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#NiUnDiaMes 
 

Totes les vocalies del CGCOM rebutgen la pròrroga de 
contractació de residents d’últim any 

 
Davant la disposició publicada amb data 30 de març al Boletín 
Oficial del Estado (BOE 88 del 30 març 2020), la Vocalia de 
metges joves i promoció de l’ocupació, això com la resta de 
vocalies que conformen el Consell General de Col·legis Oficials 

de Metges (CGCOM), vol manifestar la seva oposició taxativa 
davant la pròrroga de la contractació de residents d’últim any 
de certes especialitats. I transmetre les següents reflexions: 
 
Els metges en formació som conscients de la delicada situació 
sanitària que estem vivint, una situació excepcional, que 
requereix mesures excepcionals. Per això, tots i cadascun de 
nosaltres estem treballant de manera incansable des de l’inici 
de la crisi. Ho fem contents, orgullosos de saber-nos part de la 
solució i amb el convenciment de vèncer aquesta crisi junts.  
 
Si bé és cert que nosaltres ho hem posat tot per la nostra part, 
observem cada setmana com el Ministeri de Sanitat publica 
mesures que no només no valoren el nostre treball, sinó que 
tracten de menystenir i ataquen directament els nostres drets 
laborals. La pròrroga als residents d’últim any, que han 
finalitzat ja la seva formació suposa una mesura intolerable, 
que fomenta la precarietat laboral i suposa un greuge 
comparatiu amb la resta d’especialitats mèdiques i 
quirúrgiques. No podem tolerar més humiliacions en cada 
mesura adoptada per aquest govern. No podem mirar cap a un 
altre costat, quan el que està en joc és la nostra dignitat com a 
treballadors i com a professionals. No podem seguir permetent 
retallades sanitàries en aquest moment, perquè entenem que 
aquesta mesura, a més d’injusta, només busca un estalvi 
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econòmic injust, tot atacant la pedra més fràgil del sistema 
sanitari, como són els residents.  
 
Com bé s’ha escoltat per part de la nostra organització en les 
últimes setmanes:  
 
Ni un dia més tolerarem treballar sense protecció; Ni un dia 
més, sense proves diagnòstiques per als professionals, perquè, 
no ho oblidem, nosaltres també som professionals.  
 
Ni un dia més sense augmentar les mesures d’aïllament 
comunitari.  
 
I també, ni un dia més essent la mà d’obra barata d’una política 
sanitària que s’aprofita de nosaltres al seu caprici.  
 
Per tant, exigim, perquè s’ha guanyat amb treball i sacrifici, 
que es reconegui com a especialistes els metges residents que 
finalitzen el seu període formatiu el maig d’enguany.  
 
Durant tot el període d’emergència sanitària, hem mantingut el 
somriure, la il·lusió i la dedicació, tot sabent que darrere de 

cada número en les estadístiques hi ha un dels nostres pacients 
i darrere de cada pacient, una família i una història diferent que 
mereixen sempre tot el nostre respecte i tota la nostra atenció. 
Ho hem fet, perquè ens devem als nostres pacients, 
simplement i solament, als nostres pacients. Però cap de 
nosaltres va prometre deure’s als nostres polítics.    
 
Signat: 
 
Vocalia Nacional de metges joves i promoció de la ocupació 
Vocalia Nacional de metges tutors i docents 
Vocalia Nacional de metges d’hospitals 
Vocalia Nacional de metges d’atenció primària urbana 
Vocalia Nacional de metges de atenció primària rural 
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Vocalia Nacional de metges d’exercici privat 
Vocalia Nacional de metges d’administracions públiques 
 

Madrid, 31 de març de 2020 
 
 
 
	


