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 MANIFEST VAGA MIR 2020 

 

Des de la seva creació, el sistema MIR ha anat patint una degradació que va arribar 

al punt d’eclosió arran de les retallades sanitàries aplicades a partir de l’any 2010. 

 

S’ha anat produint una progressiva reducció de la formació i un augment de la 

prestació de serveis assistencials. D’aquesta manera, la figura del metge en formació 

ha evolucionat cap a la de treballador precari, però indispensable pel correcte 

funcionament del sistema.  

 

S’utilitza als MIR per cobrir carències de personal, carregant-los amb fins a set o vuit 

guàrdies mensuals, esdevenint personal essencial per al sistema de salut. No es 

respecten els descansos establerts per llei: hi ha residents a Catalunya que encara es 

veuen obligats a realitzar la seva jornada ordinària després d’una guàrdia de 24 hores, 

de forma completament il·legal, obligant en alguns casos a fer jornades de més de 30 

hores continuades.  

 

Per altra banda, tampoc es respecta el descans mínim setmanal de 36 hores 

ininterrompudes. La falta de descans és, evidentment, perjudicial tant per als residents 

com per als pacients, que es veuen atesos per personal exhaust, amb el perill que 

això pot comportar. 

Tot aquest procés de precarització ha anat en detriment del principal objectiu del 

sistema MIR: la formació.  
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En l’actual pandèmia de la COVID s’ha fet palès que el nostre paper com a metges 

graduats ha estat cabdal. Hem estat en primera línia en els diferents dispositius 

hospitalaris, extrahospitalaris i en els centres d’atenció primària. Hem hagut de 

modificar els nostres horaris, igual que els nostres companys adjunts, així com s’han 

hagut de suspendre les nostres rotacions formatives. A més, durant el pic de la crisi, 

la retribució de la jornada laboral s’ha vist afectada i en alguns casos s’ha reduït fins 

a la mínima expressió.  

En tot cas, la pandèmia ha tret a la llum que el nostre sou base, sense les guàrdies, 

és extremadament baix. Tot i les diferències entre els diferents sistemes i convenis 

que trobem a Catalunya, és comuna una retribució de la jornada ordinària, sense 

guàrdies, que oscil·la entre els 900 i els 1.100 euros mensuals, en el cas d’un resident 

de primer any, amb petits increments durant els següents anys. Això ens converteix 

en els treballadors pitjors retribuïts de tot el sistema públic de salut. 

Per tot això, els MIR, juntament amb el sindicat Metges de Catalunya (MC), hem 

convocat aquesta vaga de la qual no sortirem si no aconseguim les millores que 

mereixem nosaltres com a treballadors i treballadores, i el conjunt de la societat com 

els nostres pacients de present i futur.  
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