
Bon dia a tothom, en primer lloc agrair la vostra assistència a aquest acte de comiat i 
donar l’enhorabona a tots els residents que acabem, no ha estat un camí fàcil i això 
fa que aquest acte sigui especial per a tots nosaltres. 

Avui, és inevitable tenir sentiments enfrontats, per una part alegria i satisfacció per 
haver aconseguit una de les fites personals més importants en les nostres vides que 
ens vam proposar ara ja fa 4 anys. 

I per altra banda no podem evitar sentir-nos tristos ja que acabar la residència 
significa deixar enrere molts records els quals ens acompanyaran sempre. Al 
recordar-los ens n’adonem de quan hem canviat i tot el que hem aprés, hem anat 
creixent com a professionals però també com a persones. 

En aquests dies, és impossible no tirar la vista enrere i recordar els primers moments 
de la residència,  l’acte de benvinguda amb la presentació individual en aquest 
mateix faristol, (alguns amb més gràcia que altres i ja apuntant maneres), els nervis 
de les primeres guàrdies, el primer contacte amb el tutor i tot el personal dels 
respectius serveis i sobretot amb els companys, amb alguns dels quals s’han creat 
vincles d’amistat que perduraran en el temps. 

Abans de començar teníem unes expectatives i il·lusions que de cop i volta es van 
transformar i ens van fer tocar de peus a terra al viure en primera persona la realitat 
del R1, guàrdies que es feien eternes i sense lliurança en molts casos, (alterant el 
nostre cicle son - vigília, que fins al moment havíem mantingut sota control), tenir 
hora d’entrada però no saber mai la de sortida, domicil·lis a hores intempestives, 
hores d’estudi, cursos de formació, preparació de sessions generals, casos clínics 
afegint-hi els nervis de la posterior presentació...  

Tot això ens va ajudar a adonar-nos que teníem responsabilitats i que havíem de fer 
la feina el millor possible per arribar a ser bons professionals. 

Simultàniament també vam anar vivint per primer cop situacions que et fan créixer 
com a persona i que en molts casos no són gens fàcils com, donar males notícies, 
acompanyar al pacient ja sigui en l’hospital o en el domicil·li en els que saps que 
seran els seus últims dies de vida, certificar defuncions o realitzar l’acompanyament 
del dol.  

Per altra banda també hem viscut situacions positives com objectivar la milloria 
clínica de pacients amb patologies greus, ajudar al pacient al bon control de les 
seves patologies de base, anunciar embarassos molt esperats, o simplement rebre 
les gràcies de pacients als quals has contribuït en la seva milloria. 

Un cop superat el primer any i després de realitzar el primer contacte amb el CAP i 
amb la medicina interna, se’ns van presentar nous reptes,  (en el nostre cas com a 
residents de família) iniciar la resta de rotacions hospitalàries, ajudant a 
desenvolupar, en molts casos en temps rècord  la nostra capacitat d’adaptació i 



aprenentatge per donar el màxim i millor de nosaltres en el dia a dia per poder 
adquirir  coneixements generals. 

També hem après diferents maneres de practicar la medicina en rotacions com 
PADES, UFISS o Medicina rural, entre altres, adaptant-nos als recursos disponibles i 
a les necessitats de cada pacient, sense seguir al peu de la lletra les guies o els 
protocols. 

Tampoc podrem oblidar la sensació viscuda en les primeres guàrdies a urgències de 
pediatria, on sota la atenta mirada dels pares (i posteriorment al comentari típic, 
l’hem portat a l’hospital perquè al CAP el visita un metge de família) vam aprendre a 
explorar nadons i nens i a manejar les patologies més freqüents. 

Finalment va arribar l’últim any, amb més responsabilitats, on vam tornar al CAP i on 
fins a dia d’avui hem pogut aplicar tots els coneixements adquirits fins al moment, 
sent responsables dels nostres propis pacients, podent realitzar diagnòstics, 
instaurar el tractament i veure’n l’evolució. 

També és l’any on molts de nosaltres gràcies al nostre treball i constància,  
experimentem la metamorfosi als ulls dels pacients, i deixem de ser la “nena o el 
nen” per transformar-nos, per fi, en la doctora o el doctor a qui confien els seus 
problemes i inquietuds, aconseguint així, un dels objectius fonamentals per al metge 
de família, una relació de confiança amb el pacient, sentint-nos satisfets per la feina 
ben feta. 

Arribat aquest punt, no vull oblidar en aquest acte totes aquelles persones que ens 
han acompanyat en aquesta etapa tant important, contribuït en la nostra formació al 
llarg d’aquest 4 anys, ens han recolzat i animat en els moments difícils per a seguir 
endavant, ens han fet tocar de peus a terra en els moment precisos i han fet en 
general, que tot fos més fàcil. 

Amb aquestes persones em refereixo a tot els personal de les diferents àrees 
bàsiques, de l’hospital Arnau de Vilanova i del CUAP, en especial menció als nostres 
tutors, tant d’atenció primària com hospitalaris, co-residents, a les nostres famílies, 
amics i també als pacients.  

Gràcies pel vostre recolzament i la vostra confiança.  

Com he esmentat abans, en aquesta sala d’actes és on ens vam presentar i on avui, 
4 anys després ens despedim, essent persones completament diferents professional 
i personalment, preparades per afrontar el millor possible, amb professionalitat i 
il·lusió els nous reptes que se’n presentin d’aquí en endavant.  

M’agradaria acabar amb una frase de Paulo Coelho que diu: Mai desisteixis d’un 
somni. Només tracta de veure les senyals que et portin a ell.  

Moltes gràcies i molta sort a tots! 



 

 

 

 

 

 


