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Col·legi Oficial de Metges de Barcelona 

Debat sobre la professió · Activitat col·legial 

La Secció Col·legial de Metges Interns Resi·
dents té com a finalitat primordial la defensa 

dels interessos dels metges que s’han incorporat 
recentment a l’exercici de la medicina, ja sigui 
com a metge intern resident ja sigui en qualsevol 
altra modalitat d’exercici professional o activitat 
formativa.

Des de la Secció, durant el 2013, s’han promogut 
diverses activitats pensades i dirigides a aquest col·
lectiu i s’ha col·laborat en altres. Al març, i amb 
l’objectiu de resoldre dubtes i oferir informació prè·
via a la tria de plaça als metges que van fer l’examen 
MIR al febrer de 2013 i també als estudiants de 6è 
de medicina, s’organitzen les II Jornades d’Orienta·
ció per a futurs MIR per donar suport al desenvolu·
pament professional dels metges joves.

La sessió es va estructurar en una primera part 
acadèmica, en la qual es va parlar de com és el dia 
de l’elecció de plaça a Madrid, com funciona el sis·
tema de residència i què cal preguntar als centres 
per escollir l’especialitat, i es va fer un breu repàs 
a la troncalitat. A la segona part de les Jornades, 
els joves metges i estudiants van rebre informació 
directa de fins a quatre especialitats triades prèvi·
ament. En aquesta fase de la jornada per a futurs 
MIR es va comptar amb la col·laboració de 70 met·
ges MIR i especialistes voluntaris, que van explicar 
les especialitats per taules i van respondre a les pre·
guntes i inquietuds que els van plantejar els gairebé 
tres·cents assistents.

Just abans de la incorporació a la plaça, un cop 
col·legiats els futurs residents, es va celebrar l’acte 
de benvinguda als nous residents 2013. Aquest acte 
es fa anualment amb el suport i la col·laboració de 
la Junta de la Secció MIR, i aplega al voltant de 
tres·cents nous col·legiats. Durant la sessió, es fa 
una presentació del Col·legi i es parla de qüestions 
relacionades amb aquest període d’especialització.

Com cada any, després del mes de maig, el 
COMB ha impulsat l’Anàlisi sobre la situació pro-
fessional dels metges especialistes un cop finalitzada la 
formació MIR, que es fa des del 2006 i que consta 
d’un qüestionari en línia, amb reforç telefònic (ve·
geu gràfic amb les dades de 2013).

Amb l’horitzó posat en l’inici de l’activitat professi·
onal, la Secció ha col·laborat en les Sessions d’Orien·
tació al final del MIR, amb l’objectiu que es disposi 
de tota la informació rellevant i es tingui en compte. 
Segons l’opció laboral que es triï, ja sigui per compte 
propi o per compte d’altri, hi ha aspectes que poden 
variar o matisar·se. Conscients de la complexitat que 
aquest fet suposa, s’elabora i presenta un recull de tot 
allò que cal conèixer, tant pel que fa al marc legal, 
la normativa i les obligacions que s’han d’observar 
segons el cas, com pel que fa als serveis de què el 
Col·legi disposa, i des dels quals es dóna suport i as·
sessorament, entenent que estar ben informat facilita 
un millor desenvolupament professional.

A l’Assemblea Extraordinària de la Secció, cele·
brada al novembre, es van aprovar els nous Estatuts 
de la Secció i se’n va modificar la denominació, que 

passa a ser Secció Col·legial 
de Metge MIR i Metges Jo·
ves, de la qual podran ser 
membres tots aquells col·
legiats que ho vulguin dins 
dels 15 anys posteriors a la 
finalització dels estudis de 
llicenciat o grau en medicina 
i mentre no s’arribi a l’edat de 
quaranta anys.  

GUSTAVO TOLCHINSKY,
secretari de la Junta de Govern

ADRIANA BATALLER,
vocal de la Junta de Govern

ROSER GARCIA GUASCH,
exvocal de la Junta de Govern

ANNA ROMAGUERA, 
vicepresidenta de la Secció MIR

El COMB elabora un 
estudi sobre la situació 

professional dels metges 
especialistes un cop 

finalitzada la formació MIR

La Secció de Metges MIR organitza actes informatius per donar 
suport al desenvolupament professional dels metges joves
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1. Acte de benvinguda als nous 
col·legiats MIR, maig de 2013. 
2 i 3.  II Jornades d’Orientació 
per als futurs MIR, març de 2013.
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