
 

 
 

05 de juny de 2008 
 
COMUNICAT DE CAMFIC SOBRE LA CONTRACTACIÓ DE METGES ESTRANGERS 
SENSE TÍTOL D’ESPECIALISTA HOMOLOGAT I DE RESIDENTS DE 4RT ANY 
 
Davant les darreres notícies aparegudes als mitjans de comunicació sobre la contractació 
de metges estrangers i la possible contractació de residents de quart any, la Societat 
Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFIC) vol manifestar que: 
 
Primer : És del tot inacceptable que es contractin metges estrangers sense la deguda 
homologació dels títols d’especialista. Altra cosa és que es demani una major agilitat en els 
tràmits de homologació: en això hi estem plenament d’acord, ja que les necessitats de més 
metges en els propers mesos seran importants. Sempre, però, que no es redueixin les 
garanties legals ni el nivell d’exigència: l’única reducció ha de ser en burocràcia. 
 
Segon: Estem totalment en desacord amb la  proposta de contractar residents de quart any 
per fer tasques de metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Això significaria 
reduir el seu temps de formació i devaluar el nivell de la nostra especialitat , justament el 
primer any en què s’havia aconseguit l’homologació en la durada de la residència amb la 
resta d’especialitats mèdiques (4 anys en lloc de 3, con fins ara). 
 
Tercer: La  falta de metges de família a Catalunya, que la Camfic ve denunciant des de fa 
molt temps, és ja una evidència que necessita de solucions immediates, “d’emergència”. 
Aquestes  segurament hauran d’incloure la contractació de metges estrangers,  però en 
primer lloc,  i de manera també urgent, necessita d’una millora de les condicions de treball 
de tots els metges de família que ja estem treballant al nostre país. 
 
Quart: La falta de metges de família s’agreujarà en el futur immediat per la  poca 
demanda que té la nostra especialitat entre els residents, i que ha fet que en els darrers 
tres anys hagin quedat vacants prop de 500 places de medicina familiar i comunitària. 
Aquesta evident situació de crisis de la  nostra especialitat només  es veu “pal·liada”  per la 
dedicació i l’esforç de la immensa majoria dels metges de família que actualment estem 
“suportant” (en el sentit de mantenir viva) l’atenció primària de Catalunya. 
 
Cinquè: Les solucions a aquesta crisi  han estat ja apuntades repetidament per la Camfic 
davant la Administració i es poden resumir en dues:  

1: Millorar les condicions de treball dels metges, necessàriament amb una  millor  
retribució i amb una adequació de les càrregues assistencials. 

2: Fer més present la nostra especialitat a la Universitat, canviant  el currículum de 
pregrau de la carrera de Medicina, donant el protagonisme i la troncalitat que realment té 
a la medicina familiar i comunitària. 
 
 

Departament Premsa: Carme Becerra 93 301 17 77 ( De 9 a 15 hores) 
                                                           premsa@camfic.org 


