
 

 
 

22 de juliol de 2008 
 
NOTA DE LA UNITAT DOCENT DE MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA DE LLEIDA 
SOBRE ELS METGES RESIDENTS 
 
Els residents de la Unitat Docent de Medicina Familiar i Comunitària (MFiC) de Lleida han 
guanyat el premi a la millor unitat docent a les XII Jornades de Residents de la semFYC 
(Sociedad Española de Medicina Familiar i Comunitària), en ser la unitat que va presentar 
més comunicacions. Aquestes jornades van tenir lloc a Logronyo els dies 8 i 9 de Maig de 
2008 i van assistir més de 500 residents de família de tot l'Estat. Dels 363 treballs acceptats, 
35 havien estat elaborats per residents de la Unitat Docent de Lleida (13 d’ells, entre els 
100 millors). A més, Andrés Rodríguez Garrocho, resident de primer any de Lleida, va 
guanyar el premi al millor pòster en la categoria de Cas Clínic. 
 
Igualment, a les darreres Jornades de Residents de MFiC de Catalunya (organitzades per la 
Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària-CAMFiC), 20 dels 33 treballs que van 
ser acceptats eren de residents de la unitat docent lleidatana. Com assegura Manuel 
Sarmiento, subvocal a Lleida de la Vocalia de Residents de CAMFiC (i vocal de residents de 
semFYC), “aquestes dades demostren que Lleida és un bon lloc per formar 
excel·lents metges de família, donat que tant els residents com els seus tutors 
estan molt motivats”. “Per tot això, és increïble que quedin places vacants de 
Medicina de Família”.  
 
En la darrera adjudicació de places de la convocatòria MIR, només van quedar 
cobertes tres places (el 21% de les ofertes) de residents de Medicina Familiar i 
Comunitària a Lleida. Aquest problema, general a tot Catalunya i Espanya, va ser, doncs, 
especialment greu a les Terres de Ponent. Des de la Comissió assessora de la Unitat Docent 
es vol fer palesa la urgent necessitat que des de la Universitat (amb el compromís social 
que adquireix en la formació de llicenciats en medicina per al nostre país), les empreses 
sanitàries amb responsabilitat docent en la formació de totes les especialitats mèdiques i 
les institucions col·legials d’emprendre un procés conjunt de reflexió i de propostes 
a fi d’anticipar-se i prevenir la situació de manca de professionals en l’atenció 
primària actual i sobretot a mig termini. 
 
La Unitat Docent  a Lleida compta amb 30 tutors (18 dels quals estan doblement acreditats 
per l’Institut Català de la Salut i l’Institut d’Estudis de la Salut, nombre màxim permès 
actualment) i 6 centres docents (recentment reacreditats), i actualment forma a 40 futurs 
especialistes en medicina familiar i comunitària. A més, aquest any els residents han iniciat 
una rotació rural (amb la col·laboració de més d’una dotzena de metges col·laboradors) a 
Maials, Serós, Artesa de Segre, Ponts i Bellpuig, entre altres. Els residents lleidatans també 
estan fent guàrdies al CAP de Balaguer al centre de Mollerussa, CUAP de Rambla de 
Ferran, Les Borges Blanques a més de les que fan a l’Hospital Arnau de Vilanova, Salut 
Mental i als seus propis centres.  
 
El coordinador de la Unitat Docent, Eduard Peñascal, considera que “cal felicitar a tots 
els residents ja que, a més de seguir el programa formatiu, fer guàrdies (tant a 
l’hospital com al centres d’atenció primària) i desenvolupar les activitats 
formatives estan donant una empenta important al progrés de la medicina de 
família a les nostres contrades”. 
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