
Laudatio pronunciada per María Eugenia Galiana Sánchez, amb motiu de la investidura 

com a doctora honoris causa per la Universitat d'Alacant de Consuelo López Nomdedéu 

CONSUELO LÓPEZ NOMDEDÉU 

Senyor Rector Magnífic de la Universitat d'Alacant, digníssimes i altíssimes autoritats, 

membres del Claustre universitari, senyores i senyors. 

Constitueix per a mi un gran honor poder presentar, en nom del Departament 

d'Infermeria Comunitària, Medicina Preventiva i Salut Pública i Història de la Ciència i 

de la Facultat de Ciències de la Salut, els mèrits de la professora Consuelo López 

Nomdedeu com a candidata a doctora honoris causa, en aquesta cerimònia de 

reconeixement públic a la seua tasca científica, acadèmica i social. 

La seua dilatada trajectòria com a nutricionista en salut pública ha permès que, durant 

més de 50 anys de vida professional, haja desenvolupat un excel·lent i fructífer treball 

en l'àmbit de la nutrició comunitària i l'educació per a la salut. La seua gran capacitat 

de treball, el seu esperit inquiet, el seu compromís intel·lectual i la seua implicació en 

la transferència del coneixement a la societat, li han permès desenvolupar una 

concepció integral del procés de promoció i educació per a la salut i l'han convertida en 

un referent en l'àmbit de l'educació alimentària i nutricional.  

Consuelo López Nomdedéu va començar la seua activitat professional en un context 

històric complicat, l'Espanya de la dècada dels anys 60. Anteriorment havia completat 

els seus estudis de Magisteri amb postgraus en Humanitats, Sociologia i Dret, i va ser 

seleccionada a escala nacional per a desplegar, sota els auspicis de FAO/OMS/UNICEF, 

l'especialitat de Nutrició Comunitària i d'Educació en Alimentació i Nutrició en la 

Universitat de Rio Piedras de San Juan de Puerto Rico. Va ser aquesta formació i, com 

ella manifesta «el seu interès per aprendre i ensenyar», el que la va situar, en tornar a 

Espanya, en el nucli del programa d'Educació en Alimentació i Nutrició, el programa 

EDALNU, implementat a escala nacional amb l'ajuda tècnica i econòmica de les 

agències internacionals que acabem d'esmentar. Aquest programa va constituir 

probablement l'activitat més organitzada i interdisciplinària en matèria d'educació 

alimentària que es va fer a Espanya en la segona meitat del segle XX. En aquell moment, 



la població espanyola es trobava en ple procés de transició nutricional, superant els 

problemes associats a la desnutrició i incorporant progressivament les pautes de la 

sobrealimentació actual, i per aquestes raon encara necessitava una acció sanitària 

intensa. Trajectòries com la de la nostra candidata, que va intervenir  activament com a 

eix vertebrador del projecte, van ajudar a institucionalitzar la nutrició comunitària a 

Espanya, i agafar el relleu d'altres professionals que ja durant el període republicà, 

havien començat el procés. En l'etapa republicana es van posar en marxa polítiques 

sanitàries i nutricionals innovadores, però es van veure truncades per l'impacte de la 

Guerra Civil i els durs anys de la postguerra. Caldria esperar més de 20 anys perquè 

professionals com Consuelo López Nomdedéu reprengueren aquelles iniciatives i es 

plantejara un nou panorama conceptual i institucional de les intervencions educatives 

en alimentació i nutrició.  

La contribució de Consuelo López Nomdedéu com a membre de l'equip tècnic del 

programa va ser fonamental per la visió integral i multidimensional que va aportar. Va 

desenvolupar funcions d'investigació, tant en el disseny com en l'aplicació d'enquestes 

de consum d'aliments i d'estudi d'hàbits alimentaris, que van proporcionar resultats 

rellevants sobre la situació nutricional de gran part de la població espanyola i que es 

van reflectir en nombroses publicacions. Una de les característiques de l'activitat 

investigadora de la professora Lopez Nomdedéu va ser la consideració que aquests 

treballs li permetien una aproximació a les famílies i a la seua realitat alimentària i una 

concepció ètica de les intervencions en salut, respectuosa i compromesa amb la cultura 

alimentària de la població. Tal com assenyala l'autora en el llibre Bioetica y nutrición, 

publicat l'any 2010 «les intervencions educatives han d'estar basades en l'apoderament 

que permeta als ciutadans prendre les regnes de la pròpia vida i de la pròpia salut. Els 

programes d'educació nutricional han de donar respostes a una necessitat tan bàsica 

com és el menjar diari i aquesta resposta ha de ser realista en termes econòmics, 

socials i culturals». 

També la seua activitat docent, tant en el marc del programa com posteriorment en 

l'àmbit universitari ha sigut molt intensa. Va ser Directora dels cursos de diplomats 

EDALNU, amb més de 3000 alumnes formats i posteriorment professora de l'Escola 

Nacional de Sanitat. Entre altres activitats, ha col·laborat en la docència dels màsters 



de Salut Pública de deu universitats espanyoles. Fruit d'aquesta labor docent i 

d'investigació ha publicat més d'una trentena de monografies i materials didàctics 

relacionats amb l'alimentació i nutrició i més d'un centenar de col·laboracions en 

monografies col·lectives i articles de revista que arrepleguen tant els resultats de la 

seua activitat investigadora com la seua faceta més pedagògica.  

Entre les seues preocupacions com a comunicadora i divulgadora de missatges de salut 

sempre ha estat present la seua convicció sobre el paper que poden exercir els mitjans 

de comunicació per a produir models i pautes de conducta, modificar jerarquies de 

valors i canviar les aspiracions personals i col·lectives, moltes vegades orientades a la 

presa de decisions que convenen al sistema productiu, oblidant les necessitats dels 

ciutadans. D'ací prové la seua gran implicació com a experta en divulgació en televisió, 

premsa i ràdio. Des de la Ràdio Nacional d’Espanya, en Radio 5 Todo Noticias, amb les 

seues imprescindibles falques sobre nutrició, ha ajudat a compensar els riscos dels 

sensacionalismes mediàtics i les falses expectatives que tant sovintegen en l'àmbit de 

l'alimentació i la salut.  

La seua sòlida preparació i la seua dilatada experiència li han permès actuar com a 

interlocutora en l'àmbit internacional. Ha desenvolupat una important feina de 

representació de les instàncies sanitàries espanyoles en grups de discussió, seminaris i 

comitès, i ha assumit tasques d'assessoria en organismes internacionals tan rellevants 

com l'OMS, la FAO o el Consell d'Europa. Aquesta dimensió internacional i la seua labor 

com a gestora en el disseny i implementació de programes i polítiques de salut 

completen un recorregut vital i professional dedicat a l'estudi i la pràctica de l'educació 

en alimentació i salut i han determinat el seu compromís social i de servei als 

ciutadans. 

A l’hora de valorar el conjunt de la seua trajectòria hem de felicitar-nos per tenir entre 

nosaltres persones com la professora López Nomdedeu, que tant ha aportat a les 

ciències de la nutrició i de la salut i que ha anat traçant un camí que acull i guia els 

professionals de la salut pública, i especialment les professionals de la salut pública. 

Hem pogut comprovar que a pesar de les dificultats, com demostra l'exemple de la 

nostra candidata, s'han pogut obrir bretxes en l'anomenat sostre de vidre, i les dones 



han pogut normalitzar la seua activitat acadèmica, científica i professional amb el seu 

impuls intel·lectual i vital com a referent imprescindible.  

Al petit balanç dels seus mèrits que el temps de què disposem ens ha permès traçar, 

s’hi suma una llarga llista de distincions i reconeixements, com  

1. La Creu d'Oficial de l'Ordre del Mèrit Civil concedida el 1984. 

2. El Premi a la Trajectòria Professional de la Societat Espanyola de Nutrició 

Comunitària el 2001 

3. El Premi a la Trajectòria Professional de la Societat d'Educació per a la Salut, 

concedit l'any 2002. 

4. El Premi a Tota una Vida Dedicada a la Nutrició, de la FESNAD (Federació 

Espanyola de Societats de Nutrició, Alimentació i Dietètica), el 2005. 

5. O el Premi estratègia NAOS, d'especial reconeixement públic a la seua 

trajectòria professional i excel·lent treball per haver dut a terme activitats de 

promoció de la salut i educació sanitària de la població en l'àrea de 

l'alimentació i nutrició, concedit per l'Agència Espanyola de Seguretat 

Alimentària i Nutrició l'any 2007 

Així doncs, considerats i exposats tots aquests fets, digníssimes autoritats i claustrals, 

sol·licite amb tota consideració i us demane encaridament que s'atorgue i conferisca a 

l'Excelentísima Sra. Consuelo López Nomdedéu el suprem grau de doctora honoris 

causa per la Universitat d'Alacant. 


