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-sanitarios-consumidores-piden-nutri-score-sea-obligatorio-todos-alimentos-20200121121826.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200121/473028121436/expertos-y-consumidores-urgen-a-que-el-etiquetado-nutriscore-sea-obligatorio.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200121/473028121436/expertos-y-consumidores-urgen-a-que-el-etiquetado-nutriscore-sea-obligatorio.html
https://www.marca.com/tiramillas/gastronomia/2020/01/21/5e271b30ca4741e4458b45e2.html
https://www.marca.com/tiramillas/gastronomia/2020/01/21/5e271b30ca4741e4458b45e2.html
https://www.ocu.org/organizacion/prensa/notas-de-prensa/2020/nutriscore210120
https://www.ocu.org/organizacion/prensa/notas-de-prensa/2020/nutriscore210120
http://opcions.org/consum/exit-dieta-sense-carn/
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Altres temes

Data Mitjà Titular i enllaç

12.01.20 La Gaceta De Salamanca
TRAS LOS ATRACONES, NADA DE AYUNO 

INTERMITENTE

12.01.20 The World News
Qué comer para concentrarte mejor y superar los 

exámenes con éxito

12.01.20 El Nacional.cat ¿Qué es la dieta keto?

12.01.20 La Vanguardia
Qué comer para concentrarte mejor y superar los 

exámenes con éxito

01.01.20 El Diario Vasco
Los nutricionistas insisten en que el ayuno intermitente 

debe ser a corto plazo y que no es para todos

https://twnews.es/es-news/que-comer-para-concentrarte-mejor-y-superar-los-examenes-con-exito
https://twnews.es/es-news/que-comer-para-concentrarte-mejor-y-superar-los-examenes-con-exito
https://www.elnacional.cat/es/sociedad/que-es-dieta-keto_458871_102.html
https://www.lavanguardia.com/comer/tendencias/20200112/472805858590/alimentos-mejorar-concentracion-examenes-que-comer.html
https://www.lavanguardia.com/comer/tendencias/20200112/472805858590/alimentos-mejorar-concentracion-examenes-que-comer.html
https://www.diariovasco.com/sociedad/nutricionistas-advierte-sobre-20200101084321-nt.html
https://www.diariovasco.com/sociedad/nutricionistas-advierte-sobre-20200101084321-nt.html
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5.3.1 Grup de Treball de Nutrició Clínica

Objectius del Grup de Treball de Nutrició Clínica (GTNC) del Col·legi Oficial de Dietistes-
Nutricionistes de Catalunya (CoDiNuCat):

Promoure i fer valdre la figura del dietista-nutricionista en l’àmbit de la nutrició clínica.
Afavorir la nostra participació en grups de treball i en documents de consens de nutrició 
clínica.

Durant el 2020:

Coordinació: Gemma Simats

Baixes (2): Mireia Badia, Rita Simorra. 

Incorporacions (0): no hi ha hagut incorporacions

Participants actuals (9): Laura Cuixart, Laura Girona, Inma Jimenez, Mireia Libran, 
Mariona Martin, Neus Salleras, Jose Manuel Sanchez-Migallón, Gemma Simats, Sònia 
Vallés 

Reunions presencials (0): Es van suspendre les dues reunions presencials programades 
al primer trimestre de l’any donada la situació de pandèmia per la COVID-19.

Reunions virtuals (5): 29 d’abril, 14 d’octubre, 11 de novembre, 25 de novembre, 9 de
desembre.

*En dues de les reunions no es va realitzar acta formal, en aquestes dues reunions es van estar 
treballant i debatent aspectes concrets del document de nomenclatures i de les recomanacions 
dietètiques de risc cardiovascular.

5.3 Els Grups de Treball

Programes dins el GTNC:

Programes actius:

Programa de CONTINUITAT ASSISTENCIAL
Programa de RECOMANACIONS DIETÈTIQUES
Programa de NOMENCLATURES

Ø Programa de continuïtat assistencial

Coordinació: Actualment l’enllaç amb la junta (Sònia Vallés) i coordinadora del grup 
(Gemma Simats) realitzen aquesta funció.
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Baixes: Mireia Badia i Rita Simorra
Integrants:
Inma Jimenez, Jose Manuel Sanchez-Migallón, Sònia Vallés, Mariona Martin, Neus 
Salleres, Gemma Simats.

Per a l’any 2019 i 2020, amb la plantilla de l’informe d’alta i guia per emplenar-la 
finalitzades, es va plantejar com a objectiu la traducció, maquetació i difusió als 
col·legiats.

A final d’aquest any 2020 la Junta del CODINUCAT ha revisat el document d’informe 
d’alta realitzant aportacions i suggeriments que els membres del GTNC integrants 
del programa han revisat. Resta pendent com a objectiu del 2021 la revisió de les 
modificacions de document per part dels autors que ja no són membres actius del 
GTNC, revisió del document final per part de lingüista, maquetació, traducció i difusió 
als col·legiats.

Ø Programa de recomanacions Dietètiques

Coordinador: Laura Girona

Baixes: Rita Simorra

Incorporacions: Gemma Simats

Integrants: Laura Cuixart, Jose Manuel Sanchez-Migallón, Neus Salleras, Mariona 
Martin, Sònia Vallés, Laura Girona, Mireia Libran.

Un cop avançat el programa de nomenclatures, aquest 2020 s’ha reprès el programa de
recomanacions dietètiques, començant per revisar el contingut de les recomanacions ja
elaborades (risc cardiovascular, alt contingut en fibra) consensuant el contingut de les
mateixes per establir una metodologia, llenguatge i estructura comú en totes elles.

Ø Programa de Nomenclatures

Coordinador: Neus Salleras i Inma Jiménez

Incorporacions: Laura Cuixart, Mireia Libran

Integrants: Jose Manuel Sanchez-Migallón, Neus Salleras, Inma Jiménez, Mariona 
Martin, Sònia Vallés, Rita Simorra, Laura Girona, Laura Cuixart, Mireia Libran (confirmar)
Durant l’any 2020 s’ha unificat les diferents parts del document i s’ha anat donant forma 
al consens en les diferents reunions fins a obtenir-ne la versió final que s’ha enviat a la 
Junta del CODINUCAT i a tres D-N clíniques externes al GTNC i a lingüista per a revisió 
final prèvia a maquetació, publicació i difusió. La publicació i difusió queda pendent per 
l’any 2021.
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Altres:
Aquest any 2020 ha sortit publicat el document de consens per l’abordatge comunitari 
de la desnutrició relacionada amb la malaltia crònica en persones amb complexitat 
clínica del Departament de salut de la Generalitat. El GTNC va col·laborar revisant les 
recomanacions dietètiques i algoritme de decisió per entregar les pautes dietètiques 
elaborades prèviament per un grup d’experts en col·laboració. Com a GTNC vam observar 
que no hi havia cap menció a la col·laboració realitzada i des del CODINUCAT es va 
realitzar una comunicació amb els responsables per tal de poder-hi aparèixer nomenats 
com a GTNC i poder obtenir-ne un certificat de participació.

https://www.codinucat.cat/wp-content/uploads/2021/01/desnutricio-gent-gran_compressed.pdf
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5.4 Borsa de treball

Durant l’any 2020 s’ha produït una disminució de la publicació de les ofertes de treball, 
amb 31 publicades. Aquesta xifra, molt inferior a l’any 2019 (74) és el resultat de la crisi 
sanitària que ha afectat a tots els sectors, inclòs el de la dietètica i la nutrició. 

Tot i això, la borsa de treball del CoDiNuCat segueix sent la referència laboral del sector 
de la nutrició i l’alimentació en l’àmbit català. Cal destacar també, que 14 sol·licituds 
d’ofertes laborals finalment no s’han publicat, ja que la comissió avaluadora d’ofertes 
laborals ha considerat que les condicions no eren les òptimes per la seva publicació.

5.4.1. Àmbit de les ofertes de treball rebudes

Assessorament nutricional 18

Tallers 2

Docència 2

Restauració col·lectiva 4

Clínica 2

Indústria 1

Gestió 1

Comunicació i màrqueting 1

Total 31
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5.4.2. Distribució geogràfica i sector de les ofertes de treball rebudes

Barcelona 23

Girona 5

Tarragona 2

Lleida 1

Total 31

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

Durant l’any 2020 el Col·legi ha rebut un total de 31 sol·licituds de publicacions de 
centres on col·legiats i col·legiades exerceixen la dietètica i la nutrició provinents de 
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. En aquest sentit la dinàmica ha estat la mateixa 
que l’any anterior, ja que es van produir 33 sol·licituds.
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5.6 Servei d’assessoria legal

Un any més, el CoDiNuCat ofereix un servei gratuït d’assessorament fiscal i laboral a 
través de la consultoria “El Rengle Consultors”. Aquest 2020, hem rebut un total de 147 
consultes. Podem dir que les consultes més recurrents són les relacionades amb hisenda 
(I.V.A., I.R.P.F...) o sobre com fer-se autònom i els seus primers passos. També destacar les 
peticions sobre ajudes relacionades amb la crisi sanitària o els procediments relacionats 
amb aquesta.

Contractes 7

Hisenda 41

Autònoms 59

Obrir consulta 14

Protecció de dades 8

Assegurança 2

Ajudes crisi sanitària 16

Total 147
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Any 2016 81

Any 2017 54

Any 2018 113

Any 2019 139

Any 2020 147

Any 2016

Any 2017

Any 2018

Any 2019

Any 2020

Evolució de les consultes
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6.1 Visibilitat i difusió de la professió i el Col·legi

6.1.1 Consell Català de l’Alimentació

Els dies 20 i 23 de gener, la Dra. Blanca Salinas i la Sra. Sònia Vallés van assistir a la reunió 
del consell català d’alimentació en representació del CoDiNuCat, per tractar el pla 
estratègic d’alimentació de l’eix de comunicació i sensibilització. Es va presentar el resum 
de les iniciatives de treball plantejades a l’anterior reunió i es va consensuar en agrupar-
les en tres grans reptes: garantir una informació fiable, fomentar la cultura agrària i el 
consum responsable i internacionalitzar el prestigi del producte català. 

Activitats del Col·legi6
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6.1.2 Consell Català de l’Alimentació, eix territori, gastronomia i 
cultura

El 29 de gener, la Vicesecretaria del CoDiNuCat, la Dra. Roser Martí assisteix a la reunió 
del Consell Català d’Alimentació, eix territori, gastronomia i cultura, per donar continuïtat 
a les anteriors reunions i orientada a compartir els resultats de totes les aportacions, així 
com definir conjuntament les línies estratègiques i iniciatives associades.

6.1.3 Reunió PReMe ASPCAT

El 31 de gener, la Secretaria del CoDiNuCat, la Sra. Inés Navarro assisteix a la reunió a 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya per debatre alguns canvis que es plantegen en 
relació a les freqüències recomanades d’aliments en les programacions de menús en els 
menjadors escolars. S’acorda que sobre el mes de maig es farà una presentació formal de 
la iniciàtica amb l’objectiu d’establir una proposta clara per tal que tothom segueixi les 
mateixes pautes.

Moments de la presentació

La Dra. Carmen Cabezas, sub-directora general de Promoció de la Salut
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6.1.4 Reunió projecte pilot obesitat infantil

El 3 de febrer, la Presidenta del CoDiNuCat, la Dra. Nancy Babio va assistir a Tarragona a 
aquesta reunió en la qual es va explicar com s’estructurarà el pilot del model d’atenció a 
l’obesitat infantil al Camp de Tarragona. Actualment s’ha començat a la Mina, i pròximament 
es farà a Osona i Tarragona. 

6.1.5 Premi Càtedra UB-DANONE

El 13 de febrer, la Sra. Elena Maestre, vicetresorera del CoDiNuCat va assistir com a jurat 
a la 5ena edició del premi càtedra de la Universitat de Barcelona-DANONE al Campus de 
l’Alimentació de Torribera.

6.1.6 Presentació del CoDiNuCat a les universitats.

La Sra. Sònia Vallés, membre de la Junta de Govern del CoDiNuCat va participar en l’acte 
de presentació del Col·legi a les universitats catalanes. La xerrada, realitzada el 19 de 
febrer, va tenir lloc a la Facultat de Ciències Mèdiques de la Universitat de Vic. També es 
va estar present a les Jornades de sortides professionals de la URV amb la participació de 
la nostra presidenta.

La Sra. Elena Maestre va participar com a membre del Jurat

Capçalera de la presentació 
a les Universitats Catalanes
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6.1.7 III Jornades ADINU-Barcelona.

Un any més, el CoDiNuCat va estar present a les Jornades Anuals de l’Associació de 
Dietistes-Nutricionistes Universitaris (ADINU) de Barcelona. La Sra. Elena Maestre, 
membre de la Junta del CoDiNuCat va presentar la ponència de la Dietista-Nutricionista 
Gemma Salvador. L’acte es va celebrar el dia 6 de març al Campus de l’Alimentació de la 
Universitat de Barcelona. 

La Sra. Elena Maestre va moderar la presentació de la Sra. Gemma Salvador

6.1.8  Ple de l’Observatori dels Drets de la infància

A causa de l’extraordinària situació que comportava la crisi sanitària de la Covid-19, es va 
decidir convocar una sessió extraordinària amb caràcter urgent del ple de l’Observatori 
dels drets de la infància. Aquesta reunió va tenir lloc el dia 21 d’abril per videoconferència 
i va comptar amb la participació de la vicepresidenta del CoDiNuCat, la Sra. Marta Planas.

6.1.9 Reunions amb la Intercol·legial

Durant el 2020 el personal administratiu del CoDiNuCat va assistir a les reunions 
periòdiques de la Taula Tècnica de la Intercol·legial. Aquesta és un punt de trobada entre 
els diferents col·legis professionals que en formen part.

6.1.10 Comissió de Dones i Igualtat de la Intercol·legial

El dia 5 de maig, la Vicepresidenta del CoDiNuCat, la Sra. Marta Planas, va assistir a una 
nova reunió de la Comissió de Dones i igualtat de la Intercol·legial en línia, seguint amb el 
calendari previst per la comissió.
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6.1.11 Ple de l’Observatori de la Infància

La Vicepresidenta del CoDiNuCat, la Sra. Marta Planas va assistir a una nova reunió 
del Ple de l’Observatori de la Infància el passat 9 de juny en modalitat a distància. En 
aquesta reunió es va presentar el Pla de desconfinament de la SIAJ, el document marc 
sobre activitats de lleure per aquest estiu i els seus protocols específics, el pla d’actuació 
per a l’atenció social urgent de la infància, l’adolescència i la joventut, el pla de xoc post 
COVID-19 de la SIAJ i la devolutiva de les accions enviades pel Grup de Treball COVID-19.

6.1.12 Comissió de dones de la Intercol·legial

El passat dilluns 15 de juny va tenir lloc una nova reunió de la comissió de dones de 
la Intercol·legial a distància, on va assistir la Sra. Marta Planas, Vicepresidenta del 
CoDiNuCat.  En aquesta reunió es va acordar la coorganització de tres espais de debat en 
modalitat on-line,  al voltant de la situació de la Covid-19 i la tasca feta per les dones en  
els àmbits professionals i personals.

6.1.13 Consell Municipal de Salut de Reus

El dia 18 de juny la Vicesecretaria del CoDiNuCat, la Dra. Roser Martí va assistir a aquesta 
reunió del Consell Municipal de Salut de Reus. Durant la reunió es va exposar l’acció 
del traspàs de governança de l’hospital de Sant Joan, així com la situació del futur i la 
governança que tindrà l’ajuntament en altres centres sanitaris del municipi i els serveis 
que oferiran a professionals. Es va exposar també l’acció que ha dut a terme l’Ajuntament 
de Reus sobre el coronavirus, exposant per tant com s’ha actuat, de com a actuat l’hospital 
i els CAPS i com s’ha actuat des de la Salut Pública. 

La Dra. Roser Martí va estar present a l’acte
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6.1.14 Webinar: “L’alimentació saludable en l’etapa escolar”

El dia 30 de juny, la Sra. Inés Navarro, Secretària del CoDiNuCat va participar com a ponent 
en el webinar de presentació de la guia de l’alimentació saludable en l’etapa escolar.

Presentació de la Sra. Inés Navarro, Secretària del CoDiNuCat

6.1.15 Decàleg per la reforma del Sistema de Salut de Catalunya

El Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya s’adhereix al Decàleg per la reforma 
del sistema de Salut de Catalunya elaborat pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, 
Societat Catalana de Gestió Sanitària i el Consell de Col·legis d’Infermers i Infermeres de 
Catalunya.

6.1.16 Reunió de l’Observatori dels drets de la infància

El dia 29 de setembre i de manera virtual per les circumstàncies, la Sra. Sònia Vallès, 
membre de la Junta del CoDiNuCat, va participar en una nova sessió de treball de 
l’Observatori dels drets de la Infància, on es va presentar el document del grup de treball; 
informe que recull bones pràctiques, proposta de noves i els principals aspectes a millorar 
en relació a l’atenció social, mediàtica i econòmica envers els infants i adolescents durant 
la COVID19 i en cas d’una nova situació de confinament. Posteriorment el 17 de novembre 
va tenir una nova reunió online que va comptar amb la participació de la Dra. Roser Martí, 
vicesecretària de la Junta del CoDiNuCat. En aquesta reunió es van valorar els factors 
que provoquen aquesta pobresa. Es pot dir que va ser una posada en escena del Grup de 
Treball.
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Moment de la gravació del clip amb la participació de la Sra. Elena Maestre

6.1.18 Plenari de l’observatori dels drets de la infància

Les membres de la Junta, la Dra. Roser Martí i la Sra. Blanca Salinas van assistir de manera 
telemàtica el dia 1 d’octubre a la sessió del ple de l’Observatori de la Infància. En aquesta 
reunió s’ha realitzat una anàlisi de la situació dels infants en el context de la situació 
sanitària, en infants tutelats, en el món del lleure...

6.1.19 Reunió Col·legis 
professionals sanitaris 
per combatre l’intrusisme 
professional

La Dra. Roser Martí, vicesecretària de la Junta 
del CoDiNuCat va participar en aquesta 
reunió del dia 4 de novembre juntament amb 
el Col·legi de Professional de l’Activitat Física 
i l’Esport de Catalunya (COPLEFC), Col·legi 
de Metges de Tarragona, Col·legi de Psicòlegs 
de Tarragona, Col·legi de Veterinaris de 
Tarragona,  Col·legi de Farmacèutics de 
Tarragona,  Col·legi d’Infermeria de Tarragona 
i Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. Es 
va acordar realitzar un vídeo per la societat 
per promoure els serveis d’un professional 
titulat i col·legiat. El CoDiNuCat per exemple, 
va explicar la iniciativa de la bata i la placa  del 
col·legiat.

6.1.17 Reunió projecte “provoquemos un cambio”

El dia 29 de setembre, la Sra. Elena Maestre, membre de la Junta del CoDiNuCat, va 
participar en la gravació del projecte “provoquemos un cambio” establert amb l’empresa 
“Veritas”. Posteriorment el 10 de desembre va tenir la darrera reunió de l’any en el projecte 
que, entre altres demana la reducció de l’I.V.A. en aliments aptes per a persones celíaques.  
Va començar a tenir repercussió gràcies a les diferents entitats que hi col·laboren.
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6.2 Mitjans de Comunicació
Durant l’any 2020 hem tingut un total de 49 participacions en diferents mitjans de 
comunicació amb una mitja de quasi cinc participacions mensuals. Això és gràcies a la 
participació dels nostres tretze portaveus.

GENER

El Nacional  12-1-2020. Dieta “Keto”. Rosa Baró

Revista Opcions 15-1-2020. Dieta sense carn. Esther Vives

La Vanguardia. 23-1-2020. Aliments que ajuden a millorar la concentració
   Marta  Ramos.

FEBRER

Saber Vivir   5-2-2020. Oli de Palma. Anna Costa

Onda Cero  10-2-2020. Superaliments. Anna Costa

Gente de hoy  26-2-2020. Productes “bio”. Núria Mallén

Bitllet d’anada  28-2-2020. Veganisme. Esther Vives

MARÇ

Saber Vivir   6-3-2020. Aigua amb gas. Anna Costa

Tarragona Digital  19-3-2020. Alimentació en dies de confinament. Marta Peroy

La Vanguardia  19-3-2020. Eviar menjar entre hores durant el confinament. 
   Esther Vives

RAC1    30-3-2020. Hàbits alimentaris de la guia del CoDiNuCat.

ABRIL

Saber Vivir   28-4-2020. Vitamina D i coronavirus. Anna Costa. 

Medicina 21  30-4-2020. Webinar CoDiNuCat ““nutrición, dieta y COVID-19”

https://www.elnacional.cat/ca/societat/que-es-dieta-keto_458871_102.html
http://opcions.org/consum/exit-dieta-sense-carn/
https://www.lavanguardia.com/comer/tendencias/20200112/472805858590/alimentos-mejorar-concentracion-examenes-que-comer.html
https://www.lavanguardia.com/comer/tendencias/20200112/472805858590/alimentos-mejorar-concentracion-examenes-que-comer.html
https://www.sabervivirtv.com/nutricion/aceite-de-palma-malo-salud_3964?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=trafico
https://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/audios-podcast/ciutat/els-superaliments-mite-o-realitat_202002105e416e0d0cf2c9ccc273fa7a.html
http://2020\Gente de hoy\EUROMADI 10 ESP_26022020.pdf
https://campusmedia.uab.cat/index.php/video/2238/bitllet-d-anada-01-el-veganisme/
https://www.sabervivirtv.com/nutricion/agua-con-gas-beneficios-salud_4029?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=trafico
https://tarragonadigital.com/area-metropolitana/habits-alimentacio-saludable-menjar-casa-confinament-marc-2020
https://www.lavanguardia.com/comer/tendencias/20200319/474245985659/confinamiento-omer-sobrepeso-casa-coronavirus-dieta.html?fbclid=IwAR1YHpuQCyzC0pdaZdL6xNBdwppccz7KO5syLF_e0Y0-yG-SbeqOk954MU4
https://www.lavanguardia.com/comer/tendencias/20200319/474245985659/confinamiento-omer-sobrepeso-casa-coronavirus-dieta.html?fbclid=IwAR1YHpuQCyzC0pdaZdL6xNBdwppccz7KO5syLF_e0Y0-yG-SbeqOk954MU4
https://www.rac1.cat/societat/20200330/48169050486/aliments-clau-dieta-confinament-supermercat-coronavirus.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_content=elmon_societat
https://www.sabervivirtv.com/actualidad/vitamina-coronavirus-proteger-como-conseguir_4160?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=trafico
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MAIG

Negocios y Gestion 
de la Dependencia  12-5-2020. Webinar CoDiNuCat “nutrición, dieta y COVID-19”.

Saber Vivir  15-5-2020. Aigua de coco. Anna Costa

La Vanguardia  19-5-2020. Fruites i verdures amb nutrients per la pell. 
   Blanca Salinas

65ymas.com  20-5-2020. Dejuni. Esther Vives.

Diari ARA  25-5-2020. Nous costums nutricionals després de la pandèmia.  
   Marta Plnas

ARA Kids  30-5-2020. Llaminadures. Mercè Gonzalo

TV3    29-5-2020. Engreixament durant el confinament. Elena Maestre.

JUNY

Saber vivir   3-6-2020. Mites falsos sobre el sucre. Anna Costa

Xarxanet  11-6-2020. TCA durant el confinament. Marta Ramos.

Diari ARA   30-6-2020. Ingredients per frenar la calor. Roser Martí.

JULIOL

BTV    8-7-2020. Dieta per tenir energia en al selectivitat. Mercè Gonzalo.

Catalunya Ràdio  22-7-2020. Com afecta l’alimentació de les persones durant el   
   confinament. Blanca Salinas.

Saber Vivir   28-7-2020. Consum de sucre i envelliment de la pell.  Anna Costa.

AGOST

Cuidate Plus  15-8-2020. Cereals. Blanca Salinas. 

La Vanguardia 18-8-2020. Menjar de pressa. Laura Girona. 

https://gestionydependencia.com/noticia/3032/actualidad/problemas-de-desnutricion-en-hospitalizados-por-coronavirus.html?cache=true
https://gestionydependencia.com/noticia/3032/actualidad/problemas-de-desnutricion-en-hospitalizados-por-coronavirus.html?cache=true
https://www.sabervivirtv.com/nutricion/agua-de-coco-beneficios-beber_4041
https://www.lavanguardia.com/comer/materia-prima/20200519/6948/frutas-verduras-vale-pena-comer-piel.html
https://www.lavanguardia.com/comer/materia-prima/20200519/6948/frutas-verduras-vale-pena-comer-piel.html
https://www.lavanguardia.com/comer/materia-prima/20200519/6948/frutas-verduras-vale-pena-comer-piel.html
https://www.65ymas.com/salud/alimentacion/ayunar-bueno-malo-salud_15482_102.html
https://www.ara.cat/estils/habits-alimentaris-confinament-covid-19-coronavirus_0_2459754077.html
https://www.ara.cat/estils/habits-alimentaris-confinament-covid-19-coronavirus_0_2459754077.html
https://www.codinucat.cat/wp-content/uploads/2020/06/Llaminadures1.pdf
https://www.ccma.cat/324/el-confinament-ens-ha-engreixat-entre-un-i-3-quilos-de-mitjana/noticia/3018248/
https://www.sabervivirtv.com/nutricion/falsos-mitos-sobre-azucar-debes-saber-analisis-nutricionista_4323
https://xarxanet.org/social/noticies/marta-ramos-durant-el-confinament-han-augmentat-els-diagnostics-sobre-trastorns-de
https://www.ara.cat/estils/estiu-calor-consells-frescos_1_1113953.html
https://beteve.cat/estils-de-vida/millor-dieta-tenir-energia-selectivitat/
https://mcusercontent.com/4b54eeea5cc9b82341ee0fbdc/files/d5af2aac-cedc-4455-9dbf-72c059398842/1974394_GX2118094.mp3
https://mcusercontent.com/4b54eeea5cc9b82341ee0fbdc/files/d5af2aac-cedc-4455-9dbf-72c059398842/1974394_GX2118094.mp3
https://www.sabervivirtv.com/dermatologia/envejecimiento-de-piel-azucar-provoca-arrugas_4593
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/nutricion/2020/08/15/cereales-variedad-esta-salud-174370.html
https://www.lavanguardia.com/comer/tendencias/20200818/32847/comer-rapido-perjudicar-salud-motivos.html
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SETEMBRE

Onda Cero  7-9-2020. Mites de la llet. Núria Mallén.

Crónica Global  25-9-2020. Riscos del dejuni intermitent. Robert Duran.

OCTUBRE

Saber Vivir   19-10-2020. Alimentació i COVID-19. Anna Costa.

Hipertextual  27-10-2020. I.V.A. en begudes ensucrades. Paula Bernabeu.

NOVEMBRE

Diari de Tarragona 4-11-2020. Dejuni intermitent. Montserrat Pallarès.

Saber Vivir  11-11-2020. Verdures a evitar en nadons. Anna Costa. 

InfoLibre.   19-11-2020. Efectes de la pandèmia a la nostra alimentació. 
   Anna Costa.

Onda Cero  23-11-2020. “Superaliments”. Anna Costa.

Catalunya Ràdio  27-11-2020. Horaris dels àpats durant el confinament. 
   Elena Maestre. 

DESEMBRE

La Vanguardia  2-12-2020. “dietes miracle”. Laura Girona.

La Vanguardia, Tots 21, Crónica Global, Diari de Girona, ABC, Diario de Gastronomia, 
Restauración Colectiva, 

21-12-2020. Reconeixement per part de la Generalitat de Catalunya del Grau en Nutrició 
Humana i Dietètica per accedir a l’ocupació pública gràcies a la proposta del CoDiNuCat.

https://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/audios-podcast/ciutat/
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/ayuno-intermitente-riesgos-dieta-moda_388002_102.html
https://www.lavanguardia.com/comer/tendencias/20200112/472805858590/alimentos-mejorar-concentracion-examenes-que-comer.html
https://www.sabervivirtv.com/nutricion/coronavirus-estado-nutricional-influye-pasar-covid19-leve-grave_4832
https://hipertextual.com/2020/10/tasa-azucar-bebidas-azucaradas-medidas-miraculina
https://www.diaridetarragona.com/tarragona/Claves-del-ayuno-intermitente-20201026-0117.html
https://www.sabervivirtv.com/nutricion/agua-con-gas-beneficios-salud_4029?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=trafico
https://www.sabervivirtv.com/nutricion/verduras-tienen-nitratos-bebe-no-deberia-comer_4948
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/10/24/asi_repercutido_pandemia_nuestro_menu_los_que_comian_bien_comen_mejor_los_que_hacian_mal_peor_112413_1012.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/10/24/asi_repercutido_pandemia_nuestro_menu_los_que_comian_bien_comen_mejor_los_que_hacian_mal_peor_112413_1012.html
https://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/audios-podcast/ciutat/ciutat-23112020_202011235fbbbecf483f9e00012ce292.html
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-migdia/catalunya-migdia-de-15-a-16-h-27112020/audio/1085859/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-migdia/catalunya-migdia-de-15-a-16-h-27112020/audio/1085859/
https://www.lavanguardia.com/comer/tendencias/20201202/6062071/dietas-milagro-peligros-potitos-vinagre-800-calorias-grupo-sanguineo-teatoxing-omg-paleo-keto.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20201221/6139576/generalitat-reconocera-grado-nutricion-dietetica-ocupacion-publica.html
https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3579256
http://El col·legi de dietistes i nutricionistes, presidit per la docent de la URV, Nancy Babio, guanya el pols a l’administració | Tots21 | Notícies de Tarragona, Reus, Tarragonés i Baix Camp (tarragona21.com)
http://diariodegastronomia.com/cataluna-admitira-grado-nutricion-dietetica-acceder-la-sanidad-publica/
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/nutricion-humana-dietetica-sera-grado-universitario_422883_102.html
https://www.diaridegirona.cat/salut/2020/12/24/generalitat-reconeixera-grau-nutricio-dietetica/1080208.html
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La Vanguardia, República, Saludemia, Nutrasalud i Catalunya Express 
23-12-2020. Obesitat i COVID-19.

6.2.1 Portaveus del CoDiNuCat

Sr. Robert Durán

Sra. Laura Girona

Sra. Montserrat
Pallarès

Sra. Núria Mallén

Sra. Rosa Baró Sra. Susana Cánovas

Sra. Paula Bernabeu Sra. Rosa Albaladejo

Sra. Marta Peroy Sra. Marta Ramos Sra. Mercè Gonzalo

Sra. Anna Costa Sra. Esther Vives Sra. Laia Rovira

https://www.lavanguardia.com/vida/20201223/6145728/experta-advierte-obesidad-aumenta-46-riesgo-contraer-covid.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20201223/6145728/experta-advierte-obesidad-aumenta-46-riesgo-contraer-covid.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20201223/6145728/experta-advierte-obesidad-aumenta-46-riesgo-contraer-covid.html
https://www.republica.com/2020/12/23/la-obesidad-aumenta-un-46-el-riesgo-de-contraer-covid-y-un-48-el-riesgo-de-morir-por-ella/
https://www.saludemia.com/-/noticia-los-hospitales-necesitan-dietistas-nutricionistas-para-cuidar-la-alimentacion-de-los-enfermos-de-la-covid-19
https://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/2242509/persones-amb-obesitat-presenten-diagnstics-covid-19-mes-complicats
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6.3 Material divulgatiu
Durant l’any, el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya va elaborar i publicar de 
manera gratuïta alguns materials de caràcter divulgatiu d’interès per la societat.

6.3.1 Guia #QuedataCasaMenjaBé

El CoDiNuCat va creure convenient  elaborar una 
guia per mantenir una bona alimentació en els dies 
de confinament a causa de la crisi del coronavirus.

La guia ·QuedatacasaMenjaBé va estar elaborada 
pel CoDiNuCat amb el suport de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya, la Sociedad Científica 
Española de Dietética y Nutrición, la Societat 
Catalana d’Alimentació i Dietètica Clínica, el 
Centre Català de la Nutrició de l’Institut d’Estudis 
Catalans i l’Associació Catalana de les Ciències 
de l’Alimentació.  El document va ser publicat en 
una guia més detallada i en una infografia, amb la 
informació més concreta. 

6.3.2 Llibre de receptes “UN 
ESTIU SALUDABLE: receptes 
per un estiu amb salut”

El CoDiNuCat, gràcies a la iniciativa de 
les col·legiades Rosa Baró, Adhara Giner 
i Marta Peroy, va publicar un llibre de 
receptes d’estiu amb la participació de prop 
d’un centenar de col·legiats i col·legiades 
que van enviar les seves receptes. 

El llibre és un recull de receptes saludables, 
adaptades a l’època de l’any i amb productes 
naturals.
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6.3.3 Vídeos divulgatius

El CoDiNuCat va creure convenient  elaborar una guia per mantenir una bona alimentació 
en els dies de confinament a causa de la crisi del coronavirus.

La guia #QuedatacasaMenjaBé va estar elaborada pel CoDiNuCat amb el suport de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya, la Sociedad Científica Española de Dietética 
y Nutrición, la Societat Catalana d’Alimentació i Dietètica Clínica, el Centre Català 
de la Nutrició de l’Institut d’Estudis Catalans i l’Associació Catalana de les Ciències de 
l’Alimentació.  El document va ser publicat en una guia més detallada i en una infografia, 
amb la informació més concreta. 

https://www.youtube.com/watch?v=efxu1WieH9E&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=y508m5wbGok
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6.4 Documents d’interès
El Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya va elaborar materials i documents 
propis com en col·laboració amb altres entitats, tots ells d’interès sobretot pel col·legiat i 
els posa al seu abast, però també, participa  juntament amb altres entitats en la confecció 
de documents d’interès per la societat.

6.4.1 L’alimentació saludable en l’etapa escolar

Document elaborat per l’Agència de Salut Pública amb la participació del CoDiNuCat amb 
informació nutricional i alimentaria en infants. El document és una guia per a famílies i 
escoles.

6.4.2 Mesures de prevenció per a la consulta del Dietista-
Nutricionista davant la COVID-19

El CoDiNuCat va elaborar un document durant la crisi sanitària de la COVID-19 per 
explicar les mesures de prevenció per passar consulta responent a les preguntes; Què ha 
de tenir present un DN en l’espai físic de la consulta? Quines mesures higièniques ha de 
tenir el DN en cada visita d’un pacient? Quins EPI’s s’han de fer servir? Quin material EPI 
ha de tenir present el DN per a la realització de la consulta?. Es va publicar una guia i una 
infografia.

https://www.codinucat.cat/wp-content/uploads/2021/01/guia_alimentacio_etapa_escolar_compressed.pdf
https://www.codinucat.cat/wp-content/uploads/2020/05/INFOGRAFIA-CAT-2020.pdf
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6.4.3 Document de consens per a l’abordatge comunitari de la 
desnutrició relacionada amb la malaltia crònica en persones amb 
complexitat clínica

Aquest document elaborat pel Departament de Salut vol promoure la detecció de 
la desnutrició en persones amb necessitats complexes d’atenció o pacients crònics 
complexos. Vol facilitar intervencions i respostes efectives als pacients en situació de 
desnutrició.

El CoDiNuCat va apostar l’any 2020 per actualitzar la imatge del col·legi de i va estrenar 
una nova web amb una imatge més moderna i una estructura més accessible. Alhora la 
mateixa empresa encarregada del disseny i manteniment d’aquesta, Medianeeds, va ser la 
responsable del disseny del butlletí bimensual que es va començar a enviar als col·legiats 
al mes de juny.

6.5 Nova imatge del col·legi

Redisseny web

https://www.codinucat.cat/wp-content/uploads/2021/01/desnutricio-gent-gran_compressed.pdf
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El projecte de Responsabilitat Social Corporativa va néixer l’any 2017 per establir un marc 
de col·laboració amb altres entitats, permetent actuar conjuntament en l’organització i 
promoció d’activitats que puguin millorar la qualitat de vida dels grups més vulnerables 
de la població que necessiten atenció nutricional. El projecte de Responsabilitat Social 
Corporativa (RSC) s’ha consolidat gràcies a la col·laboració amb l’Associació de Celíacs de 
Catalunya, l’Associació de Diabètics de Catalunya, la Creu Roja de Catalunya i la Federació 
Catalana d’Entitats contra el Càncer. 

La crisi sanitària va paralitzar el projecte durant molts mesos i en total es van tramitar 24 
vals per a la Creu Roja i 12 vals per a la FECEC. Els vals equivalen a les mateixes visites 
dietètiques. La projecció de cara l’any 2021 és reactivar el projecte per fer augmentar el 
nombre de visites i consolidar-lo encara més.

6.6 Àrea de Responsabilitat Social Corporativa

6.7 Convenis, col·laboracions i serveis establerts
6.7.1. Conveni de col·laboració amb COPC

Al mes d’agost de 2020 el CoDiNuCat va iniciar converses per tal de signar un conveni de 
col·laboració amb la delegació territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de 
Catalunya i així potenciar la creació de sinergies entre les dues entitats.

6.7.2. Incorporació de l’MHDA i la NED a la Recepta Electrònica

Posteriorment s’ha indicat que el procés es troba en progrés en 8 hospitals i en 4 s’ha 
iniciat l’activitat real. En total hi ha hagut 385 indicacions de la NED, de les quals, 262 
(68%) pertanyen al col·lectiu de Dietistes-Nutricionistes.

6.7.3. Projecte “Provoquemos un cambio”

Al mes de setembre el CoDiNuCat va establir un conveni de col·laboració amb la cadena 
de supermercats ecològics  “Veritas” juntament amb l’Associació de Celíacs de Catalunya 
i l’Associació de Famílies Nombroses de Catalunya per participar en la campanya 
“Provoquem un canvi” que té per objectiu generar canvis normatius, entre altres reclamar 
ajudes econòmiques per a les persones celíaques, que es veuen obligades a pagar el 
sobrecost dels productes sense gluten. 

6.7.4. “Declaración de la Fundación Tripolemos sobre las noticias y 
recomendaciones falsas en el ámbito alimentario”

El passat 11 de març el Col·legi de Dietitstes-Nutricionistes de Catalunya va adherir-
se a la “Declaración de la Fundación Tripolemos sobre las noticias  y recomendaciones 
falses en el ámbito alimentario”.  Aquesta declaració pretén donar a conèixer que molts 
mitjans de comunicació donen veu a informacions falses, no contrastades, basades en la 
pseudociència que generen confusió i alimenten notícies falses. La Fundació Tripolemos 
va incentivar la declaració. 
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6.8 Defensa dels interessos dels col·legiats CoDiNuCat
6.8.1 El Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de 
España perd el recurs interposat pel CoDiNuCat i altres col·legis

El CoDiNuCat juntament amb altres col·legis va interposar un recurs perquè es 
considerava que la Resolució 19/20017 vulnerava l’ordenament jurídic que pretenia 
regular la professió d’infermeria atribuint als infermers competències en l’àmbit de la 
nutrició humana i la dietètica que corresponen als dietistes-nutricionistes de conformitat 
amb la Llei 44/2003 de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries (LOPS) 
i l’Ordre CIN/730/2009, de 18 de març, per la qual s’estableixen els requisits per a la 
verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l’exercici de la professió 
sanitària de Dietista-Nutricionista. La resolució ha estat a favor dels 7 col·legis que han 
interposat el recurs, entre ells el CoDiNuCat.va incentivar la declaració. 

6.8.2 Inclusió del GNHD com a titulació acadèmica per accedir a 
l’especialitat de Sanitat Pública

La Direcció General de Funció pública va acceptar la proposta del CoDiNuCat d’incloure 
el Grau en Nutrició Humana i Dietètica com una de les titulacions que permetran l’accés 
a l’especialitat de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, després de 2 recursos 
efectuats pel Col·legi en diverses instàncies.

El Col·legi va tenir coneixement que la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries 
Agroalimentàries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació havia 
publicat una oferta de treball per a cobrir una plaça de titulat superior, especialitat salut 
pública, a la qual no podien accedir els dietistes-nutricionistes perquè el Grau en Nutrició 
Humana i Dietètica no estava reconegut com a titulació.

Davant d’aquest fet el Col·legi va interposar recurs de reposició contra la base que regulava 
els requisits de titulació, i va sol·licitar que s’inclogués el denominat Grau en Nutrició 
Humana i Dietètica, com una titulació universitària. Finalment, des del departament de 
salut se’ns va comunicar expressament que els graduats en nutrició humana i dietètica 
podrien presentar-se com a candidats en les futures convocatòries d’aquest lloc de treball.

El citat Departament ha comunicat que en els processos selectius que convoqui d’ara 
endavant la Direcció General de Funció Pública per a l’accés, pel sistema de concurs 
oposició, com a personal funcionari de carrera, en el cos funcionarial de titulat superior, 
especialitat salut pública, de la Generalitat de Catalunya, s’inclourà com a requisit de 
titulació, el Grau en Nutrició Humana i Dietètica.
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6.9 Lluita en contra de l’intrusisme

6.10 El Consell General de Col·legis Oficials de 
Dietistes-Nutricionistes

El Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya té com a objectiu principal treballar en 
pro de la professió. És per això que la comissió d’intrusisme professional està en constant 
revisió per adaptar-se a les noves situacions.

Des del CoDiNuCat considerem que la millor manera de lluitar contra l’intrusisme en la 
professió és donar el valor i el reconeixement que es mereix aquell professional titulat,  
format i col·legiat.

Durant l’any 2020 s’han celebrat diferents trobades amb altres col·legis professionals per 
fer un front comú de diferents professions sanitàries.

Des de la seva constitució l’any 2019, el CGCODN ha estat treballant pel compliment i 
consecució de les funcions establertes en l’article 2 dels Estatuts Provisionals.  

En aquest 2020 marcat per una crisi sanitària mundial, el CGCODN va centrar el seu 
treball en emetre comunicats relacionats amb la nutrició i la dietètica d’abast nacional: 
sobre les precaucions en la consulta del dietista-nutricionista, les diferents mesures de 
l’estat d’alarma, ajudes a la professió,  donar valor a aquesta o posicionar-se en contra de 
la pujada al 21% d’I.V.A. als serveis de la dietètica i la nutrició. 
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7.1. Balanç corresponent al 31 de desembre de 2020

Dades financeres7

Ingressos Import %

1 Quotes 144.331,36 € 81,10%

2 Formació i esdeveniments 3.405,00 € 1,91%

3 Convenis de col·laboració 6.000,00 € 3,37%

4 Assegurança de Responsabilitat Civil AMA 20.671,53 € 11,61%

5 Ingressos per vendes de bates 702,16 € 0,39%

6 Ingressos per subvencions 2.544,46 € 1,43%

7 lmpostos sobre benecis 321,72 € 0,18%

TOTAL 177.976,23 € 100,00%

Despeses Import %

1 Lloguer de despatx 17.946,50 € 9,85%

2 Manteniment de despatx 7.626,77 € 4,19%

3 Recursos humans 64.316,23 € 35,31%

4 Serveis jurídics 11.616,00 € 6,38%

5 Gestoria comptable 7.551,61 € 4,15%

6 Assegurança CoDiNuCat i Junta directiva 21.338,45 € 11,71%

7 Despeses LOPD 813,87 € 0,45%

8 Serveis de comunicació 2.420,00 € 1,33%

9 Vigilància de Salut i prevenció riscos laborals 367,93 € 0,20%

10 Serveis bancaris 1.318,49 € 0,72%

11 Material d'oficina 783,17 € 0,43%

12 Despeses correus i missatgeria,... 751,45 € 0,41%

13 Intranet i millora de programa de facturació 10.396,32 € 5,71%

14 Manteniment informàtica 8.189,12 € 4,50%

15 Desplaçaments i dietes de representació 4.006,20 € 2,20%

16 Honoraris altres professionals 3.046,31 € 1,67%

17 Formació i esdeveniments 3.043,47 € 1,67%

18 Publicitat i propaganda 5.491,82 € 3,01%

19 Compres bates 4.056,38 € 2,23%

20 Altres tributs 147,82 € 0,08%

21 Projecte Això S'ho Val 1.490,00 € 0,82%

22 Despeses vàries 1.076,13 € 0,59%

23 Amortitzacions 2.423,17 € 1,33%

24 Quotes entitats 3.150,91 € 1,73%

25 Desdotació insolvència -1.210,00 € -0,66%

TOTAL 182.158,12 € 100,00%
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7.2. Compte de pèrdues i guanys corresponents al 
31 de desembre de 2020

Total ingressos 2020 177.654,51 €

Aprovisionaments -8.771,35 €

Despeses de personal -64.316,23 €

Altres despeses d'explotació -106.647,37 €

Amortització d'immobilitzat -2.423,17 €

Saldo apertura banc 01/01/2020 200.814,50 €

Resultat d'explotació -4.410,64 €

Resultat abans d'impostos -4.503,61 €

lmpostos sobre benecis 321,72 €

Resultat de l’exercici -4.181,89 €

Saldo final banc 2020 196.632,61 €

Saldo final caixa (efectiu) 2020 90,89 €
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7.3. Informe d’auditoria
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930 106 248

administracio@codinucat.cat

Via Laietana, núm. 38, 1r 1a


