
*20 de juliol de 2007
Comunicat dels degans i deganes de les facultats de Medicina de Catalunya
*

Els 4 degans de les Facultats de Medicina de Catalunya, (Universitat de 
Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Lleida i 
Universitat Rovira i Virgili)  en la seva reunió anual (20 de juliol de 
2007 al Monestir de Poblet) hem analitzat la situació que s'ha produït 
aquest any davant la demanda de nombres de places de Medicina i volem 
fer les següents reflexions:

1.El nombre total de places de nou accés a Catalunya el curs passat va 
passar de 732 a 823 (12,5%), això no va significar un augment real 
d'estudiants de Catalunya: a Lleida i a Tarragona el nombre de places 
augmentades varen ser de fora de Catalunya.

2. S'ha de tenir present la nova Llei orgànica 2/2006 del 10 de maig, on 
els alumnes dels diferents estats de la Unió Europea a partir d'aquest 
curs han pogut accedir a les universitats espanyoles sense realitzar les 
PAAUs, de manera que hem passat a tenir un accés universal a les nostres 
universitats.

3. L'augment de demanda d'accés a Medicina que s'ha produït aquest curs 
acadèmic pot respondre per tant a diferents factors i un cop finalitzat 
la matricula d'aquest curs s'haurien d'analitzar les dades definitives.

4. El nombre de places de Medicina no depèn dels degans de la Facultat; 
aquest curs acadèmic no hem rebut cap sol·licitud d'augment del número 
de places a diferència del que havia passat els curs anterior.

5. Qualsevol augment s'hauria de preveure com repercutiria en el nombre 
d'estudiants de medicina Catalunya i el futur nombre de metges que es 
quedarien a Catalunya.

6. Abans de plantejar la creació de noves facultats caldria millorar les 
dotacions i infrastructures de les existents, amb major urgència per la 
de Lleida i la Rovira i Virgili.

Com vàrem manifestar el curs passat (28 de juliol de 2006) creiem que si 
cal augmentar el número de places ha de passar pel diàleg entre les 
Conselleries d'Innovació, Universitat i Empresa, la de Salut i les 
pròpies Universitats. Cal recordar que el número d'estudiants de 
medicina seran els futurs metges i que cal un examen rigorós tal com 
s'està fent.



Al mateix temps, lamentem i no estem d'acord en els termes com s'ha 
transmès a la societat que la creació de tres noves facultats de 
medicina solucionaria la demanda social que hi ha en aquest moment sobre 
els estudis de medicina.
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