
 

                                                                                                   GENMCH12-01 

FUNDACIÓ HOSPITAL CLÍNIC VETERINARI – MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2012 
 
Durant l’any 2012, la Fundació Hospital Clínic Veterinari (HCV) ha dut a terme diverses 
activitats ens els tres àmbits que configuren la seva missió: Assistencial, Docent i de 
Recerca.  
Pel que fa a l’Activitat Assistencial, es van atendre 15431 visites de les quals 365 van 
correspondre a cavalls, 12488 a gossos, 1661 a gats i 917 a animals exòtics. Aquesta 
activitat assistencial és la que dóna peu a totes les accions docents i de recerca en què 
participa l’HCV.  
En l’àmbit Docent s’han desenvolupat tres línies d’actuació: Pràctiques de la llicenciatura i 
el grau de Veterinària, Programes de Formació de Tercer Cicle i Programa de Formació 
Continuada. Pel que fa a la llicenciatura i el grau de Veterinària, els estudiants de 4rt i 5è 
curs han fet 1597 estades per cobrir les seves pràctiques clíniques obligatòries gràcies als 
casos que s’atenen a l’HCV, el que suposa més de 52.000 hores de formació. Dins els 
programes formatius de tercer cicle de caire professionalitzador (internats, residències i 
formació d’Auxiliars Tècnics Veterinaris), 17 veterinaris han superat el seu internat i 14 
han continuat la seva formació com a residents gràcies a aquest programa, pioner a 
l’Estat Espanyol i un dels més importants d’Europa. Un dels veterinaris format dins el 
programa de residències ha assolit el títol de Diplomat pel Col·legi Europeu de Medicina 
Interna Equina i amb ell són ja més de 20 els diplomats europeus que han rebut formació 
al nostre hospital. El programa de residències continua amb l’oferta de 14 places de 
resident en 10 especialitats. El 2012 han acabat els estudis els 13 auxiliars de la tercera 
promoció del Programa Hospitalari per Auxiliars Tècnics Veterinaris en Petits Animals i ha 
començat la quarta edició del curs. Finalment, 188 veterinaris han fet estades a l’HCV per 
actualitzar els seus coneixements durant l’any 2012. L’Hospital també ha participat en el 
Diploma de Postgrau en clínica de Petits Animals, organitzat conjuntament amb el 
Departament de Medicina i Cirurgia Animals de la UAB. 
 
El suport a la Recerca Clínica és un altre dels àmbits en què l’HCV inverteix els seus 
esforços. Durant 2012 i malgrat que l’actual situació econòmica dificulta molt la tasca 
investigadora, els diversos grups que desenvolupen els seus programes de Recerca Clínica 
a l’HCV han publicat 30 articles científics en revistes especialitzades amb factor d’impacte 
en el primer quartil (cinc més que l’any anterior). A més, els veterinaris que presten els 
seus serveis a l’HCV han participat com a ponents i han presentat comunicacions en els 
congressos internacionals de més alt nivell en especialitats clíniques veterinàries com 
Medicina Interna de Petits Animals, Medicina Interna Equina, Cirurgia Equina, 
Dermatologia, Neurologia, Medicina Intensiva, Oftalmologia, Etologia o Nutrició.  
 
En les visites organitzades per l’HCV per donar a conèixer el món de la veterinària a la 
societat, hem rebut més de 275 visitants. Els visitants procedien de diferents escoles i 
instituts del Vallès i el Barcelonès, del cicle Formatiu de Farmàcia i Parafarmàcia de 
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l’Institut Eugeni d’Ors de Badalona, del Màster de la UAB d’Unitats Canines de treball i de 
l’escola Maison Familiale Rurale de Guilliers, a França. Com cada any, hem rebut també la 
visites de grups d’infants i joves en risc d’exclusió a través del programa CROMA de la 
Fundació Autònoma Solidària i grups d’adults dins el programa Universitat dels Pares, 
Associació d’Amics de la UAB. Igualment, hem participat a la Jornada de Portes Obertes i 
el dia de les Famílies de la UAB. 

 


