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Discurs de la Presidenta electa del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de 

Catalunya 

“Bona nit! Benvingudes i benvinguts! Gràcies per ser aquí amb nosaltres en aquest acte de 
Constitució del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya, un acte molt esperat! 
Sóc argentina i porto 11 anys vivint i treballant a Catalunya. Des de l’inici m’he sentit atreta per 
la passió castellera que es viu en aquesta terra. La forma col·laborativa de construir els castells, 
l’esforç, la dedicació, la perseverança i l’entusiasme. Si em permeteu, utilitzaré alguns dels 
valors de la cultura castellera, com a part de l’essència que ha d’orientar el nostre col·legi 
professional. 
 
Els castells són símbol de la cultura catalana, es construeixen sobre la base de l’esforç i la 
coordinació d’un conjunt de persones que de manera col·laborativa s’agrupen, per assolir uns 
objectius comuns.  
 
El fet casteller propicia la participació directa i activa. És un model associatiu participatiu i 
democràtic, que es fonamenta en la renovació freqüent dels seus components i la lliure 
elecció dels seus dirigents. 
 
La cultura castellera requereix del suport de tot el col·lectiu per al desenvolupament de la seva 
acció i l’assoliment dels seus objectius així com l’obertura a noves idees i maneres de fer per 
facilitar el creixement del grup. Potencia una bona entesa i col·laboració amb el conjunt 
d’agrupacions i entitats que treballen en l’àmbit. 
 
TREBALLAREM PER TAL QUE L’ESSÈNCIA CASTELLERA SIGUI TAMBÉ ESSÈNCIA ESTRUCTURAL 
DE LA NOSTRA MANERA DE FER. 
 
Gràcies… gràcies a totes i tots els que al llarg d’aquests anys, des de 1988 en que es va constituir 
la primera associació de dietistes-nutricionistes a casa nostra, amb l’entusiasme de dones amb 
molta empenta… fins ara, hem fet possible arribar fins aquí.  
 
“GRACIES!” 
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