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Grup de treball de residents de la Societat Catalana de 

Medicina d’ urgències i Emergències ( SoCMUE): 

1.Membres del grup 
1. GdT SoCMUE-MIR: integrada per coordinadora, secretaria i vocals. 

2. Membres de SoCMUE-MIR: tot aquells MIR amb interès en formar-se en 

urgències i emergències que desitgin estar informats de les activitats formatives 

però volen adoptar un paper més o menys actiu. 

Coordinadora: Dra. Connie Leey Echavarría. Diplomada en Infermeria i Metgessa 

Resident 3º MFiC Unitat Docent ICS Catalunya central. Hospital Althaia Xarxa 

Assistencial Universitària Manresa. Vocal a Catalunya de SEMES-MIR. Sòcia SoCMUE. 

connie@uic.es 

Secretària: Cristina Lecha. Metgessa Resident 3º MFiC. Hospital Josep Trueta de 

Girona. Cristinalecha@gmail.com  

Vocals: 

➢ Brigitte Silvana Alarcón Jiménez. Metgessa Resident 4º MFiC. H. Sant Pau i 

Santa Tecla, Tarragona. briyit.saj@gmail.com  

➢ Dr. Alfredo Jesús Gómez Diaz. Metge Resident  3º MFiC Hospital Universitario 

Mútua de Terrassa.  aljegodi@gmail.com 

➢ Maria Rodríguez Batista. Metgessa Resident 4º MFyC. Hospital Josep Trueta 

Girona. mariarb88@gmail.com  

➢ José Antonio Medina Bernáldez. Metge Resident 2º any MFiC. Hospital Parc 

Taulí Sabadell josemedinabernaldez@gmail.com  

➢ Carolina Alves Ilhéu de Vilares Morgado. Metgessa Resident 1º MFiC. Hospital 

de Bellvitge. c_morgado6@hotmail.com  

➢ Daniel Iturriza Metge resident 2º MFyC. Hospital  Sant Pau i Santa Tecla, 

Tarragona  dr.danieliturriza@gmail.com   

➢ Gemma Martínez-Nadal. Metgessa Resident 4º Medicina Interna. Hospital 

Clínic Barcelona. gemma.gmn@gmail.com  

 

Membres de SoCMUE-MIR/ Interessats en SoCMUE-MIR 

Veure ( Annex ) 

Assessor Científic 

Dr.José Zorrilla Riveiro. Especialista en MFiC. Cap servei urgències i Emergències Xarxa 

assistencial universitària de Manresa. Doctor en medicina per la Universitat Autònoma 

de Barcelona 2014. Professor Associat del Departament de Medicina  Universitat 

Internacional de Catalunya. Secretari  SoCMUE. jzorrilla@althaia.cat 
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En cas que hi hagi un canvi en el secretari de la SoCMUE ( hi ha properes eleccions a la 

junta) el secretari que surt li deixarà aquesta responsabilitat al nou que entri. 

2. Justificació creació del grup 
Dels inicis com “Urgencioblastos” a SoCMUE-MIR. Veure carta presentació  publicada 

revista Remue.cat  ( Annex) 

Per tot el exposat i esmentat a la carta de presentació no volem estancar-nos com 

“Urgencioblastos”. Els metges residents són la base de totes i cada una de les 

especialitats mèdiques i quirúrgiques existents. Són els que en un futur donen 

continuïtat a les seves respectives  societats mèdiques ( exemple: CAMFIC,SEMI, 

SEMICYUC, SECAR...) en el nostre cas aquesta continuïtat i vinculació amb una societat 

científica és més complexa que es produeixi per la no existència de l’especialitat. Per 

aquest  “buit” creiem que podem progressar i involucrar-nos per a poder crear un grup 

de treball  dins la SoCMUE i establir-nos com  GdT SoCMUE-MIR. 

3.Objectius Generals 
❖ Donar visibilitat de l’ existència de MIR amb inclinació per les urgències 

hospitalàries i extrahospitalàries. 
❖ Fer difusió sobre la SoCMUE/ SEMES entre els MIR amb el objectiu que tinguin 

al seu abast tota la oferta formativa que ofereixen totes dues societats i així 

afavorir la seva formació en l’ àmbit de Medicina d’urgències i Emergències. 
❖ Ser la “llavor” i punt de trobada de residents formant-se a Catalunya amb 

inclinació  laboral / formativa a la Medicina d’urgències i Emergències i poder 

establir-nos com a nou GdT dins la SoCMUE de forma oficial. 
❖ Potenciar entre els residents la seva vinculació amb la SoCMUE/SEMES per tal 

de que s’involucrin de forma activa i regular en les seves 

activitats/jornades/formar part del GdT SoCMUE-MIR. 

❖ Promoure el grup entre altres residents catalans que tinguin els mateixos 

interessos i convidar a altres residents d’altres comunitats autònomes a 

participar de les nostres activitats i jornades a nivell autonòmic. 

❖ Mantenir Relació i col·laboració estreta de comunicació fluida amb SEMES-MIR. 

 

4.Objetius específics 
❖ Afermar-nos com a grup mitjançant la difusió entre els metges residents, per a 

tal finalitat creiem necessari la utilització de les diferents xarxes socials. Poder 

disposar de compte Twitter i Instagram  propis però amb vinculació a la 

SoCMUE. La gestió dels comptes serà a càrrec del GdT que es compromet a fer-

ho de forma seriosa i responsable. 

❖ S’ha detectat dèficits formatius de forma global entre les diferents unitats 

docents, per això volem analitzar la situació/ característiques/diferències 

formatives que tenen els diferents MIR Catalans que volen formar-se en 

urgències. 
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❖ Degut a la falta d’ especialitat, la formació dels MIR en urgències és quelcom 

variable, per això intentarem promoure enllaços entre les diferents Unitats 

Docents amb els serveis d’ urgències per tal de que es pugui incentivar la 

formació dirigida cap a les urgències i emergències. 

➢ En un futur pròxim poder unes Jornades Formatives SEMES-MIR a 

Catalunya. ( necessitat d’aprovació per part de la Junta SoCMUE) 

➢ Conscienciar a tutors de residents/ unitats docents de la necessitat de 

reforçar la formació dels residents en l’ àmbit de les urgències. 

➢ La inexistència de l’especialitat en medicina d’urgències i emergències 

posa de manifest que molts metges especialistes en MFiC treballin en 

les urgències, el BOE estableix en el document de l’especialitat que la 

flexibilitat és una característica d’aquesta especialitat i per tant la 

pluripotencialitat en la formació. Es necessari detectar i incentivar la 

formació en urgències a aquells MIR amb preferències en aquest àmbit. 

❖ Incentivar a la participació dels MIR en investigació/ projectes/creació de 

protocols en el àmbit d’urgències. 

5.Normes de funcionament intern 
1) EL GdT SoCMUE-MIR s’acull a la normativa general dels GdT de la SoCMUE. És 

necessari que els membres del GdT tinguin el compromís de participar 

activament en el programa formatiu i en els projectes d’investigació que es volen 

realitzar, de manera altruista, donada la falta d’interessos econòmics que 

promou la SoCMUE i el mateix grup SoCMUE-MIR. 

2) Qualsevol MIR formant-se a Catalunya podrà formar part del GdT sol·licitant per 

escrit al secretari o al coordinador mateix. El coordinador serà qui donarà 

resposta justificada de la decisió d’ acceptació o no dels seus membres. 

3) És necessari que els membres del GdT tinguin el compromís de participar 

activament en les activitats del grup aportant idees de millora i involucrar-se al 

100% en els projectes que poden sorgir dins del grup. 

4) Les eines de comunicació continua i interna entre el GdT es mitjançant 

Whatssapp i la plataforma per poder compartir documents és per Google Drive.  

5) El grup es reunirà físicament un mínim de 2 vegades al any. Una d’elles 

obligatòriament en el congrés d’ urgències i emergències SoCMUE que 

acostuma a celebrar-se el mes d’ Abril de cada any. L’ altre reunió anual pot ser 

en la acadèmia de ciències mèdiques, tot i que dependrà de la mobilitat dels seus 

membres per desplaçar-se fins a Can Carelleu, sinó es contemplaran altres 

localitzacions més properes. En cada reunió es realitzarà una acta que haurà de 

ser aprovada en la reunió posterior com a mínim el 50% dels membres del GdT. 

Com alternativa a la no assistència s’estableix el vot telemàtic com a vàlid. 

6) Si així ho considera oportú el coordinador, secretari o més de la meitat dels 

vocals ho sol·liciten, es convocaran reunions extraordinàries. 

7) Exclusió d’un membre del GdT SoCMUE-MIR: 

- A petició directa del propi membre al Coordinador o Secretari 



GRUP DE TREBALL SoCMUE-MIR 

6 
 

- Consideració respecte aquest darrer punt: El vocal que desitgi donar-se 

de baixa, s’apreciarà que animi als seus companys MIR del seu hospital a 

trobar un substitut per la vacant que deixa, amb la finalitat de donar 

continuïtat al grup i que una baixa/baixes de companys no repercuteixi 

negativament amb la continuïtat /existència del GdT. 

- El finalitzar el període formatiu ( MIR) no és un motiu d’ exclusió del GdT. 

Peculiaritats del nostre Grup 
❖ El nostre gruo és un grup dinàmic ja que està format per MIR, cada any entren 

nous residents  per iniciar la seva formació especialitzada i d’altres que finalitzen 

el seu període formatiu.  Per aquest motiu, la coordinadora com la secretaria es 

comprometen a no desvincular-se d’aquest GdT immediatament després de 

finalitzar el seu període formatiu com a residents, per tal d’ assegurar una base 

sòlida de residents que desitgin seguir i prosseguir amb tot això, per tal de donar 

continuïtat a aquest GdT, la seva vinculació serà un màxim de 2 anys post-acabar 

la residència. Per a aconseguir aquest objectiu, la coordinadora i la secretària 

quan deixin els seus respectius càrrecs, podran suggerir a nous candidats i que 

es sotmetrà a votació entre els vocals. 

 

❖ A causa del esmentat en el punt anterior i el fet de no tenir metge/ssa resident 

propi en la Junta de la SoCMUE, la persona que farà d’enllaç entre la 

coordinadora del GdT SoCMUE-MIR i la junta/comitè científic serà el Dr.José 

Zorrilla, secretari de SoCMUE. ( o aquell secretari nou que el substitueixi si hi ha 

canvi en la nova junta) 

❖ A causa del gran número de MIR que hi ha a Catalunya i amb la finalitat d’arribar  

de forma més fluida i eficaç, hi ha un representant en cada hospital ( dels que 

hem pogut arribar fins ara) que fa de portaveu entre els residents del seu hospital 

i alhora fa d’ enllaç amb la coordinadora i secretaria del GdT, aquest són els 

VOCALS que desenvolupen una funció indispensable de difusió i de reclutament 

entre els residents. No posarem un màxim de vocals per hospital, la junta del 

grup serà d’un mínim de 4 i un màxim de 10 i s’intentarà que hi hagi 

heterogeneïtat entre hospitals, sense que això sigui un condicionant. 

 

Funcions específiques: 
Condició necessària: La coordinadora, secretària i vocals del grup hauran de ser 

necessàriament socis de SoCMUE. 

Coordinador: 

✓ Ser la cara visible i representativa del grup com també la responsable de la 

cohesió del grup. 

✓ Ser la responsable de la comunicació directa entre el grup i el Dr.Zorrilla (que 

farà el enllaç amb la Junta- punt prèviament citat) 

✓ Establir la temporalitat de les reunions 

✓ Elaboració del ordre del dia de les reunions que es duran a terme 

✓ Aprovació de les actes i la aprovació  de la memòria Anual del grup de Treball. 
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✓ Vetllat per la normativa interna del grup 

✓ Abans de deixar el càrrec , vetllarà juntament amb el secretari , de  buscar a 

candidats idonis que puguin suplir en els càrrecs de coordinador i secretari. 

 

Secretari: 

✓ Participar en les reunions que es duguin a terme 

✓ Serà el responsable de la redacció de les actes de les reunions. En cas necessari 

podrà delegar aquesta tasca a algun vocal. 

✓ Serà el responsable de la elaboració ( redacció) de la memòria Anual del Grup 

✓ Tenir actualitzada la base de dades ( Excel Drive) dels membres del GdT. 

Altes/baixes/nous socis/ col·laboracions/ publicacions...) 

✓ Suplirà al coordinador en aquelles reunions en les que no pugui estar present. 

Vocals: 

✓ Participació activa de les reunions del grup 

✓ Suport en les tasques organitzatives del grup com també dur a terme les funcions 

delegades del secretari com del coordinador del grup 

✓ Vetllaran per informar i fer una bona difusió entre els residents del seu hospitals 

les activitats que desenvolupi el grup com també la difusió de les activitats 

pròpiament de la SoCMUE/SEMES. 

✓ S’encarregaran de la difusió per les xarxes socials de les activitats i utilitzant 

#hashtag corresponent del grup. 

✓ Participar i ser part activa dels projectes generats de les reunions. 

 

6.Activitats previstes pel primer Any 
a) Presentar la documentació del GdT SoCMUE-MIR a la junta de la SoCMUE. A la 

espera de la seva aprovació. 

b) Donar-nos a conèixer més i afermar el grup mitjançant la difusió/ Divulgació 

entre els joves residents. Per tal finalitat creiem necessari crear un compte de 

Twitter  i Instagram propis però vinculats a la SoCMUE. La gestió de les xarxes 

socials està a càrrec del GdT SoCMUE-MIR. Es comprometen a fer-ho de forma 

responsable i no fer manifestacions de caire polític com a grup. 

c) Després de la bona acollida que hi ha haver a les Jornades de casos clínics als 

serveis d’ urgències al IMO al novembre 2017, la nostra primera reunió 

“extraoficial” com a grup incipient el vam dur a terme el dia 11 de desembre 

2017 a Barcelona on va assistir la coordinadora juntament amb 5 vocals més. D’ 

aquella reunió hi ha una acta feta i es va redactar i enviar un e-mail dirigit als 

responsables de la SoCMUE proposant possible activitats com a grup.  

d) Tenir la nostra primera reunió durant el Congrés català d’ urgències a Girona 19-

20 abril del 2018. 

e) Paral·lelament al punt C, el Gdt vol posar en marxa un estudi/ anàlisi dels dèficits 

formatius enfocats a les urgències entre els residents. Aquest estudi es farà 

mitjançant una enquesta als propis MIR de tota Catalunya. El estudi tindrà una 
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primera fase d’ anàlisi dels programes docents i rotacions amb orientació a la 

formació d’ urgències i una segona fase d’anàlisi de la formació que es dona. 

f) Establir una jornada anual, la primera podria ser en el pròxim Congrés SoCMUE 

2019 ( Lleida) per a poder presentar els resultats que obtinguem del punt E. 

 

7.Conflictes d’ interès 
No en tenim 

8. Pla d’ acollida als nous membres 
1) El MIR que tingui interès en nosaltres, vulguin conèixer-nos i tenir informació (de 

com unir-se i pertànyer a SoCMUE-MIR) només caldrà que enviï un correi 

electrònic a  residentsurgenciescat@gmail.com aportant la següent informació: 

Nom, cognoms, especialitat, hospital de formació, email i telèfon mòbil. En un 

termini no major de 72h se li donarà una resposta i se li enviarà  informació 

pertinent. 

2) Podrà ser membre del GdT SoCMUE-MIR: 

➢ Qualsevol metge resident en formació a Catalunya de qualsevol 

especialitat que així ho manifesti mitjançant: contacte per email al 

coordinador: connie@uic.es 

➢ Poden proposar nous membres els propis components del GdT SoCMUE-

MIR 
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Carta de presentació. (Disponible en revista Remue.cat) 

URGENCIOBLASTOS 

Apreciado Médico Residente: 

Por todos es sabido que en España no existe la especialidad de urgencias y emergencias, aquellos 

residentes con inclinación a formarse en las urgencias se han visto en algún momento algo 

“perdidos” “desorientados” o incluso “huérfanos” en cómo conectar con otros residentes con las 

mismas inclinaciones laborales y/o formativas.  Situaciones reales, como ir a jornadas o congresos 

tanto en Cataluña como en España orientadas a las urgencias Hospitalarias y darte cuenta que 

apenas coincides con médicos residentes con los que compartir inquietudes o información, era en 

cierta forma poco alentador. 

Afortunadamente hay dos sociedades que luchan por la creación de la especialidad, una a nivel 

autonómico: SoCMUE (Societat catalana d’ Urgències i emergències) y SEMES (sociedad española 

de urgencias y emergencias) a nivel estatal y su respectiva subdivisión para residentes; SEMES MIR. 

Somos muchos los residentes que nos apasiona las urgencias, que tenemos interés en formarnos en 

este ámbito y algunos hemos visto la necesidad de “agruparnos” para conocernos, hacer piña entre 

nosotros, con el fin de ser un punto de conexión y comunicación entre los médicos residentes que 

nos gusta las urgencias y así también fomentarlo y promoverlo entre los residentes de Catalunya, 

ya que en estos momentos no hay ninguna subdivisión con este fin dentro de la SoCMUE.  

La idea nació principalmente de una médico residente (Connie) del Hospital Sant Joan de Déu de 

Manresa que con la colaboración y ayuda de 2  médicos residentes más (Alfredo y José) del Hospital 

Mutua de Terrasa  y Hospital Parc Taulí  de Sabadell respectivamente, deciden  unidos por su pasión 

por las urgencias médicas, crear un grupo de WhatsApp a finales de Septiembre 2017 y en menos 

de 24h, el grupo ya contaba con  más de 50 miembros, todos ellos médicos residentes de los 

principales hospitales de Catalunya. Con la creación del grupo “Urgencioblastos” nos hemos dado 

cuenta, que somos muchos más residentes de los que pensábamos, que nos apasiona lo mismo, la 

URGENCIA. 

Nuestros objetivos como grupo son los siguientes: 

• Ser “la semilla” de residentes con vocación a la Medicina de urgencias y Emergencias 

en Cataluña. Con el objetivo de crear SoCMUE-RESIDENTES de forma oficial en un 

futuro muy próximo. 

• Involucrarse de forma activa y regular con la SoCMUE/SEMES. Hacerse socio de la 

SoCMUE es el primer paso. 

• Ser vía de comunicación de jornadas, congresos, cursos para potenciar la asistencia y 

participación de los residentes tanto en Cataluña como en España.  

• Promover el grupo entre otros residentes que tengan los mismos intereses. 

 

Para poder tirar en marcha esto, tenemos el respaldo de SEMES MIR y de la propia SOCMUE, pero 

el principal protagonista eres tú, necesitamos médicos residentes comprometidos y motivados a 

formar parte activa de este grupo.  
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Y así es como empieza nuestra andadura como grupo de “Urgencioblastos”. Si eres un médico 

residente de cualquier hospital de Cataluña, que te gusta el trato con el paciente agudo/crítico te 

motiva la urgencia, hacer medicina en la calle (extrahospitalaria), lo grave te apasiona, este es tu 

grupo y aquí encontrarás a más compañeros con las mismas inquietudes y ganas. 

Si este es tu caso, sólo tienes que ponerte en contacto con nosotros mediante la siguiente dirección 

de email:  residentsurgenciescat@gmail.com 

Facilitándonos tus datos (nombre, apellidos, especialidad, Hospital de formación y teléfono). Y 

recibirás toda la información correspondiente. 

Esperamos tu participación, 

 

Connie Leey (Médico Residente y miembro SoCMUE/SEMES MIR) 

 

 

 

 

 

 

 

Signat  

   

Coordinadora del GdT SoCMUE-MIR             Secretària del GdT SoCMUE-MIR 

Connie Leey                                                        Cristina Lecha 

 

 

 

mailto:residentsurgenciescat@gmail.com

