
 

 

   

 

NOTA DE PREMSA. JUNY 2015 

En la XVII Jornada dels Residents en Medicina de Familiar de la CAMFiC, els especialistes en 

MFiC consideren positiva la relació que s’estableix amb el tutor durant la residència però 

creuen que cal ampliar les hores formatives i  aprofitar millor els recursos formatius. 

 

RESIDENTS DE MEDICINA DE FAMILIAR DEMANEN MÉS LLOCS 

DE TREBALL PER LA SEVA ESPECIALITAT 

 

✓ Els residents en MFiC es mostren preocupats davant d’un futur on veuen que ha 

augmentat la precarietat dels contractes i han disminuït els sous.  

✓ Amb tot es mostren optimistes davant un nou escenari amb oportunitats com 

l’adquisició de noves habilitats o les futures jubilacions.   

✓ Consideren que CAMFiC pot jugar un paper fonamental en la defensa de les seves 

condicions laborals, homogeneïtzació de la pràctica i els estàndars de qualitat en AP 

 

En la seva Jornada anual, els residents de Medicina Familiar i Comunitària de la CAMFiC han 

organitzat una sessió de treball dirigida a oferir formació pràctica en diferents aspectes del dia 

a dia de l’Atenció Primària, però també, com diu el Dr. Roberto Manzanares, vocal dels 

Residents de la CAMFiC “hem volgut crear un espai de reflexió sobre el passat, present i futur 

de l’Atenció Primària al nostre país. Alhora volem donar a conèixer la CAMFiC com a societat 

científica i les novetats relacionades amb la nostra especialitat”. 

 

Els residents han reflexionat sobre el moment actual i creuen que estan en un moment de 

canvi d’escenaris, amb noves oportunitats que ofereixen la mobilitat laboral, les noves 

habilitats, o les jubilacions. Amb tot, però, també es queixen de l’augment de la precarietat 

laboral, la baixada de sous o l’establiment dels complement DPO (Direcció Per Objectius). I 

especialment els preocupa la falta de llocs de treball de la seva especialitat, cosa que fa que 

sovint acabin treballant en serveis d’hospitals.  



 

 

També lamenten la reducció dels permisos, la reducció de les hores de formació o l’assignació 

de tasques extres dins els equips no remunerades, cosa que provoca un important desgast 

professional. 

En aquest sentit, el Dr. Manzanares creu que “la CAMFiC pot i ha de juga un paper fonamental 

en la defensa de les nostres condicions laborals, en l’homogeneïtzació de la pràctica i dels 

estàndards de qualitat en Atenció Primària. Però també és molt important la formació 

continuada que ens ofereix, i que sovint complementa i ampliar l’aprenentatge que vivim com a  

MIR”. 

 

Sobre la formació MIR que estan rebent, des de la vocalia de Residents MIR de CAMFiC 

consideren que funciona bé la jerarquització de la formació, amb rotacions diverses que 

abasten tots els aspectes del dia a dia de l’Atenció Primària, i consideren fonamental el paper 

de mentor del tutor cap al resident. Com aspectes a millorar, segons el mateix Dr. Manzanares 

“considerem que cal homogeneïtzar la formació en tots els centres, en aquest sentit per 

exemple destaquen diferencies en les rotacions entre les diferents unitats docents i també entre 

els diferents hospitals.” 

 

Tot plegat, porta a una darrera reflexió entre els MIR de Medicina Familiar i Comunitària, el 

per què hi ha pocs MIR que escullen la MFiC? Pel Dr. Manzanares està clar “per 

desconeixement de l'activitat real del dia i dia i de les funcions del metge d’AP. Hi ha 

desprestigi des d'altres especialitats, i vivim amb masses sobrecàrregues laborals”. 

 

CAMFiC és la societat científica més important de l’Atenció Primària a Catalunya i reuneix prop 

de 4000 professionals, dels quals la majoria treballen als CAPs de tot el país. Està orientada a la 

formació dels professionals i a la seva actualització clínica, té vocalies per tot Catalunya i uns 

60 grups de treball especialitzats. CAMFiC es va crear ara fa 32 anys en defensa de l’Atenció 

Primària i la medicina de família, amb l’objectiu d’aconseguir una millor salut per a tota la 

ciutadania. 
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