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Els MIR d’ara són 
els metges del futur 

a Catalunya i, per 
tant, tots els ajustos 

pressupostaris 
que tinguin com a 
conseqüència una 

disminució en la seva 
formació generaran 

professionals menys 
capacitats, amb menys 
bagatge assistencial i 
amb menys destresa 
quirúrgica. Al COMB, 

creiem necessari el 
compliment estricte 

dels programes 
nacionals de les 

diferents especialitats

Els MIR es mobilitzen en defensa de la qualitat
de la formació dels metges residents

La dràstica retallada per part del Departament 
de Salut de la despesa dels diferents hospitals, 

centres d’atenció primària i centres de salut mental 
de Catalunya, ha comportat una reducció molt im-
portant de l’activitat assistencial, que compromet 
la qualitat de la formació dels MIR. El tancament 
de plantes d’hospitalització, quiròfans i activitat 
assistencial (disminució de llits d’hospitalització, 
de visites, de les intervencions quirúrgiques, etc.), 
com també l’escurçament de les hores destinades a 
l’atenció continuada (guàrdies), ha limitat la for-
mació dels MIR, especialment en el cas dels resi-
dents de primer i segon any. En molts casos s’ha 
reduït per sota del nombre de guàrdies que marca 
el programa docent publicat al Boletín Ofi cial del 
Estado (BOE).

També ha disminuït la qualitat de la formació 
per manca de supervisió a causa de l’absència pre-
sencial d’adjunts de guàrdia en algunes especiali-
tats. S’ha observat també algun incompliment en 
els programes formatius recomanats i publicats al 
BOE.

A començaments de juliol del 2011, des de la Sec-
ció MIR del COMB es va crear el Grup de Treball 
de Residents de Catalunya. És un grup de treball 
de residents molt actiu que està obert a tots els 
MIR de Catalunya i està format per residents dels 

diferents centres sanitaris de Catalunya: el vocal 
MIR COMG, el vocal MIR COMT, el vocal MIR 
COMLL, i la Secció MIR COMB. Es reuneixen 
mensualment al COMB, amb l’objectiu d’identifi -
car, analitzar i intentar solucionar els problemes en 
la formació dels MIR. És un grup dinàmic, amb 
contacte amb els diferents col·legis de metges de 
Catalunya, les diferents juntes clíniques dels cen-
tres sanitaris de Catalunya, l’Institut Català de la 
Salut (ICS) i el Departament de Salut.

El 20 de setembre del 2011, es va elaborar el 
Manifest de Residents de Catalunya, en el qual es 
plantejaven els principals motius d’afectació de la 
formació dels MIR. El 29 de setembre del 2011, 
davant la seu de l’ICS i amb el suport del COMB 
i Metges de Catalunya, es va fer una manifestació 
de metges residents, sota el lema “La nostra forma-
ció. La salut de tothom”, i es va llegir el manifest 
als mitjans de comunicació.

El darrer any, els representats dels MIR s’han 
reunit en tres ocasions amb Boi Ruiz, conseller 
de Salut, i així mateix, amb Jaume Benavent, de 
l’ICS, per tal de tractar diferents problemes en la 
formació dels MIR com a conseqüència de les re-
tallades en sanitat.

Els MIR d’ara són els metges del futur a Catalu-
nya i, per tant, tots els ajustos pressupostaris que 
tinguin com a conseqüència una disminució en la 
seva formació generaran professionals menys capa-
citats, amb menys bagatge assistencial i amb menys 
destresa quirúrgica. Al COMB, creiem necessari el 
compliment estricte dels programes nacionals de 
les diferents especialitats.

A l’estudi sobre “La situació laboral dels MIR 
quan acaben la residència”, elaborat per la Secció 
MIR del COMB des del juny al novembre del 
2011, s’ha pogut observar que, quan van acabar la 
residència, el 65% dels MIR tenia feina, un 23% 
buscava lloc de treball i un 12% buscava més for-
mació (màster, oposicions...). Dels MIR que teni-
en feina, el 80% ho feia amb contractes laborals 
temporals i precaris, i un 20% tenia contractes 
indefi nits. S’ha observat que al sector privat és on 
hi havia la proporció més elevada de contractes in-
defi nits.  

1. Manifestació dels 
MIR davant la seu de 

l’ICS a Barcelona. 29 de 
setembre de 2011. 

2. El Punt Avui, 24 de 
setembre de 2011.

3. Ara, 21 de novembre 
de 2011. 
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