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ploració clínica especial (oftalmo.nearclógica i oto_
neurol6g ica) i complementa ria: uua hora.

Tr ebo/u prdctics qut s'c.rigiran ats afulIlnt.l: Redacció
d'histó ries cliniqnes a base de dades recollides per .
scnal ment : anamne aiques, explora t ór ies, evolutives í
de tractament. _ Un treball sobre una observació
clínica o anatomo-Clinica.

Horari : d'ft a 14-
Ef<¡lCJ dtl cers ; maig i juny.
Diu íectins: 40.

MALALTIES DE LA NUTRICIÓ.- Prof. ROSSEND
CARRASCO F ORMIGUERA.

Meta bolisme total i metabolisme basal. Met.abolismes
parci als. Funciona metabóliq ues de les g l.indules en
docri nes. Patologia deis metabolismes hídric ¡mine.
ralo Insuficiéncíes afimerrtáries. 'I'rastoms metabólics
diversos per afecciona endocrines. Mag rors i cbest,
tats, Diabetis. Altres gtucidistróñes. Trastoms del
mcta.bolisme dd s prótids. Malalties diatésiques.

Trebolu prdl!tics : Presenta ci ó i estudi clínic de malalts.
Estudi d'hi st óries cliniques. Demostració i realito
zaci6 índi\-idual de deter minacions de meta bolis
me basal i de diferents exámens de La boratori: d'c
r ina, de sang i d'aire expirat, d'.aplicaci6 a la prac
tica cl lnica de les malalti es objecte d'aquest cur s,
Exercicis d'establiment de plana dietética i medica,
mentosos.

Horari: de 8 a 1 1.

EpOlCJ dt:l curs ; maig juny.
Dies {tC t illoS: 40.

TERAPÉUTICA I TÉCNICA QUIRÜRGIQUES.
Prof. J OAN P UIG SUREDA.

La ínfecció. el dolor i l'hemorrágia en ciru rg ia : pro fi
laxi i tractament . _ La reintegració quirú rg ica
anatómica i funcional. _ L'acte quir Ílrgic : pre i
postoperarc ri. _ T ractarnents quirúrgics d'afec~

cions en reixits i aistemes i en órgans i aparells.
Trtba fls pr6.cticJ: Es faran a les infermer ies, sala

d'opera cicns. dispensaris, labora tori s, sal es de vivi
secció Lnecrópsia.

T rtballs p'¿utks que re.rigimn als olusnnes : Descrlp
ció d'intervencions, visites a la sala d'ope racions.
operacions en el cadáver i a la sala de vivísccció.

Horori : de 8 a r r.
Epoca del CUYS; maig ¡ juny,
Dies lutius: 40.



III

CURSOS D'AMPLlACIÓ DEL PERIODE
DE LLlCENCIATURA *

SIFILOGRAFIA 1 DERMATOLOGIA.- Prof. ]AU

ME PEYRf.
Esta! actual de l'actincterápia i de la radiumterapia en

la practica dermatológica. _ Les reacciona general!
en els processos Iitcpa rasitari s.Lc.La terapeut lea ge
neral i local de les fim ies cután ies. _ El ccncepte
¡ la práctica dels estat s a¡Urgir s 'cu tani s. _ El va·
lar de les noves medicacions de la psoriasi_Els
conceptcs eticlógics 110115 sobre la peYagra. _ L 'es,
tat act ual de la tera péut ica de les lues viscerals. _
EIs resultats de la piretotcrápia. _ La quarta ma
lalt ia. _ La serclogia i la nova terapéutica de leos
gonocOcies.

T reballs prdctic:s ; Aproximadament iguals al eur s ele.
mental.

Homri : de 8 a 11 .

Epota dd ~r.I : maig juny.
Dier lu tius: 40.

--'=---A:-dettiÓ de I'alumne.
Podrá n inscriure's en aquests cur sos, ult ra els alumnes. els met.,

{es. si el professor ho creu conveníent,
La Secretaria de la Facultar podrá establir un hc ra ri distint

eer a aquesta cursos, previ acord del proíessor amb els alumnes
inscrita per a la mate ria.

Aquest any acad ém¡c. com d panat, i per acord de la Facul tat
de Medicina aprovat pel Pat ronat , els alumnes que hagin cursat
lnterionnent I'ensenyament de T eraf'; lltica Qllirúr gicl' son dispen
sats de curs ar lell mati:ries Q C\lrsos d'ampliació,
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PEDIATRIA.-Prof. GREGORI VmAL J ORDANA.

El mateix que compren el programa elementa l, pero ~e·

teccionant els assumptes de més importa ncia en p e.,
diatria per a realitzar un estud i profundo Exemple t

puer icultura, trastorna nutritius, malaltie s del ucu
nat, malal ties de la primera i S<'gona infápcia que
són exclusives del nen o que en e11 es presenten amb
prefere ncia, t ractant a fans eís problemes patogc_
nics,

Treball.l ;raClics : Dilluns, dimecres i divendres : Dis
pensar¡ general . de 9 a r t . D imarts : D ispensa r!
de lactante. Dis sabtes : Dispensar i de tuber culosos.
_ E l temps restant visita a les sales. Estudi indi;
vidual per l'alumne, deis malalts que s'encar regul,
fcnt els exámens radlológics i de laborator¡ que si.
guin necessaeis, exposant despré s al protessoe les
dades obtingudes i la seva irnpressió personal.

Treballs praclics qlle s'exigirall afs elumwes: Tractant;
se d'alumnes inscr-its en un cura d'a mpliacié, se'Is
dcmana que estudiin els malal ts, plane jant i dirigint
el tracta ment, sempre vigilats pel proícssor , P rac.,
tica ran dir cctament les intervencicn s tcrap éutiques in
dicades. _ Ccllaboraran amb el personal de la clí 
nica a I'assis téncia dia ria deis malales i anotaran
lIurs cbservaclcns. _ Realitzara n petits rrebalfs
d'estudis ctreíes de eonjunt, que pre sentaran per es
cr-it, exposant. si és possible, un judici personal.

En la Secció de lacta nts dirigiran r égims, pra cticaran
la preparació d'aliments especials de regim; taran
estudis comparats sobre ets resu1ta ts obtinguts, per
exemple, de regims distints deis habitua ls en la in,
fancia, etc.

Horan : de 8 a r t .
Epoca del curs : maig juny.
Dies lectius : 40.

PEDIATRIA.-Prof. PERE l\!ARTüa z GARcÍA.
Pat clogia i higiene del nou nat . Trastorns nutritius del

[actant. La sífilis i la tubér culos¡ en l'edat infan til.
E ls ccnceptcs mcd erns clinics i terapeutics de les
principals Iníeccíons de la iníáncia. Les principals
síndromes diges tives, respirat ór ies, cir culatórics, he,
mátiquee, uriná ries , neurológiques i ps iquiátriq ues
del nen.

TrebGl/.s ;ractics: Ultra -els del cur s elemental. prac
tiques de técnica diagnostica i tera peutica i assls,



tencia deis malalts del Dispensar¡ sota la direceió
del pro tessc r.

Lloc del curs : Hospital de Sant Pau,
Horari : de 8 a 11 .

Epoca: maig i ;uoy.
Díes íectius : 40.

OB5TETRfCIA.-Prof. P ERE NUBIOLA.

La biologia de la geslació~Estud i c1inic de la pelvi
logia. _ Concepte actual de les tox emies gravi di
Queso_ Les hemo rr ágies en el per-Iodc puerperal.s--;
Les grans intervencions obete triq ues. _ Les malat .,
tics infeccioses puerpcrals. _ Les investigacions se
rológiques ¿'inlefes obstétrlc. _ Estndi de la hi
pert ensió puerperal.

Trcballs prae/ies: Assisténcia a rotes les Seccious oc
la clínica. _ Curs complet d'in ter vencions toccló,
g-iques i terapéutica puerperal.

Tre balls jm}ctics qur .r'exigirml als alul1lJ1cs: Confec
ció d'his tó rics cliniques raouadcs. _ Deseuvclupa
ment d'un o més casos patol ógics intere ssaut s.
Realització deis actcs opcratoris amb Iantoma.
P ractica de les cures en ¡::- ravides i puerperes.

Horori: de 8 a 11 .

Epoca dd cnrs : maig juny.
Dies fec/i,u: 40.

OFTALl\IOLOGIA .-Prof. M ARtA S ORIA.

),[alaltie s externe s. Camhra anterior. Iris i pupilla.
CristaHí i vit ri. Coroides i ret ina. Glaucoma. Tu .
mors inlraocular s. Traumatismes i cosscs estranys
de l'aparejl de la visió. Despresa reti niana. Vies
ópt iques. L'oítalrnologia en les seres rclacions amb
les restants branques de la Medicina.

T rebaíts praefics : Temiques de diagnóstic i tracta ment
de les aíecc ions més comu nes de l'aparell visual, a
les qual s es dedica ra una hora i mitja diaria.

T reballs pTac/ics q,¡e s't-"giran als aiumnes ; Histories
clin iques i cckaboració imrnediata en les t.ecniques
assenyala des més amunl.

Hora ri : de 8 a 11 .

E poca del curs : maig i vjuny.
Dios lectius : 40.
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OFTALMOLOGIA,- Prof. IGNAsr BARRAQUER,
Analomia normal i patológica de l'aparell de la visió.

_ Fisiologia i alt eracions o vicis de rd racció. 
Malalties deis anexos de l'u ll. _ Malalties del glo
bus de I'ull. _ S lmptomes oculars en les atteracíons
del sistema nerviós i deis altres aparell a. _ Im per.,
ti ncia del Iractament general del pacient en oftal
moIogia.

Trtballt ; rdctiu: Exploració i tractaments en dinica
ofta lmolbgica. Diagnóstic i tractame nt deis vicis de
ret racció. _ Tecniques quirúrg jques, _ Treballs
de laboratorio

Tr tbalLs prdctics qUt s't .d giran ols alumntS : Els m és
indispensables al metge general. _ Exple ra ciona
per a assolir el correcte diagnóstic de les malal ties
dels ulls i poder acensellar el paci ent~Execució de
cures d'u rg éncia i de la pract ica de tractarnents i
curacions que el rnetge of talmóleg pot enca rregar
al metge general.

Lloc del curs : Hospita l de Sant Pau.
H orari : de 8 a IT.

E poca del tlII'S: maig i [uny.
Dies /tttius : 40.

OFTALMü LOGIA.-Prof. j OSEP GÓMEZ MÁRQUEZ,
~Ialal t ies i traumarismes de les celles, pestanyes, ecn

juntiva, aparell lacrimal, eórnia i esclerótica ; llur
estudi detallat i consideracicns sobre llu r valor se
rniol<\gic _ Malalties i traumatisrnes orbitaris i
periorbita ris. _ I r idocicliti s, coroidit is, neueitis I

ret initi s; esrudi detallar i valor scmiolbgic. _ Trau,
matisme s del globus ocular. _ Areceícns sirnpáti 
ques__ Patologia del cri staHi. _ Trastorna de la
tensi6 ocula r , _ Aíeccícns de les vies i centres
bptics. _ Ametropies.

T rtbGILr ;rd rtirs : Exercici d'exploracié manual de la
conjuntiva i vies lacr-imals. _ Tonometria dig ital i
instrumenta l. _ Illuminació focal. _ Exercicis es
quia~bpics. _ Determ inacjé i ec rrecelé de les ame
trópies per esquiascópia i examen de Donders. 
Exercicis d'oftalmoscbpia a imatge invertida i direc
ta _ Determinació de la pressi6 sanguí nia en eh
vasos re tinia na. _ Dipl oscopi i estereoscopi : llur
maneig , _ Ofta lmometria. _ Per lmetr la. _ Ex
ploració del pol anterior de I'ul! amb lIum d'es
cletxa. _ Exercicis d'interpretació d'imatges ra
diog ráfiques del craui i especialment de l'órbita
i regions periorbitáries. _ Aesistencia a tetes les
operacic ns en l=oHaboració amb el professor.



TrebDlls i'rl'utirs qlle I't'.rigirall als all<"",rs: Tots eh
ant er icrment esreentats.

Lloc dd cvrs : Hospital del Sagrat Coro
Ho..ari : de 8 a 11.
Ep oea del ellrs: maig i [uny.
Díer leetills : 40.

GINECOLOGIA.-Prof. VÍCTOR CONILL.
Presentaci é ¡cri tica d'a lguns tractats mcderns de Gi.

necclccia, _ F isiologia genital. _ E1s grans simp_
tomes de la Ginecologia . _ Fisiopatol ogia dels ca
rácters sexuals. _ La sintes¡ diagn óstica en Gi,
necologia. _ Higiene i dietética de la dona-Yal_
formacions ccngénites. _ Tumor s en Ginecología.
_ Iníeccicns en Ginecolog ia. _ T raumatisrnes en
Ginecologia . _ Can vis de posició deis genitals Ie,
menina. _ Te rapéutica ginecológica. _ La día,
t érmia en les anexi tis . L'actinot erápia en la tuber;
culos¡ genital. _ Estat actu al del tractament del
cáncer ute ri. Íd. del fibroma.

T rebolls praeties: Té cnica exp lora tor ia manual i ins
trumental. Legrar explorador. Insuflació tubárica.
T écnica de les aplicacions de diatermia. raigs infra;
roig s i ultraviolat s. Técnica quirúrgica general.

Trt balls traeties que s'e.rigiran ols alumnts : Explora
ció manual i inst rumental. reco neix ement i cura de
mala ltes de la Sala i Dispensa r]. Ajut a interven,
cions qu irurgiques de les malaltes hospitaliteades,

Horeri : de 8 a 11.
E poca del Cllrs: maig i juny.
Dies lu tius : 40.

HIGIENE 1 SANITAT.- Prof. A,,"TO!'n SALVAT .

H igiene social. en eh segiient.s aspect es : a) política sao
nitária de prc veime nts , b) políti ca sani tá ria de l'ha
bitació, e) profilaxi social antituberculosa ; id. am i•
venéria, d) higiene especial de la infancia i escolar ,
i e) h igiene social del treball ,

T rebaíls prodies: Visites a les Inst itucions ¡ Centres
la missió dd s quals es relacior ri amb el qiiestiona ri
ant erio r.

Trebalís praeties 91<t .iexigirrm ols alllmllt$ : Redacció
dels informes que ele aiguin encarregats, amb ocasi6
de les visites i labor de Seminari que consistid en
I'exposició i discussió. en sessions plenárte s, deis in.
formes esmen tats.

H orari ; de 8 a 11 .
Epoca dd curs : maig i juny.
pies {eefill,f: 40. ...
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MEDICINA LEGAL.-Prof. M Al'o'UEL S AFORCADA,

Completar i intensificar l'cstudi de les materies expo,
sades en el curs elemental {Tanatologia . Afrodisio
log ia. Trauma tologia i Pono logia) ampliantvles amb
l'estudi de la Crirninologia . Pstquiatria for ense i To
x icolog ia.

TrebalLs /,rrktirs: A més dels esmentats en el eurs
ek meutal, tcts eh que es deriven de les autÓpsies
practicades i els de Toxicologia experimenta l en el
Laboratori de la Cátedra,

Tr eballs /,ra¡;tics qtlt s'e.riy iroH ols o/u....nrs : Realitzar
personal ment els susdits treballs sota la direceió del
Professor i deis Ajudants.

H orori : d'r r a l4.
Epoca del cttrs : maig i [uny.

Dies lectius : 40.

OTO-RINO-LARIN GOLOGIA. - Prof. F ERU N CA

SADESÚS,
Fisiolog'ia de l'equihbració. _ Oti tis rnit janes supur:.de.'.

Supu racions de l'oida ínterna_Complicacions endo
cranianes d'o r ígen ótic. _ Supuracions dels sinus
perinasals . _ El problema amigdala r . _ Eh fle
m OIl S profuods del coll. _ Exploració esof¡\g ica~

_El cáncer de laringe. _ Exploració t raqucobron
quial.

Treballa practia: Ditllms . dirnurrs i dmendres, d'IJ
a 14 : sessions opera t ór ies. _ Dimorts i dissab/es,
d 'lI a 12 : visita de Dispen sari : de l2 a 14 : visita
de Oíniques.

Trebaíls ,.,.atl Í¡;s qllt s 'u'igi ra ll o/s oiumnes : E xplora
ció de malal ts i orimtaciá diag nootica. _ Petites
interv encions de l'especialitat .

Horari : de 8 a B.
Epoca del tw: s : maig i jun y.
Dies leclilu : 40.

PSIQUIATRIA.~Pror. EMlLI MIRA.
Diagnóstic dif erencial de les grans sindromes psiquiá 

triques. _ Normes per al diagnóstic psiquiat ric plu
ridimensional-Fisioted pia. Psicoterapia i metodes
mix tos de t ractament deis trastorne mentals (amb
especial referencia de l'ergo i de la ludoterápia) .

Trcballs "riktie$ : Exploració sistemá tica de malalts
referents als divers os t ipus de tr astor na psiquiátti cs,
f eta per petits g¡.ups de t reball (2 a 5 alumnes). 
Practiques d'aplicació deis merodee de tractament
psiquiátric,



Tr tba lls pratl it.r llNt s',.nglnln o/s ollwmu : Cada
alurune hauré de presenta r un minim de tres histó
ri es clini ques referent s a: un psicópata. un psic ótle,
i un o1igof ri:nic, que hau ran estat seguits per in
durant te ta la durada del curso A mes, hau rá de
real itaar un treball d'jm"estigació, en un cas, eom
a minim, del paper re1atiu que tinguin els facton
patolOgics i el! factors patoplástics en la determina
ció d'una simptomatologia psiquiátrica determ inada .

Uoc MI curs : O iniea Psiquiátrica :Municipal d 'U rg éncia
(Llull, 8) . -

Horcr i : de 8 a 11.
Epoca acl cnrs : lIl.3ig [uny,
Días ltct ius : 40.
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IV

CURSOS SUPERIORS 1 MONOGR..lFlCS

HISTOLOGIA DEL SISTEMA ~ERVIÓS .-Di"c

tor : Proí. Á NGEL A. FERRER C AGIGAL. Callabo_
radors: Lr.trfs 11.1 .- CALLÍ S, D. FERRER DE LA

R IVA.

His tologia ge neral del sistema ncrvió s. E st ructura de
l'escorca cerebral, de la cerebellosa, deis ccssos es.
triats, dels t álcrns óptics . de la glándula hipofisária.
de la glandllla pineal.

T rcbolís priictícs : Preparació per impregnació (m éto
de de I'Escola espanyola) deis diíe rents teix its a que
es refereix el programa del curs ; estudi de lam ines
pro jectad es i de diapos itives ; examen de peces con
servades en les quals s'observen alte racions macros
cópiqnes,

U or dd curs : Labcrat cr¡ i Museu d'Anatomia Patolbgica.
Epoca: mar c ¡ abril.
Horarí: de 12 a IJ .

ANATOMIA APLICAD A.- Director: Prot. M. TAU.

RE. CoHaboradors: Drs. B. P LA, j . LLUCH, M .

M ARTÍ NEZ G ARcÍA, M . VIDA,.L, E. P ONS T ORTE

LLA, S. VIUSÁ H UMBERT i F . B ERGÓS RIBALTA.

Es tud i del media sti i del peri toneu. A rt iculacions. Sis
tema simpátic, Vies mctrius i sensitives. T opogra
lia vasculo-nerviosa. Radiologia. craniana.



T rtballs f'rlktia : Disseccions dernostracinns sobre
les mater ies esmentades.

E pociI del cu"s : novembre,
Du rada : 12 Ilicons, dime,.t s, dijOiU i dissabtu.
H oroei : a les 12.

EXCITABILITAT I CONDUCTIBILITAT DE LES
FIBRES MUSCULARS CARDlAQUES.- Di
rect or: Proí. A. PI 1 Sm"'YER. Coüaboradors:
Profs. PIU RE RIJLA.~T (Bruxelles) i J. M . Bs,
LLIOO, i D r. CRISTIAN CORTÉS.

Reportatge deis treballa clássics i modcrns sobre el te
ma. Const ituci6 del sistema conductor de l'e xcitació
del cor i la seva fisiologia normal i patológica. Hcr.,
mene s cardiaques, Regulad ó intra i extrarardiac a
de les Iuncions del coro

Treballs précticr : Dcmost racions de les t écniqnes d'e x,
ploració de les Iuncions cardiaques. Repetició de les
expe r-iencics capitals . Discussió dels resultat s. Se.
mina r¡ biblicgráfi c.

L íoc del curs: Institu t de Fisiologia.
Horori z de 18 a 20.
Epoca: gener i febrero
Dnrada : 15 lli¡;ons.
P rew d'ill.Icripc:ió : 100 ptes.

QUl MICA FISIOLÓGICA I PATOLOGIA DELS
EQUILIBRIS SANGUIXIS.-E. CRVZ-COKE,
Professor de Bioquí mica de la Universitat de
Santiago de Chile.

Condieions d'es tabilita t de la reacció actual, coeceetra
ci6 molecular i reserva alcalina de la sango Equill
bri s químics : glucemia. lipemia, calcemia . etc. Man.
tenimerrt de Uur ñxesa. Repercussió d'aquestes eons
tar rts sobre les Iuncions orgá niques,

Lloc dt'l curs : Inst itut de Fisiolo gía.
Epoca: abril.
Ihirada : 8 llicons.

ESTUDI DEL COMPLEX VITAMl NIC B. - Di
rector: Proí. A. PI I SUNYER. Collabcradors :
Profs. E MIL AnDERHALDEN (Halle) , L UCIE RAN.
DOIN (Pa ris) , Onnur .r FERNÁNDEZ (Madrid ), J.
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A. C OLLAZO (M ontevid eo) , J. )1. BELLIDO, i
Dr s. C ESAR PI SU.:-...r:R I BAYO i j OSEP GIRAL.

Exposieió de la doctrina cl ássica j aerual sobre el com;
plex vitarninic B. Constitució quimica deis Iacte rs
8 1 i B2. Técniques de valc ració de les preparacions
que contenen aq uest s Iactc rs . U ur importincia fi .
siolbg ica i fiaiopatclógica. El metabclis me dels glil
cids i el eomplex vita minic B. A plicacions al trae-
tament de les malalties de la nurricié. especialment
1('5 glucidistrofies.

Demostracions practiques sobre ('15 punts esrnenta ts.
Lloc del e_ s: Inst it ut de F 'isiologia.
Horari : de 18 a 20.
Epoca : marc ,
Durada : 12 lliccns .
P r('u d'i llser ipd6: 100 ptes.

EL TO VENTRICULAR,-SANTlAGO PI SU:K~R, Pro.
fessor de Fisiologia humana a la Facultat de Me.
dicina de Saragossa.

E stndi mcn ogj-áfic de les variacions de la tensló mus
cular i int raventricular durant el cicle cardiaco

Comport a ra . a m és de tres confer encies, les demostr u
cions adients amb la doctrina exposada.

Lloc d,l ellrs: Inst itut de Fisiologia.
Epoca: Iebrer i mat-e.

TECNICA QUIRÚRG ICA APLICADA A LA CI.
RURGIA EXPERIMENTAL I A LA FISIQ.
LOGIA.- Prof. F. D Om:NE CH A LSINA.

Anastomosis vascula rs . Tkniqun i aplicacions. _ In
tervenclons sobre algu na nerv¡s. -Shock expert
menta l. Técniques. _ L'anest ésia raquidia expeei
mental. La seca acció sobre la circlllació j respira
ció i motil itat intestinal. _ L'oclusió intestina l ex.,
perimental. T écniques. _ Les fislules digestives.

'Técniques. _ Ablaeió del tiroideo Abl ació del pan,
cr eas. Ablaci6 de les cápsules supra re nals. Ablació
de les hipóf isis. _ Excluaié tlc] Ietge de la eíecu
lació. _ Obtenció de sang' de la vena suprarenal i
deter minacié biol ógica de l'adr cnalina . _ Interven,
clcns sobre el ronyó. _ Transplautacions ureterals.

P ra ctica individual pels inscr ita de les cpc rucicns es.
mcntades.

Lloc del CH rs : Insti tut de Fiaiolcgia . Clínica Quiru rg ica
del P rof. A, T rias.



, EpO( Cl : del 15 al JO d'octubre.
Horari : de 1] a 20-

Dllrada : 15 IIil;OT1S.
Preu d'iM(f'ipdó: 100 pies.

METABOLISME 1 FARMACOLOGI A DEL CALC!.
Director: P raf. J. 1\1.- B ELLIDO. CoHaboradors :
P ro fs . L UCIEN B RULL (Líege}, P . ~IARTÍNEZ

GAR cÍA, ] AUME PI S UNYER 1 B AYO, Drs. J. B o

FILL DEULOFEU, L EANDRE C ERVERA, I. RAYE N

TÓS, C . PI S UNYER I BA Yo, B. BE~AIGES .

El cale¡ a l'organisme huma . Calei de ls alim enta. La cal.,
c émia. L 'ossificaci6. El cale¡ i les funcions del sis.,
tema nerviós. Absorci6 i exerecíé del ca lcio Tras
torns del metabollsme caleie. Compostos de ealci
usat s en Medicina, Acció farma cológica. El calci i
les secrecions internes. Calei i vitamines. Calci i hor
mones. La cale ilicació i la dcealcifieaci6 .

Tr , ooll.1 prdd iu : Determinacié de la calcimia. Demos
traci6 de les alte racions d'aqu esta, degudes a ca
r éncies vitamirriques o a l'acció per deíeete o excés
de les hormone s. Síndromes cliniq ues amb trastoros
del metabclisrne del calc i. Estudi histologic i bio_
quimic rlels t rastorns de I'ossificacié.

L /oc del curs: Institut r1c Fisiología.
E poca : marc.
Horori : 18 a 20.

Dllrada : 12 Ilicous.
Prcu d'ins(ril'úó: 100 pies.

PARASIT OLO GlA HUM ANA.-Director: P r o f. PE

RE D OMI NGO. Coliaborador : D r . P AU CARTAÑÁ.
Paraaitclogia i enlomologia de les rnalalt ics més Ire.,

qúems al postre pais.
Tuoolls prach·'S : Consistiran en ex ámens de sang,

inoculacions i te rapectica experimental davant de
les principals malalries parasitológiques.

Lloc : Laboratori Municipal, Pavelló de malalries exó-
ti ques.

Epoca del eurs: un mes.
Horari : de 9 a IJ .
Prtu d'inscripd ó : 25 pess etes .
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FACTORS QUIMICO.FISICS QUE CONDIC IO.
NEN LES INFECCIONS LOCALS.-Di,ec
tor : Proí, FRA~CESC D UR.-\.~ R EYNALS, de
l'v lnstltut Rockefeller", de New.York. Colla.
borador s: D rs . J. SU1Io"YER PI i J OAN BOFILL

D EULOFEU.

El factor T ila difusió deis cossos iner ts en els tei,
xits. El facto r T i 1~ iefeccions : virulencia i diíu,
sibilitat, Origen del factor T : el te ixit testicular,
altres teixits animals. El factor T a les bactéries j
als vegerals. Na tura química ,!el factor T . El fac
tor T i tes neopl ásics.

Tr~balls prOctic.r: Repet ici é de les experiéncies que han
servil per a crear la doctrina exposada.

Llóc det (1"$ : Institut de Fisiologia i Laborator i de Can-
cer olog ía.

Epoca: abril.
Horari : a les 19.
Durada : 6 llicons.
Prev d'iJlscril'd ó : 20 ptes.

CREl\~OLOGIA CATALANA. - Direct ors: Proís. J.
M . B ELLI DO i J. CUATRECASAS. CoHaboradors :
FELIP CARDENAL, J OAQUIM SUCHEIRO N i alt res
metges directors de Balnearls de Catalunya.

Estud i de les estaciona crenoter ápiques més importa nts
de (ataluny3o. Visita a les mat eixes estaciona.

IJ~ drl , urs : Acadf,mia de Medicina (Carme, 45).
Epo,a : maigo
Dwada: 10 Hicons.
Pr~ ti'¡'u,ripció : 5 pessetes.

PATOLOGIA CARDIACA I RESPIRATORIA.
Director : Prof. F . F ERRER S OLERVICENS. Col .
laboradors : Drs. J OAN CODINA ALTÉs, J OAN SAo

LA R OIG, J . A LSINA HOFILL, P ERE CAMPS JUN~

COSA, J OAN SANLLEH i GAMBÚS, l\ItQUEL T AVER.

NA TORN, ROMA A LEMANY H ALL, F. Á LVAREZ,

ENRIC JUNCADELLA i FERRAN F AIXAT PLA.
Les dispnees card-aques, llurs cara ctcr-is tiqucs cliniques.

EIs dotan prccordials i pr ea órtics, llur inter preta
ció. Casuís tica cl ínica d'infarts del mioca rdio Dadcs



eíecrrocardiográfiques. Reumatisme cardiac evclu 
tiu. Etiologia, patogenia, anatomía patol ógica, COIl1.
plicac jons, terapeunca. Pericar ditis seques. Cor i
processos pleuropulmo na rs agnts i cromes. P ressió
arterial i insuficiencia cardiaca. Cor i ronyó en la
hipertensi ó ar terial essencia j. Digitaloterápia, estro
Iantoterápia i quinidinote r ápia. T rastorn a pulmonar ,
consccutius a la insuficienc.a cardi aca. Ijlaguóstic
de les aortit¡s. Mal alt ies de l'ar téria pulmonar.

Asma bro nquial. Br onquí cctásics, Estcd¡ rudíclógic de
les pneumopati es agudes, Complicacions deis abs.,
cessos pulmonars. La nostra casuística sobre I'evolu.
ció i ce mplicacions de l'jnfiltr at pr~ d'Assmann.
Infil tracions tube rculoses pncurnoniqnc-s no rasecses.
Sifilis i patologia pulmonar. Paeumoconiosi. T umor,
de pulmó ; dificulta ts diagnOstiques. D iagnóstic de
les complicacions. Complicaeions postoperatór-ies
píeuro .pctmonars.

Líoc del , ..rs : Clínica Medica B.
Epoca : segona quinzena de uovembre.
Horcri : a les 1I del matl, conferencies bisctmauals ; d í.

nica diaria.
Preu d 'in.scripd ó : SO ptes.

INTERPRETACIÓ DE LA FÓRMULA LEUCOCI·
TARIA EN CLíNICA. - Director: Prof. A.
PEDRO P ONS. Coliaboradors: Dr5. A . AYELL 1

SA¡';S i F . ROQL""ETA 1 M I ÑANA.
Hematologia gefltra r.
Concepte i generalit ats sobre el sistema rencutc.eudo

telial. Drgans hematopoletice. Organs hematoli tics.
E Is eritrócit s. EIs lcuc ócits i llurs diversos tipus. Fór-

mula leucocitária normal.
A lteracicns deis eritrccits.
Aíreracicns del; leucócits.
Les ceHules patolOgíques.
Les plaquetes. _ Or igen i alteracions.
HematologiG especial;
Les síndromes hemat olbg iques.
Modificad ons de la fórmula erit roleucocitária en les

iníeccions de tipus agu l.
Modificad ons de la fó rm ula eri tr oleucocitária en les in

teecíons de tipu s créete,'
Mcdincacrous de la f órmula erh rolececcitária en les

necplásies. Id. en les malalties digestives.
Modificacions en la fórmula er it roleucocitá ria en les

malaltie s cardiovascula rs. íd. en Id afeccicns renals.
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Lloc dtl cnrs : Clínica Medica A. (Labora tor i i Audito-
r iuro).

Epoca : novem bre.
H orari : diltllns , dimerts, dljvUS i di1Jhldru. a les 11.
Pr~H d'inscripci6 : 2 $ pies.

RADIOLOGIA INT RATORACICA.- Director: Pral.
A . PEDRO P O:S5. Coüaboradors: Drs. A . AYELL 1

SÁL'l"S, J. GIBERT 1 QUERALTÓ, J. VILASECA 1 SA

BATER.
Mem or ándum anaté mic del torax des del punt de visla

radiolbgie. La radiografía del t órax normal,
Les imarges radiclógiques elementals i Ilur equivalen,

cia ana tómica.
Tube rCll/osi plllmOl1ar. _ Complex primario Les formes

gangliona rs.
L es formes g ranúliqu es i ncdullars.
Les formes fibrosos i fibronodullars.
Les formes de p- edomini cxsuda tiu. Broncopneumónia

i pneurnónia tuberculoses.
L'esplenopneumónia.
L es formes d'estabilització o ñbrccaseoses. Les cave r

nes.
LtS formes de guari ment. L esiona eicau-iteals.
Tubercu losi pleuropu\monar i pleural. P neumotérae

CoHapsoterapia quirú rgica.
Malnltits 1W tuberculoSis.
Turnan del mediastL Malalties brcnquials.
Malalties broncopulmonars agudes. Grang rena pulmc

nar, Abscés pulmonar.
Empiema.
Mala lt ies broncopulmonars eróniques. Sífilis pulmonar.

Pneumoconiosi.
Micosi. Quist~ de pulmó, Emfisema pulmonar.
NeopIasies pulmonars.
T rastom s pulmonars d'crigen circulatorio
Cardioradi%gw. La silueta normal del ecr i pedid e

vascula r, en ant ero.posteri cr, Q. A. D. i O. A, E.
L'ertoeardiograma, Técnica.
P rincipals imatges patol ógiques de les auricules, ven_

n-icles. aort a i arteria pulmonar en les diíe rents ma
Ialt ies d'endo, mio i pericardi.

Lt oc del eurJ: Clínica Medica A.
Etoca : febrero
Horari : de 19 a 21.
Durado : I2 dics.
Prcu d'illu ripei6 : 40 ptes. Pcr a estudiants. 20 ptes.



PRACTIQUES DE LABORATORI APLlCADES A
GA5TRü.ENTER ÜLOGIA. - Direct or: Prot.
A. PEDRO PONS. Cotíaborador: Dr. JOAN Su.
RÓS 1 F ORN5 .

Nccíons elementals de fisiopatologia gástrica. Sondar
ge gi stric. El sal valor clinic i diferente tkniques
emprades (menja r de preva d'Edwaíd-Bcas, Kalk
i d'Herman n, ete.). Estudi especial del sondatge gi~_

trie fra cciona! amb histamina.
Estudi del contingut gas tric en dej ú. Sí ndrome de

Reichmann. Deterrninacié de I'acidesa lliure i com
binada. Investigacicns deis ácida de Iermentacié i
fennents del contingut s:htric. Reaceions de w e
ber i de la benaidina.

Fisio patolog ia de la digestió. Estudi del t ránsit intes
t inal. Est udi coprológtc dels carácter s Iisics i qui.
mies [r , del sublima t, pig. biliar s, nuclcoalbúmines.
r. de Meycr, etc.). Examen macroscopic de la rcrnta
després de la dissociacié (teixit ccnjuntiu moe.
etcéter a}. Importancia de la investigació i ¿ignifi_
caci6 clínica de les hemcrrágies ocultes.

Examen micr oscópic de la femta, amb I'estudi de cada
un deis elements en particular. Parásita intestinals ;
llur import ancia clínica. T écniques de Teleman i
Barthe1emy.

Determinaci6 deis ácids grassos i de I'amoniac; eoncte,
sions que poden deduircse del see estudio

Enumeració i estud i de les princi pals síndromes copro
lilgiques. Ir. Femta normal. en. Insuficiencia gas.
t rica. 3r. Insuficiencia biliar.

Estudi de la insuficiencia pancreática. Dispepsia de Ier
mentaci6. H. <le putrefaccié. Sind rome je;uno. ileal.
Id. de cOlon dret.

Estudi d inic i coprolilgic de 1:0 constipació. Constipaci6
dreta. Id. esquerra. Disquezia. Sí ndrome col itic :
estudi clinic i coprolilgic..

Sondatge duodenal. La. seva técnica. P rova de Me[lzer.
Lyon ; la seva válca clínica,

P reves d'msuficiencia hepática. Deter minacié deis pig.
mente. Sals biliar! i urobílina de l'crina. Deterrni
mació de la bilirubíncmia segons H ijmans v. d.
Bergh. P re va del rosa de Bengala. Id. de la gala c
tosa ; lIur válua.

P rovea funcionals de páncrcas : In vestigacié deis ter ,
ments pancreática en el suc duodenal, orina, ferma
i sango Valora cié de la lipasa atoxil-resístcnt.
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Epoco; ge ner.
H oreri : de 18 a ao.
Durada : 10 llicuns,
P rl!u ¡j'inscripdó : 40 pIes.; 10 ptes.. per als estudiante.

RE UMATIS) IE CARDIO-VASCULAR. - Director,
Prof. ] OAN C UATRE C!\ SAS. Cotlaborcdor s: Drs.
C RI STIAK C ORTÉ S, D . F ERRER DE LA R IVA, A.
VALLS C O:'iFORTO.

LES MALAL
Prof.

Els conceptos dc reacti vitat . Classificació d'allergcns.
Allergens alimcntaris.

P ójlens. Detcrminació dels allé rrrens. T t cniqucs de pre
paraci6 d'e xt rac tes.

Preves r-ntánics. Diagnóstic general. Asma i rin itis es
pasmódica.

F.pota del curs : segonn quinzerta de uuvcmbr e.
Durada : 15 ll i<;011S.

Evollló ó deis ecnceptes sobre la malaltia de Bouillautl.
_ Le s sindromes cltniques del reumatisrne poJiarti_
cular. Formes cliniques del renmatiame cardíaco El
reu matis me cardiac evolutiu. El nOdul d'Aschoíf.
Ana lomia patológica amigda lina . La infecció focal.
Problemes diagnósttcs clavan! d'un eeumát¡c febrós
El rerrcnr i la const it ució en el reumatisme cárdio.
ar ticula r . El rcumatisrne car diac evolut iu. Or ienta.
cious tcrapeutiqucs. El tract arnent qulmic . L'nmie
dal ectcmi a i les seves indicacions.

Trt balls prat:tia: E xploració i expos ició de rnalalts .
Observació de documenta graJ..es re1atius a les rna
ter ies t raetades. i de peces anat émiques, radiogr a;
fies, cte.

U Ot dtl curs : Clínica MM ica C.
Epat a : octubre.
Horori : de I2 a 14.
Durada : 15 di" .
Preu d'iTl$tripci6: 50 ptes.

INTRODUCCIó A L'ESTUDI DE
TIES AL .L!1:RGIQUES. - Director:
J OAN C UATR E CASAS. Coílaboradors: Proís. C.
] m i NEz DíAZ (M adrid ). J OSE:> CUATRECASAS
(M adrid) , i Drs . B. S ÁN CIIEZ C UEN'C,\ (M~ r1rirl )

i R. SURll\'YACH O LLER.
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REUl\1ATISMES E N GENERAL. - Director: P eof.

J OA.'X C UATRECASAS. Coítaboradors: Profs. B E

ZAX¡;OX, G. 1\IARAÑÓX, C . JrnÉ~'"EZ DÍAz, J .

B ASTOS, O . \VUL, J . T RIAS P UJOL, A. F ERRER

C AGIGAL, F. CASADESÚS, L. SAYÉ, P. D OMINGO,

Drs. L. T RIAS DE B ES i B . P ERPI ÑÁ R OBERT.
Classificació deis reumatismes. Els reurnatis mes toree,

ciosos. Bacter-iologia. Reumatismes crónics. Anato
mía pat ológica genera l deis reumat ismcs. PatClg!nia.
Reumat isme i tuberculosi. Am'gdalcs i reumatisme.
Factor s neurotrofics dels reumatis mes defo rmants.
Reu rnatis me cxalémic. E l reumatisme menopáusic.
T ractamcnt ortcpé dic de les ¡¡rlropat ies cr oniqucs.

Epoca deí curs : febrero

SINDROMES RESPI RATb RIE S 1 LLUR TERA
PEUTICA CLfNICA.- DiTectoTs : P r oí. J OAN

CUATRECASAS , i Dr. R. PEP.PIÑÁ R ORERT,
L'auscultació respirator ia. S índromes ca\·;tar ies-Sin

dromcs mcdiastinals. S iudrorne neumoniea. La pleu
riti s. Les sfndromes pseudo. pericarditiques. Eh quis
tos pulmonars. Llicons d'or ien-ac ié terapectica.

Epoca : octubre :
H om ri : d' lI a 13.
Durada : 10 dies.

CONSTITUCIÓ. - Director: Pro í. JOAN C UATRECA

SAS. Coilaborador : P ro í . S. A r .co a á .
Doctrina actual de la cons tituci é orgánica. Tipologia.

Fcnament an tropológic de la doctrina. T éeniques
aplicables ah exámens de saos i ráalalts.

Lloc del r urs : Clínica U edica C.
r.paca: primera quinzena de novembre.
D urada: 15 llieons.

PATOLOGIA MEDICA DEL RONYÓ. - Director:
Prof. FRA NCESC E SQUERDO R ODOREDA, CoUabo
radors: Profs . l\'I, C ORACHÁN, .L. GUI LERA, P.

MARTÍNEZ GAReÍA, i Drs. E. FERNÁNDEZ P ELLI .

CER, V. COMPAÑ, F . B ORDAS, A . ROCHA, L. CAR .

RASCO, J. 1\1. SIMARRO, M . VI ERA, P . TARRÉS,
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M. CORACHÁ N LLORT, P . ESQUERDO, P. DuRA."i
M UNDÓ, ] . CARDENAL , P . SA NT i F . B ERGAD.t

Estudi anat omo-fisiclógic del rcnyó. Les preves funcio ;
nals. Les grans sfodromes renals : insuficiencia renal.
Albuminuria. hematúria. edema. h iperte nsi6, ur é;
mia, alteracions del fons de l'ul1.

Part t#tdal. Evolució histórica del concepte de les
malalties de Bright. Classificacié. Glomerulondritis
difusa aguda. Nefri tis focals, Nefrosi. Nef rosi li.,
poide. Esclerosi renal. Xe lr-itis cro niques. Lit iasi
rena l. Nefritis mberculoses. Piel onefr itis. Neo plisies
de l rony é. Nefropaties de la infancia. Terapéutica
general de les nelropaties.

Trt/)olb "rdctits : Radiologia. P r ótlds urinaria. Estudi
micrográfic del scdimeut urina rio Els ge rmens en
I'orina . Constant d'Ambard.• Eliminacions provoca
des. Investigació del dar. Equilihri ácid.base : de.
terminacions uriná rics . Coeficlent ser-ina-globulina.
Coeficient llpocitlc. P rev a de BennholdsPau nz. Pro
ves Iuncionals .

Lloc del cnrs : Hos pita l de la Santa Creu i Sa nt Pau.
(Servei dd Dr. F. Es querdo).

Epoca: octubre.
Horari : a les 9'30.
Durada : 24 dies.
P,.CIl d'i tlscripció : 50 ptes. Inscripció limitada.

CLlNICA MflDICA DE LES MALALTIES DE L'A
PARELL CIRCULATORI. - Director: Pral.
F'RANCESC E SQUERDO. Coílaborad ors : Drs. MA

NUE L VIERA, ALFRED ROCHA, L LUÍ S CARRASCO

FORIDGUERA, P ER E TARRÉS, PERE S ANT, ]ORDI

CARDENAL i FRANCESC B ERGADA.
Nocions embrjol ógiqtres, anatómiques i fisiologiques In,

dispensables en patol ogia ,cirdio-vascular . Meto.
des d 'investigació per a jtrtjar de l'e stat funciona l
del miocardio Tensimetr ia. Electrocardiogra f ia.
Anormalita ts electrocardiográ fiques sense alteració
del ri tme. A r r frmles r estudi c1ínic i elect ro-c ardio
grafi c. Radiologia cárdio.vascular. Ins uficiencia au
r icular . In suficiencia vent ricular dreta. Insuficiencia
ventricular esquerra. La miocarditis. 'Tr actament
díetetic i medicamentús de la insuficiencia cardiaca.
S índrom es cardiaques doloroses. Hiper tcnsió ar te
rial. Hipolensió a rterial. Malalries de l'aorta. Ar_
terioesclercsi. Afecciona vascula rs perifériqucs de



simptcma tologia preferentment local. Síndrome de
Raynaud. Fl ebitis.

T rcbolts : Totes aquestes llioons es donaran en In Cli
niques, Dispen saris i Depa rtament de Raig s X:
s'ensenyará el maneig de 1015 aquella aparell s que
es necessiten per a completa r una bona exploració
{elect rocard:6graf, tensimetres ngistradors , ete.j .

U oc dd curs : Hospital de la Santa Creu i Sant Pa u (Ser-
vei del Dr. F. Esquerdo) .

Epoca: 12 novembre a 13 desembre.
H OTan: a lea 9.
D u. rado, : un mes.
Preu d'inscripció: 50 pessetes.

CLíNICA MEDICA DE LES MALALTI ES DE L'A
PARELL RESPIRATORI. - Director: Prof.
F RANCESC E SQUERDO. Coílaboradors ; Doctors
L LUÍS ROSAL CA TARlNEU, GA BRIEL M ARTÍ CAM .

PAÑ A, ALFRED R OCH A, L LUÍS C ARRASCO F ORMI.

GUERA, L LUÍS R IE RA GALLO.

Form es cliniques i tracta ment de les bronquitis. Asma
bronquial ; prova deis ajlógens : tractament de l'a s,
ma j deis sea s equivalcnts. Supuracions bronco
pleuro--pulrr.onars. Cánc er bronquial. P neumopatie s
agudes. E"olució genera l de la rubercclos i ; exposi
ció i crítica de la doct rina de Ranke, Herencia , con
rag¡ i vies de difusió. Lesions anató miques elemen
ta ls i lesions particulars de les diverses formes ana 
tómiques. Imatges radiolOgiques de la tuber culosi
pulmonar . La tuberculosi del nen j de l'adclesccnt.
La tubé rculos¡ postpri rnária : manifestacions pul 
monars de la tubérculos¡ hematógena. Tuberculosi
localitzada del pulmó, mcdalitats evclutives. T isi
crónica, d isseminacions broncógenes. Signes tóxics i
funcienals de la tuberculos i pulmona r. T ractament:
higiénicodiet étic i medieamentós. Pneumctúrax a r
tificial. F renicectomia. Pneumólis! intrapleural. To
raeoplástia. Tubérculos¡ pleura l.

Prdctiquu : Toles aquestes llicons. excepte les doctrinals.
es donaran en les infcrmeries o dispensaris, distri 
buint el treball en forma que els senyors inscrits
hi prenguin una part activa en tot momento

Líoc del curs : Hospital de la Santa Creu i San e Pau (Ser ,
vei del Dr. F. Esqucrdo).

Época : del 12 de novembrc al 4 de desembre.
H orari : a les JO .

DI/rada: 20 dies .
Prce d'úlJc,.¡pci6 : :so pessetes.

361



:162

EXPLORACIO DEL T UB DIGESTIU I ORIENTA
CIÓ DIAGNOSTICA. - Dírectors: Pral. A.
T RIAS j Dr. M ARI US C ORTES, metge del Dispen
sar¡ de l'Aparell Dlgestiu. Collaboradors : Drs.
A XTOXI CAROO:fER, F ERRAN C ASADESÚS, Raaox
C ÓRDOBA, F REDERI C DURA~ 1 A GUSTÍ Gónz,
Ar.EXA:SDRE L EÓN, FRA:SCE SC :\I ARTÍ NEZ R I BE.

RA, F RAXCESC M ORER, P ERE P UJ OL i T EODOR

T ORN ER.

Constara de cines part s : una en qlle s'exposaran els
ccneixcr nen ts te órica i pr áctics sobre el lema en
qüestió. i una a1tra en que es fara n aplica cions pu
rament pr actiqu es, consideracions sobre eh casos
clinics interessants de la visita i assisténcia a la
sala d'operacions ele la clínica.

Tct s eIs ahnnnes inscr-ita tindran dr et a assistir a la
visit a del D jspensari, aíxl com tamb ú al Iaborator-i
d'análisis i als ex ámen s radiológics i cudoscopics.

l . _ Idees dircctrius de l'cstud¡ d'un suposa t rna
lalt de l'a parell digestiu. _ Ex ploració radiológí
ca. _ E x ploració ra diológica deis budells.

"\llal isi del conting ut gástrjc. _ Sonda tge R3st ríc. 
Sondatg e duod enal. _ L'aparell hepatobiliar en les
seves relacione amb el tu b digestiu . _ Examen en
prolbgic. _ Explo ració de l 'esóíag. _ E xa men
de la r~ió an crectosigmoidc. _ La la pa rotomía
expl oradora.

11. _ Notes sobre la. sensibilitat viscera l. _ Punts
sensibles abdominals. _ Le s Irradia cicns. _ E h
ois j el vó mit : les hematemesis i les meleues.
Les hemcrrág ies ocultes del tub digestiu. _ Loca
litzacié d'una tumoració abdominal. _ P atologia
radiológica deis intestins. Duode. _ Patologia ra
diológica de l'est ómac. _ Ijiagnostic radiológic
de les síndromes de la fcssa iliaen dreta. _ Diag.,
nostic diferencial dels cstren yiments. _ Diagnóstic
di fere ncial ent re l'ulcus i cáncer ga stries i les dis
pépsies seeundari es~Diagnost ic diftrenci;¡! de les
icter lcles.

Lloc del curs ; Dispensad de malalties de l'Aparel l Digcs ,
t iu, anex a la Cttníca Quirúrgica del P ra l. Antoni T r ias.

E poca: febrer , rnarc . ahril i maigo

H arari : de 8 a 10.
Prevs d'in.Jcripció : 60 pessetes.



TERAPBUTICA DE LES lIALALTIES DE L'APA
RELL DIG ESTIU. - D írectors: Proí. A.
TRIAS i Drs. A. GÓMEZ i F. :\IoRER, metges del
Dispensar¡ de PAparen Digestiu. Collaboradors:
Drs. R. CÓROODA, ~1. CORTEs LLADÓ i A. LEÓX.

Les caracter istiques deis tre balla práctics són iguals que
les de I'anter ior.

Tractament medie de I'ulcus gastroduodcnal. Indica 
cions qnirúrgiq ues, _ Cirurgia de I'ulcus gast ro
duodenal. _ Cirurg ia del cáncer gástri c. _ T rac ia .
mcnt de les síndromes ~if t riques no o~ganiqucs._

Tractament de la síndrome diarrc:l_ Traetamem
ce la síndrome constipacié.cc.Estat actual de la te
rapeutica de les colitis . _ Stndrome enterare
nal. _ Tractament medie de les a fecciona vesícu,
lars . _ Indicaclons quirúrgiques . _ Clrurgia bi
lia r . _ Terap éutica de les hepatitis simples i cir 
r ótiqucs. _ Tractamenr de les síndromes nncrcc
tals.

Lloc del curs : Dispensar¡ de malalties de l'apa rell diges,
tiu, anex a la Clinlca Quirúrgica del P rof. Antoni T r ias.

E óoca : maig i juny.
H orari : a les 8.
Du rada : un mes.
P reus d'ilucripci6 : 40 pessct es. Inscripciú conjunta a

aquest eurset i a I'anterjc r, i5 pessetes. El nombre
d' inscrits queda limita r a 12 .

CIRURGL\ D'UR GENCIA. - Director : Pral. A.
TRIAS. Collaboradors : F. D OME!\"ECH A LSI NA,

Prof. auxi. iar , i cls metges de guardia de l'Hos
pital Clínic.

Consistid en Iliccns clniques i sessions operator ies.
aprnfitant e1s malalt s d'urgéncia de l'Hospital D i
nic. E l nombre d 'a lumncs sera lirnitat .

uo" dd " urs : Servd de Cirurgia del Prof. A. T r ias .
Eroca : del t2 al JO de novembee.
Horari : Sessions quotidia nes, a les 1 2 i a les 18.
Derado : 15 dies.
Pr ew d'illscripci6 : 25 pessetes.

VULC US GASTRODUODENAL. - Director : Pro.
íesscr 11. C ORACH A!\'. Coüab oradors: Pro.
fessors E NRI C R IB ,\S I R IBAS, FRANCESC Es-
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QUERDO i F . GALLART, i Drs. M. CORACHÁN

LLORT, T. P IS ÓS, J . PI FIGUERAS, J , P RIM, 1\1.
R A.'lENTOL, R. Roce DE Vn.."YALS, A. R OCH A,

J. T RUETA, R . V ALLRm ERA i J . V IL ARDELL.
H istopatolcqia de l'u lcus. _ L'ulcus experimental. 

Etiolog ia i patoge nia de l'ulcus gastric. _ Gastri
tis i estlldi r ad iológ¡c de la mucosa ga~t ri<;a. 
Simptomatologia de I'ulcus gastroduodenaL _ Es
tudi rad iolOgic de l'ulcus gast roducdenal. _ P ri n
cipis Icnamentals en la indicacié i en la técnica de
l'uleus gást ric. _ T ractament qui rúrgic de l'ulcus
gastr ic. _ Les hemorrágies de t'ulcus des del punt
de vista quirúrgico _ La per foraci ó de I'uleus en
peritoneu lIiure. _ L'ulcus p.~ptic postoperatori.
_ L 'anestCsia d'elecci ó en la cirurgia de I'ulcus.
T ractament pre i postoper J. (ori dels malalts gas·
t ries. _ Fisicpatologia de l'est ómac gast rectornit
aat .

Tr eballs brñctics : Assistóncia a sessions opcrat c ries. Ex
ploraci6 deis malalts pcr tanyents al terna (Clínica, ra
diclogia. Iaborntor i}. P ractiques de cirurgia exper imen
ta l.

L/DI: drl (U f s : Hospital de la S anta Cree i de Sant Pau.
E toca : de 1'1 al 1.5 de ncvembre.
Horari : de 8 a 11.
Preu d'illscripdó: .so pessetes.

TRA CTAMENT DE LES FRACTURES.-Di,ector :
Prof. J OAQU1M TRIAS. Coitaborad or: Dr. J . JI.

MEKO.

Co nsistirá en Hiccns teóricc.pr áctiques ap rofitant els
malal ts amb fra ctures que ing eessin a la ainica i
~ltres de la mateixa Clí nica i Dispensaris.

Epoca del curs : del .5 al 2.5 de novembre.
Horori : de 10 a 13 i de 16 a 18.
Durado : 1.5 llicons.
Pr(lf efi flscripnó : SO ptes.

PATOLOGIA DIGESTIVA. - Director: Preí. J, l\L
B ARTRISA . Coliaboradors : Dr s. J OSEP LENT!.

NI, J. M. BORDAS i JOAN COLO M,
Utccs .cancc r. _ Els regims alimentaris en patolo gía

gást rica . _ Diarrea: estu d¡ clinic i coprologic._
Diarrees d'o rigen parasitario _ Dlagnóstic de les
este nosis del budell. _ La s'ndro me humora l de



l'ocIusió intestinal. _ La síndro me sigmoidea. _
Les estenosi s rectal s. _ Afeceions benignes ano 
rectals. _ Tera peerica de les diferen ts fonnes de
rons tipació.

UO~ drl t ll,.s: Clínica Quiru rgica del Dr. Bartriea, a
l'Hcspital Oínie.

E/'Oto: julio!.
H omri ; a les 9.
D urado : 10 lliccns.
P U II d'insc,.¡Pció : 25 pessetes.

UROLOGIA CLíNICA 1 OPERATóRIA.-Dimto,;
Peof. ] . M. B ARTRI NA. Coüaboradors: Lr .uís
B ARTRINA, J. CLAVELL, J AUME S UNYER 1 P I i
M . BALART.

Anatomía de k. uret ra i glandules periuret rals, histolo
gia, fisiologia normal i patolOgica: cxplorad6; ca
teterisme. _ Uretrcscópia : T ractament ueetrcscó,
pie de les u retr itis. Rentar de les vesíeules semi
nals. _ Tractament de les uretritis. _ Diagnos.
tic diferencial de les malalnes de la pr óstata, _
Discussió dels diferents trartaments quirúrg ica a
emprar con l'ancmenada hipertrofia de la próstata,
Cáncer de la prós tata, T ractament. _ Diagnóstic
diferencial de les malal ties de la bufeta. _ Cis
toscópla. _ T écnica de les reseccícns dels turnors
de bufeta. _ Ex amen citobactcriológic de I'orina
i elcrncnts de diagn óstic de les malalties del rc nyó.
Dia gn óst¡c difer encial de les malalt ies quir úrg iques
del rony ó. _ Cat eter isme d'uréters j pielog rafia
ascendent j descendent .

Lloc ¿rl ~Jj".s: Clínica quir úrg ica .
Epons : mar~

Horari : 9 del mati.
D"ra4iJ: 10 llieons.
Prn a'inscripeió: 25 peSSdes.

QUESTIONS QUI RÜRGIQUES DEL FET GE, VIES
BIL IARS 1 PÁNCREAS. - Director: Prof. E.
R IBAS 1 RIBAS. Coüaboradors: P roí s . F. G A

LLART, F . ESQUERDO, M. CORACHÁN i D r s. T .
PINÓS, J. FONCUBERTA, J. RABA SSA, E. RIBAS

I SERN, A. ROCH A, J , RAVENTÓS 1 SUCRE, J. M .
F ORN i P . T ARRÉS.

El Ietge i l'equilibr-i humoral. Importancia de la Intec-
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ció focal en palologia bepática. _ Exploraci é fun
cional del Ierge, _ F isiopato1ogia de la bufeta bi
liar. _ Pigment a i sals bilian , colesterina. _
Cálculs biliars i lIur topog rafía . Estudi anatom o,
patol ógic de les colecistitis. _ I nfeccions hepat o
biliars. _ S indrome inicial de la litiasi bilia r.
_ Ictcricies quirúrgiques i hepatit is quir úrgiques
_ Les estasis vcsicula rs mecániqu es i iuncionals.
Bilis blanca i bilis negra. _ Aplicacions diag nósti.,
qucs i terap éutiques del sondatge duodenal. _ In
dieacions quirú rg iques en la litiasi biliar. Trastoms
opera tcris d'erigen hepátic. _ Dperacio ns que t'S

practiquen en les vies bilia rs : eener¡ que deu cnen,
tar l' e1ecció de l'operació. Esdevenidor del cele
cistectcmitzat. _ Abscessos hepátics. _ Síndromes
hepato-espléniques. _ Fistules pancreátíqoes. He,
mc r rágíes !""ncreatiques.

Tr t balls prdctics: Exploració fun cional del Ietge, bu.,
feta biliar i páncreas. Radiog raf ies, difer ents tee
niques, Sondatge s duodenals. Análisi cito-químico.
bacteriológica. Examen de peces patolog iques (bufe.
tes calculoses, víes biliars}.

Lloc dtl curs : Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Au·
ditor i de Sam Agust í).

E poca : del 16 de setembre al 20 de desembre.
Horari : de 10 a rr .
Durado ; 2 meses.

Prt" d'inscripci6: 100 pessetes.

OBST ET R ICIA.- Director: Prof. PERE NUBIOLA. Col
laboradors: Des. J. l\Iu Ñoz.ARBAT, D. ACUSTÍ,

L. CARULLA, A. y ÁÑEZ i altres metges assistents
a la Clinica.

Hormon es sex uals. Analgesia tocologica i anestesia re 
gional. Fórrnules leucoclt áries en e1s diversos esta ts
grbids. Patologi.a de l'ó rga n placentari, Estudi glo
bal i parceña r¡ de la sifilis en l'estat gravid. A na.
tomia patológica i bacteriológica de les infeccions
puerpe rals.

Trtballs PClk tics : A m és de l'assisténcia a te tes les sec
cions de la Clínica. fonnació d'u na tes¡ de t reball
perso nal respecte a un assumpte ob st étric .

Lloc del curs : Clínica Obst étrica.
Horari : de 8 a 11 i la resta del dia.
Dllrado : 3 semest res.
Prew d'ilUet"ipei6 : 100 pessetes.



GlNECOLOGIA SUPERIOR. - D;TcctOT : Proí. Víc
TOR CO)''1LL. Coííaborodors: Drs . M . GARRJGA

Roca , R. CASA:"'ELLAS, L. PUJG, S. MATA, F.
ÁLVAREZ, J. S ANMARTÍN, J. I SCLA, j . M . ~lAs

CARÓ, A. SOS TRES , ] . MIR, R. A LVAREZ,]. SoLER

i M . B ONAFONTE .

Tuberculosi genital . _ Sirnpátic pelvia. _ Abdom en
agut en Gineeologia. _ Hormone s sexuals. _ E s
ter ilita t femenina i tractament. _ H ema tologia ~i ·

necológica. _ La dia termi a en el tractamea t de
les anexitis. _ P sicología femenina. _ Reaecions
serotógiques i bacte riológiques en Ginecologia . _
Pu bertat patológica. _ An atcmia patológica del
cáncer de I'úter . _ Indicacions modernes de la
Radioterapia profund a, _ Lesiona del plasma
generatiu en Radiolog ía ginecológica. _ Avencos
de la Ginecclog¡ a, el mome nt actual de l'en senya ,
ment i de ies investigacions arrcu del mó».

Treball s />rae/ies : R ecoucixement de les malaltl es de
la sala i dispensari, a judar les inte rvencions quirúr 
gique s. practica d'insutlacions tubáriques i de t rae,
ta ments diat ermics, d'tníra roigs i d'ultraviclats.

Lloc del curs : Cl inica de (iincccl og¡a.
Epoca : g-ener a marc.
H orer i : de 8 a 11 .

D urada; JO dies.
Pre« d'inscriprió : .so pies.

PATOLOGIA VASC¡;LAR DE LA RETINA.-Prol.
J. G ÓMEz-MÁRQUEZ.

Anat omofisiologia deis vasos retiniana. E stud i oftalmcs
copie dels va sos en esta t normal i interpre tacié de
les variacic ns fisiolOgiques de llur asrecte. Te n
sió arterial ret iniana. La SC\'a determina cié en sub
jectes normal s. P ressió venosa retiniana normal. La
seva mesura. H iper i lripotensió arterial re tiniana.
El seu valor semiológic. EJs angioespasmes reti;
nians. Per iarteritis . endoarteritis, trombos¡ de les ar
ter ies ret inianes. Periflebitis. trombos! de les ve_
nes retinianes. Malalties retinianes amb predomini
de les lesions vasculars . Valo r semiológic de les
vasculosis retiniane s. Valor scmiológic de les al;
teracío ns tensionals deis vasos rctinian s.

Trebolts prdclies : E stud¡ deis mal alt s amb vasculcs¡
retiniana que acurlcixin al Dispensar¡ i excrclcls de
la determiuació de la pressiú sanguinia en ets vasos
retinians.
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Lloc del curs : Hospital del Sag ra t Cor.
E poca : febrero
H orari : de 8 a 11.
Durado: 10 dies.
Pre« d'inscripci6 : SO ptes.

OFTAL~IOLOGIA.-Djrectors: Proís. 1. BARRAQUER1

M . SORtA i I. GóMEZ ~L\RQUEZ.

Cun super ior per a especial istes.
El cu rs sen\ divid ir en tres ser ies de 25 IIil;'OJl5 teóri co

practiques i eomprendr á. a més. en cada serie, 25
sessions operatú ries . Les Ilirons de la pr imera serie;
a can ee del Dr. J. Gómu-~Iirquez, que les profes
¡;ara. els t res pr imen dies de cada setma na a l'Hos,
pital del Sagra t Cor , versa ran sobre explo ració de
l'aparell visual, aimptornes i signes visuals en les
malalties generals, malalties i rraa mana rnes de l'a
parell visual intracranial.
EIs tres darr-er s dies de la sctrnana hi haur jl ses.
sicns operatór les als Hospltals Clinic, de Sant Pau
i del Sag rat Cor acarree dels tres professors .

El scgon període, d'igual nombre de llicons i sessions
operat ór tes, anirá, en la par t teórica, a cárrcc del
professor Mari a Soeia, eís tres primen dies de la
setmana. a la sala d'Ofta lmologia de í'Hospital Cli
nic, Les sessions cpcrató r-ies t indran erec te e1s tres
darren dies a tes sales d'operac ions oftalmologiques
dels tres Hospitals. Les llicons del proicssor So ria
tracta ran deis anexos de l'ull , Ilur anatom ía i fisio
logia, d'histopalol ogia i bacteri olog ia ccul ar s. ma
tatues i traumatismes deIs anexos deis ulls i deis
tracta ments medies L'quirúrg ics correspcnents.

El tercer per lode del eur s, a cárree del professcr
Ignasi Ba rraquer, els tres primen dies de la setma;
na, versará sobre anatomía, fisiologia, histopato
logia, bacte riología, malalties i traumatismes del glo
bus ocular , i t ractamcnts medies i qu irú rg\cs. U f
sessicns operat óries tmdran efecte en les ma teixes
condicions que en tes dues primeres ser ies de lli
ccn s. S'orga nitzaran confere ncies i sessíone opera ,
terles a canee de rcp uta ts especialistes nacionals 1

estraugers, en la for ma que s'anuncia rá oportuna
ment,

Epo ca del m YS: comencament, 16 de novembr e; durada,
ños a completar el nombre de I SO, entre llicons i ses.
sions opera tórlcs.

Horari : sera anu nciar en comentar.



Drets d'inscripd á: sao pessetes tot el curs ; una tercera
part, 200 pessetes.
P er a més informes adrecar-se a la Secreta r ia de la

Facultat de )'[edicina, o als protessors Sória, Bar;
raquer i GÓmez_Mirquez:.

PSIQUL~TRIA FORENSE.-Director; Pral. 1\1. SAo
FORCADA. Coílaboradors , *

Estudi médico-lega l de la responsabilitat cr iminal. Id.
de la capacitar civil. Reacciona antisocials deis his
'tér-ics, deis epileptics, en la paranoia i esrats pa
ranoi des, i alcohólics. Id en altres toxicomanies
(morfina, cocaína, etc.). Pericde médico.legal de
la parálisi gene ral. Id. de l'esqeizofr énia. L110mi_
cidi en Patolog ia menta l. Es tudi médico-legal del
furt mor bés. Els problcmes del peritatge psiquiá
t rie. Normes generala per al dit pcrita tge en I'or_
dre civil. Id. en l'ordre criminal. Psicología del
testimonio Critica de la Iegislació vigent en l'crdre
psiqui át r -i c.

T rebolis priiCtiC$ : H istori es cliniques i informes psi_
quiátrics dels malalts que ser án obiecte d'estudi du
rant el curso Practiques a l' Instit ut de Psicotecnia
i ah Manicornls que opor tunamem a'indicaran.

Lloc dd curs : Aula de Medicina legal i Maniccm is.
E/'oca : maro; i abr il.
H orari : d'II a 14.
D" rru!a: 30 llkcns,

L'AUTóPSIA J UDICIAL. - Director: Pral. MANUEL

SAFORCADA. Coilaboradors *
Historia de l'autOpsia judicial. El seu valor per a de;

terminar la causal cbituária, Identificació del cada
ver. Estudi de l'hábit i del lloc on es troba el ca_
d áver . Toaleta del cadáver. Técnica de I'autopsia
en general. Id de la cavita t craniana i raquis. Id.
del coll. Id. de la cavitat torácica. Id de la cavitat
abdominal. Técnica de l'aut ópsia del Ietus i del nou
nato L'ac t ópsia en les exhumacions. Histotana
tclogia. L'autópsia en els emmetzinaments. AutOpsia
i embalsarnaments. Id. en els cadá ver s carbonitzats
i trossejats. L es taques en el cadáver. Redaccié del
protocol d'autópsla. Iuvestigacions complementáries
de l'autópsia.

Treb alls prdct ics : A m és de la practica de les autóp-

• S'a nunciaran oportun arncnt cls noms deis professors i dcc,
tors que prendran part en el curso

369



370

sies en collaboradó amb els metg es forenses, tol ~

e1s treba lls de Laboratori (docimasia hepatica . pul.
monar, suprarenal , investigacion s quimicoctoxicoló
giques , espect roscópiques, hi stológiques i experimen..
ta cicns fisiolbgiques). Recc neixement de les diferent5
taques (sang, esperma, femta , meconi, etc .),

U oc dtl &11 "'1 : D ipbsit judicial.
Epoca: Iebre r ¡ma r!,;.
Horari : d'n a IJ..
Dul'"twa : 20 llit;eDS.
P,..ev d·j'l.uripd6 : JO ptes.

PSIQUIATRIA.- D;rector : Prof. EMILl ~hRA.

Cursos monografics.

Psiquiatr ía social.- Dr. O. FOREL.

Tractament dcls simptomes psicogenitics.s-Dt , R.
SARRÓ B URDANO.

Psiouiatria injantil.-Drs. STRAUSS, G. !\I ORAGAS i

J e-. vORDODA.

T écniques modeT11CS d'exploraci á psiquiatrica.
Prof. EMILI MIRA.

L'época deis ee rsets sera anunciada oportunament.

HISTOPATOLOGIA DE LA PELL.- Director: Pro
fessor A. CIVATTE, de l'Hospital de Saint.Louls,
de París.

Dotee Ilil;0n5 de técnica i interpretació de preparacionr
de pell . Conferencies i treballs de Laboratori . Ultra
el curs de perfcecionament, el proiessor Civat te do-
nara tres con íerén cies elementa ls sobre e1s temes
de m és actuaíitat en Histopatoloeia de la pell.

EpoclJ del &Ilrs: marc.
Hororí : de 19 a 20.
Prew d'illsc,.. jpció : ISO pessetes.
Nrnnbl'"l d' ínscr írs ; 15 com a máxim.

OTO · RINO . LARINGOLOGIA. - Director : Prot .
F ERRAN CA SADESÚS. Col:laboradors : Drs. L,
SU 'ÑÉ M EDAN, J. ROCA i R. C ANALE TA.

Curs superior per a esrecialistes.
Exploraci6 deis malalts i llur t rac tamcn t medie,



sota la dir tcr ió del Cap del Dispensar], Petltes in_
terve ncions a practicar pels deix ebles, Assisté ncia
a les gra ns imervencicns practicades pel P eofessc r
o pels Aj adants de Catedra. Cures i ' tractamenr
postoperatc rí a canee deis de ixehles duran t el cur~

Conferencies i un o més cursos monogrilics.
Lloc dd Cllrs : Servei d'OtO-rinO-laringologia .
Epoca: de 1'1 d'cctubre al JO de [uny.
HMari: de 9 a 14.
Dvroda : 2 anys.
Pree d'i"sniptió: :IJ ptes.

URÜLOGI A.-Director: Prof. SALVAOOR GIL V ERNET .

CoUaboradors: D rs . J . CIVIT, V _ COMPA!\"YS, F ,

I naaar, J . M .· L UCENA, F . M ESTRES, J. O RSO.

LA, F. P EREARNAU, J. P ONCE DE L EÓN, F , SERRA·

LLACH J ULIA, R. FORGAS i N . SER RALLACH .

Curs d'ampliaciú per a mctges.
O rientacions mcdcmes en la tera péutica de la blencrr á,

gia. - Estu di ana tcmopatológic i cltnic de la hiper;
t r ófia de la próstata. _ Anatomía quirúrgica dels
clrga ns intrapélvics en I'horne. _ E l tract amenr qni
r úr gic de la hipert rofia de la próstata. _ Estudi
clinic i terapéut lc de les disúries per alteracions en
el co11 vesical. _ El cáncer de la pr óstata, Es tat
actual de la seva terapéutica. _ Interp retaeié de
les iraatges cistoscOpiques. _ Els divcrticles vc_
sicals. Patogenia, aimptomes i tractamenr. _ Les
neoplásies vesieals. L1ur tractament. _ Fisiopato.,
logia ur etro-piélica. _ Les hidronefrosis. Patoge.
nia, simptorncs i traetament, _ Explcr aei ó lisio.
1000ca del ronyó. Cr itica j ccncepte práctic, _ Les
cisto-pielo-nefr itis, T ractarnent. _ La litias¡ ud.
nana. P atogenia i tractámenr medie d'aquesra afee
ció. La terapéutica urológica en un litiásic, _
Diagnóstic j"treCO¡; dels tumors malignes del ro
nyÓ. _ La tuberculosi renal. El seu diagnOslic
precoc i el seu t ractament. Prcccssos no tuber
culosos de I'aparell genital. _ T ractament de la
tuberculcs¡ gl"nita1. _ L'anestésia en urologia~

Atencions pre i postoperató ries d'un malalt urinari
T reballs pr éct ícs : Sessions cpera t óries . Ma niobres en

doscópiques. Operacions en el cadáver, Exámens
de Laborator io Exploracions radiológiques,

Lloc del curs : Labora tc r¡ d'Urolog ta.
Preu d'in.rcripci6 : :25 pessetes.
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QtJESTIONS ACT UALS SOBRE EL TRACTA.
MENT DE LA T UBERCULOSI PULMO.
NAR PER LA COL-LAPSOTERÁPIA_ - Di
rector: Prof . LLUÍS SAVÉ. - Coílaborcdors:
Pro í. L. BERARD, de la Facultar de Medicina de
Lió ; D r. LLUís FROSTERA, Cap de Serve! de Cí
rurgia a la ViHa de Salut l'Allanca : Dr . G.
MAURER, Clrurgiá de l'Hospital Laennec , de
París; Proí. 1\1. TAPIA, D irector de l'Hospital
Nac ional de Malaltles iníecciosee, de Madrid,
i Proí. A. TRIAS.

Durant ti curs 1'5 donaran dotze conferencies amb de
mcstracioas practiques. El programa detallar sera
an unciat opcrtunarnent .

El'rJeu d~( Oll"S: roan;..
Horeri : de 19 a 20.
Nombre de fli,olls: 12.

MALALT IES CRONIQUES NO TUBERCULOSES
DE L'AI'ARELL RESPlRATORI 1 LLURS
RELA CIONS A11B LA T UBERCULOSL
D írect or: Proí . J. RAVE~TÓS . Collaboradors: els

metges Ajudants i Auxiliara del Servei.
Bronquitis crónica Lbeonquiectásla .
Esclerosi i ernfiserna pulmonar.
Asma bronquia l.
Abscés pulmonar , piosclerosi j gangrena
Quist hidaridlc del pulmó.
Malformacicns ccugenites de l'aparell respir atori.
Neoplásies pulmonars primitives i secundáries.
Micos¡ del pulm é.
Sífilis pulmonar.
Pneumoeonicsi.
Peecm ónies cróniques no especifiques.
Trcballs prdctia : P resenta cié de malalt s. resultare d'au_

topsies, preparacions histclógiques. broncosc ópíes.
invcstigacions de Laborator i, etc.

Lloc del turs : AuditOrium del Serve¡ de Tisiclogia de
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau .

Epoca: gene r,
H oruri : de 10 a 12.
Dwroda: 20 dies,



CANCEROLOGIA. - Director: Prof. VlCEN~ CARU.
LLA. Coüaboradors: Des. B. C UEVAS, J. B OFILL·

D EULOFEU.

Etiologia del erane : ccnsideracions d'ordre biolbgic se
neral. El cranc experimental : el cranc del quitu i
per empehs . Serologia del cranc : Cornenta rjs prac ·
tics sobre les reaccions diagnOstiques més conegu
des. Tractamem del cra nc : críentacicns cliniques
per a deduir.ne l'orientaci é terapéutica.

Tr,boUs prdctics : Al Laboratcri de Canccrologia , de
car ácter practico realitzant les experi éneies amb el.•
animals previament preparats amb irr'itacié per qui.
tri i empej ts. Les reaccicns ta mbé será n realitaades

• prácticament. i semblantrnent altr es parte del pro
grama.

Uor dr/ rurs: Labcrator¡ de Ean cerolog ia Experimental de
la Facultar.

E poca : febrer o
Ho rari : d' I1 a 12 .

Durada: 12 llicons.
P" :u d'j,1Scripció : 25 ptes.

ACTINOTERAPIA. - Director: Proí . VICEN~ CARU.

LLA. Cok aboradors : De s . L . SIADMAN, B. CUEVAS
¡ROCA.

Actinoterápia racional : Historia dels raig s in traroia s,
ultraviola ts i espect re solar. _ Estudi d'inst ru
mental, C'spectrogra6a, mitjans de mesur a. indica 
cions i tCcniques.

Trtballs prdttirs : Aplicacions d iruques de l'actinete-
ripia.

U oc ¿t I ~"s : Departament de Terapéutica física.
Epoca: abril.
Horari : d'IJ a u .
Dvroda : 15 lliccns.
Pree d'inS(ripció: 25 ptes.

HIPERTIROIDISME. TRASTORNS METABó
LICS PER AFECCIÓ HIPOFISARIA. TRAS
TORNS METABóLICS PER AFECCIó SU
PRARENAL, DIABETIS. - Director: Prof.

ROSSE~"D CARRASCO. Collaboradors: Doctore

JAm-rE Pr 1 SUNYER, ALBERT FOLCH PI.
RONAVENTURA RENAICoES, .lOAN B USQUETS, JOR·
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DI F OLCH, P. CAMP S ] U:SCOSA ¡ J OSE FINA LA_
TORRE.

Hípertiroidísme. Met abolisme total i basal . Concepto
d ime d'hipertiroidisme. Fi siopatologia. Simptorncs.
Diagn óstic. P ronost ico Tractarneut .

Afu ciolls hipofisdrin Fisiopatologia hipofisária, Dia_
betis insipida. S índrome de Froelích. Síndrome de
Cuehshing . Dbeslta ts i Illilgron hipofisáries.

AftcciDIU IK/JTaTtNols. Fisiopatologia supra renal , me
dullar i cortical. Malaities d'Adisson. Altres tras
tor ne nUlritius per afecció suprarenal.

Diobclis. Metabclism e deis pr incipis immediat s. Fisio
pat ologia . Simptomes. Cetosi, neldos¡ i coma. For
mes cllniques. Evolució. Pronostic. Ijlagn ástic. Es
tudi general del rcgim i d'alt res agcnts tcrap éutics.
Insulina. Altres medicaments. Orientaci 6 per a la
practica del tractament. Normes per a la practi ca
dc:l tractament. T ractament del coma. Complicacions.

Trebolls prdctiu: Prcsentació i estudi cnmc de ma
lalts. Estudi d 'hist ós-ies c1íniques. Demostraci é i rea
lització individual de determinacions de metabolisrne
basal i de diferent s exámens de Laboratcri d'apli
caci6 a la practica clínica de les mctauíes objecte
d'aquest curso

Llnc del Cl/TS: Institut de Fisiología i Clínica de malalties
de la uutr lció.

Epoca: del 16 d'octu bre al 15 de dcsembre.
Horari: dimarfs, dijalls i dissabfcs. de 18 a 2O'JO.
DlIroda: 25 lliccns.
Prev d'illScripci6 : .so pies. T res places gratuites que eal,

drá sojlicita r per sonalment al Director del curso

cLíNICA NEUROLOG ICA.-lftreclor: Prof. BEL.

LARMÍ RODRÍGUEZ A RIAS. Coilaboradors: Drs . E.
TOLOSA (ajudant de catedra), G. E SCARDÓ MON.
TÉ (neuróleg}, E. PÉREZ CASAÑAS (electr óleg},
A . VILA C ORO (oítalmóleg) i A . Azov (otóleg} .

Presentaeió de malal ts (exploració i consideracions diag
nOstiques). _ Practiques d'exploracié clinica espe,
cial (oftalrno-neurolOgica i oto-neurolbgica) i eom,

. plementária (humoral. rad ioIOgica,- efecrrica , etc.).
Te rapéutica neurclóg ica. _ P robls mes .etlológics.

Treballs prdctics : Redacci ó d'h is\,ones ' cliniques i
d'observaclons cllniqaes i ariatomo.cliniques.

Lloe del curJ : Dispensar ¡ de "Neurolog ia de I'Hospital Clt
nic i Se<:CiÓ Neurológica de la Oinka Psiquiát rica Mu 
nicipal (Llull. 8).



Epoca: dilllarls i di'/..'t lldrt s , a partir del 16 d'octub re.
H orari : de 12 a 14,
Durada : 40 dies.
Prcn d'jllscriPá ó; 100 ptes.

SíFILIS DEL SISTE1>L~ NERVIÓS.-Di"clo" Pro·
fessor B EL 'LAlUI Í R ODRÍCUEZ ARIAS, Coílabora
dors: Proí. J AUME PI;YRÍ, Drs. G. EscARDÓ
l\IoNTÉ, J, M , C ATASÚS i ~. A NCOCHEA,

Al teracicns humorals de la neurostfilis : examen i se,
miologia. Patologia. O inica. Diagn óstic diferencial,
Estudi especial de la sifilis nerviosa latent. Factors
etiolOgics i patogenia. P rofilaxi. Tera peutica mo
derna: especifica i biolOgica.

Trt brd l.r priktiu : Presentaeíé i exploració de ma1alts
Assaigs terapéutics.

Lloc del curs : Dispensar¡ de Neurclog la de l'Hospital CH.
nic i Seeeió Ncurclógica de la Clínica P siquiátrica Mu
nicipal (Llull, 8).

Epoca: marl; ¡ abr il, dillwlS i dijolls, no festius.
Horari : de I:i! a 14,

Dllrodo : 15 dies.
Prt11 d';nscripáó: 50 ptes.

SIMI'TOMATOLOGIA 1 DI AGNÓSTI C DELS TU.
l\IORS INT RACRANI ALS. - Director: Proí.
B EL 'LARMi R ODRÍGUEZ ARIAS. CoJlaborador:
Dr. E. T OLOSA.

Hipc rtensió intraeraniana en general-Consideraeions
gene rals sobre el diagn óstic topogr áfic deis tumors
cerebrals. _ Tumors de tes fosses cranials anterior
i mitjana. _ Tumcrs de fossa cran ial posterior.

Trebaíis pradic4' : P resentacié i 'exploraci é de malalts.
Examen de radiognfies, peces anatómiques i pre
paracions histolOgiques.

Lloc dtl curs : Dispensar! de ~eurologi¡t de l'Hospital
Clinic i Secclé NeurolOgica de: la Clínica P siquiitriCd
Municipal (Llull, 8).

Epoca : A partir del 1S de aovembre : dill lms i dijous, no
íestius_

Horari : de 12 a 14,

Durad4 : 8 dies.
P ree a'illstriptió: 25 ptes,
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OFTALl\10.NEUROLOGIA. - Director: Prof. B.
R ODRÍGUEZ ARrAs. CoUaborador: Dr. A. VILA

CORO.

Est udi de l'a natomia, fisjologia, expleraei é i semiolo
gia deis aparells ccelars motors, semi tiu, senso
ri al i simpátic, _ Norma d'un examen neuf'()-Oftal_
molÓgic. _ Malalties no nervio ses i nervícses que
produeixen tra stom s ocular s, _ Afeccions neuro
cculars fj miliars.

Treballs priklilS : Presentacl é i exploració de malalts
i redaccié d'b istbries cliniques.

IJOt dtl curs ; Secci6 Neurol ógica de la Clín ica Paiquiá -
tr ica Municipal (Llul!, 8).

E jJot a : a part ir del 15 de gener, tots els dies feiners.
H orari : de 8 a JO.
Du rada : J O dies.
Preu d' il¡$cripci6 : 25 pt es .
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OTO·NEUROLOGIA. - Director: Prof. B EL 'LARMÍ

R ODRÍGUEZ A RIAS. Col:laborador : Dr. A DOLF

Azoy, de l'Inst itut Psicctecnic de la Generali
tal.

Anatomía, fisiologia, exploraeió i síndromes de I'a paeell
de I'audició. Complicacions nervi oses d'or igcn étlc
.Anatonia. fisiología, exploració i sfndromes de
l 'aparell de I'equilibració. S imptomatolog'ia oto,
lbgica en les malalties del sistema nervi és : diag
nóstic diferencial.

Trebo/u ¡radies : Presentacié i exploracié de mal alt s
i redacci é d'hi stori es cliniques.

U Ot del curs : Secclé NeurolOgica de la Q ínica Psiquiá-
t rica Municipal (Llull, 8).

E poca : a partir de 1'1 de Febrer , tors els dies feiners.
H orari : de 12 a 14.
Durada : 10 díee.
Pree d'illscripció : 25 ptes.



INSCRIP CIONS

El preu de la inscrtpci ó als estudia de la Faculta t de
Medicina ée de seixansa-dues pessetes i cinquanta cenlims per
cada una de les mat éries obligató ríes .

L'import de les Inscripcions a les materies complemen
ráries és de trema-una pe:Ud~'s i oins-i-cinc céntims , i l' im

port de la Inscrt pcíé als cursos superiora i rncn ográfics és
la que s'indica en cada cas en l'a nterior " Programa de
Cursos".

Tots el! estudiante, ádhuc els que gaudeixin deis bcne
ficis de la inscripció gra tuita, hauran d'abonar, a més, la

quantitat que ele eorrespongui per a I'Obre Antituberculosa
de la Iln iversitat, la quota de cinc pessetes a I'Associaeió
d'Estudiants i els dre ts d'expedici ó de la largeta d' ídentítar.

Els que ingressin enguany a la Uníversi tat Aut ónoma hao
Tan d'abonar , a més, tres peseetes per l'es pedici é del "Car
ner Escolar" .
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DOCENTS

Josep Amargéa Anoro.- Ajudant
Q UíM I CA ORCAN I CA

Ausias March, 2

Salvador Brossa Rabassa.- Ajudant
Q Uí MICA ORG ANICA

Casanova, 167

Ramon Casamada.-ProfeSSQT numerari
A"d u sl QlrbucA

Avinguda de la República Argentina, 241

An ton i Colomer.- Professor auxiliar temporal
A :"ALI SI QUíMICA

Avinguda Gaudí, 71

Josep Uenlofeu i Poch.-Professor numeran
Q u h n c A INORCAXICA

Diputaci é, 168. Teteron 31008

Pius Font i Quer.-Professor agregal
Bork..r-"TCA

Septiménte. 45

Maria Lluisa Garc; a T ejedor.- Ajudant
Qufmc.. INORCA,"(JCA

Ronda de Snnt Pere, 12

Pere González Juan .-Professor agregal
B ACT EIlI01.0 CIA

Rector Ubach, 22 (S. G.)



Jesús Isamat Vila.-Pro/essor encarregat de curs
A.'IIAUSIS CÚ :oi:IQUES

Rambla de Catalunya, 101

Josep Lorenzo.-Professor auxiliar temporal
QuíMICA ORClr"CA

Menreea. 4

Lluis l\'Iirll.\'it lles.-Pro/cssor encarregat de curs
M IKE RALOGIA I llIDROLOGIA

Trafalgar , 8

MiqueJ Molinas.-Pro/essor encarregat de curs
ZOOLOGh APLlCA nA I P.\KASITOLOGI A

Via Laietana. 12

Benet Oliver SlIñé.-A jlldant
B ACTERIOLOCI A

Consell de Cenl, 306

Francesc Xavier Palomas.- Pro/ essor numerari
FA R;\IACOGKOSIA VECETAL

Passeig de Gracia, 125

Enrie Padr é Tortajada.-Professor auxiliar tempo
mi

B OÚ:"; ICA

Ginebra, 13. Telefon 10085

Amadeu Rifé.- Ajudant
A~ÜLISI QUiM ICA

Corts Catal anes, 750

Aureli Sanclemente.- Profp.ssor auxiliar numerar;
F ARltIACIA P RACTIC.o\

Avinguda del 14 (fA bri l. 4.60

Holf Singer.-A jlld(mt
fl OT ANTCA
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En rie Soler i Batll e.-Professor numerari
rAR~'-~CU.. C_UE.!IIICA

Pcseeig de Grad a, 36

Salvador Tayii.- Professor auxiliar numerari
AN.~LlSI QViMIC.~

Avinguda de la República Argentina. 227

Cánd id Torres.-Professor numeran
Quimo , ORGAXlCA

Muntaner, 15



I. - ESTUDIS DE LLICENCIATURA

l.- La Facultat de Farmacia té coro a finalitat

ORGANITZACIó D'ESTUDIS

F. de Ctencíes.
F. de Ciencles.
F. de Cieneies.

a l la formació professiona l dels eeus alurnnes
b ) la investigació científica.

Crup primer.

ComplemCIl l.s de matemiüi
ques
Física experimental .
Química exp erimerüal:

Aquest pla comp ren cinc grups distribuits ccm segueix e

2.- La Facultat preparara per a obtenir els títols de

a) Llicenciat en Farmaci a
b ) Doctor en Farmacia .

3.- La Faculta! propasa el pla model deIs estudie de LUcen
ciatura. En aquest pis esta conlingut també el mínim de
disciplines que judica necessar¡ cursar pl'f a pr esen tar-se
a les proves que es detallen més avaIl.
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4.-Tots els eoscn yemen ts que es cursin a In Facultar tindran
un car ácter marcaJ ament ex perimen tal i d'aplicaeió, per
bé que sen-e prescindi r d'uquelles exposicions teóriqces

Curs 2n. complet .
Curs romp let.
Curs quat rimestral .

Cun¡ tr imestral.
Curs qua tri rnestral,
F. de Medicina ; CUf!

tr imest ra l.
Cnrs compb- t.

Crup quart.

Quím ica orgallica. Farmaco
dinamia, síntesi i anólísi de
medicomcnts orgtmies
Formncogn ósia cegetol
A nalisis clinicues .

Cru p cinqué .

T oxíeolo gía
Brom arologia.
Higiene san ít ária i desin jee.
ció .
Fami ócia gaiénica .

Mineralogia i ll idrologia . Curs com plet.
Zoologia aplicada i Parcs ít o.
logia amb nocions r1'Analo--
mia i Fisiologio CUn complet.

Cru p segcn .

Bo/imica [armacéutica • Eurs comp let.
Química inorgill/icu. Obten-
ció. a.uaig i valOfació de me-
dicamems inorgánics . Eurs complet.
A pticacions de la Física i de
la Físico-Quím ica Curs complet.

Grup tercer .

Química orgánica, Farmaco
Jintu llia, sintesi i anólisi lÍe

mcdicaments orgéinics. Curs Ir . complot .
¡Jnalisi química mineral,
aual itasiua i quantitativa, CUfS completo
Bocter íologia i preparació de
s ér ums i {'acunes . CUf! quatr imesu-al.



que són indispensables per a capacitar degudament els
fut ura Iarmaceutios tant per a la practica professional ccm
per a lIur poeeíble activitat científica postuniversit ária ,

L'ensenyament de les disciplines que s'hagin de cursar
a les Facu ltats de Ciencies i de Medicina es realuaará se
gons les normes i prog rames formulats, d'acord entre a
questes Facuhats i la de Farmacia.

S.-La Facult ar de Farmacia prcpcee rá les modífi cacions del
susdit pl e model i les addicions d'ensenyement cornple
ment áries d'indubtable interés per a l'eedevenidcr de la
Farmacia, Farmacologia experimental, Indústries Iarma 
céutiq uee, Estudi comparator i de les Far macópiee, etc. ,
quan slgu¡ possihle d'implantar-Ies amb garantlee sulciente
perqu é puguin é5-ser dcnadee amb la deguda eficacia.

6.- La Facul tar estimulara els seus alumnes per a l'estudi del
Llatí i de les lIengües modernes a la Facultar de Fllosofie
i Lletres i Pedegogia .

II. - DOCTORAT

7.--Obtingut el gra u de Llicenciat, la Facultat, prevIa l'apro
vació d'un a teei, conferir.i el grau de Doctor.

8.-Caldra tr eball ar almenys un any sota la direcció del Pro
fessor que I'aspirant designi l la Facultat aprovi, després
de I'informe d'una Comissió nomenada pel Dega. El Pro
Iessor pod ré no accepta r la direcció de la tesi si I'aspirant
no té, a judic¡ seu, la preparadó indispensable.

9.-EI5 treball a a rea litza r, d'acord amb el Director de la teei,
podran ésser: assistencla a cursos , treballs d'investigació,
vietges, etc.• en relació amb la materia de la tes¡ i la ne
cessitat de completar la preparació del candidato

IO.-Autoritzada la presentació de la tesi pel seu Director , sen!
jutjada per un Tribunal de cinc Proíeseors, entre ele quels
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figurara lambé el Director . Aq uests P rofessors podren per
t ányer a al tres Facu ltats i ádhuc a altres Univereita ts. El
Tribunal podr á discutir la tesí amb el candidat i proposar
li les pro,-es que cregu ¡ oportu nes per a cone ixer la seva
formació i el fonamen t cient ífic del treball presentat .

111. - ORGANITZACló DELS ESTUDlS.-ESCOLARITAT.
PROVES

ll.- Duran! el mes de juny de cada any la Facultat anuncia ra
públicament ele seus plans d'estudis per a l' any academic
següent, i far a constar en I'esmentat anunc¡ la llista d'e n
senyamcnts i els prcfeeeors que hau ran de donar- los i
l'horar¡ al qual es subjectar an.

12.-L'escolaritat mínima per als estudia de Llicenciatu ra, que
ca ldr á acredi tar per a poder-se sctm etre a les proves de
conjunt corresponent, sera d 'un any per a la primera pra
va, dos anys per a la segona i dos per a la tercera.

l 3.- EI P rofe-sor no sotmetr á els alu mnes a cap examen de la
seva disciplina : es limitara a donar el Cert ificat d'assis
tencia, que sera imp rescin dib le per a realitza r la prava.

14.-Per tal de dona r eficacia a I'assistencia deis a lumnes als
ensenyaments, cada Professor establ ir á i sotmetr á a I'a
pro vaoió de la Facu ltar un pla mínim de treball a preíe
rentment práctica, que hau ran de reaHtzar tots ele alumnes
que desitg¡n obtenir el cert jficat corresponent .

IS.-La Faculta t estuh hr á l'horari de classee orals i treball s
práctics (le mane ra que el eonjunt de les de cada cure
no sigui inferi or a trenta-sis hores setmanals ni su pe
rior a quar an ta-vult.

16.- En establi r el quedre-hc rnri , la Facultar ncmés huurá de
ten ir en compte la compa tiLil itat de les horea de les ma
t éries que figuren en el rnateix grup del pla prc posat.
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17.- L'assistcncia 315 cursos no poi éeser condicionada pel
Prolessor. Aquest, tanmeteix. podr á excloure de l'ass i sl~n ·

cia al seu Laboratori els alumnes que, a parer seu, durant
el primer mes de curs demostr in no estar suficientment
prf'parals per a segu ir n ormalment el tr eball . En aquest
r-as en donara com ete al Dee é. per carta raonada i docu
mentada, indicant les metéries que ccnvé que estudii l'a
lumne no admes. Els d rets d'tn scripcl é sera n torn ats a
I'alumne.

P ROVES

13.- La p r i m e r II prol'a d< coninnt comprendr é les disci
plines segiienta: "Complemente de Matem átiquee", "Fiei
ca experimenta]" i " Química experimental" .

POclUID so f-l icitar.lu eh alurnnes que acreditin un any
á'escolarilal, justificada amb la inser tpciú a les esmentades
discip lines i amb el s "certiíicats rfassislrncia" atorgats
pels respectius Proíessors.

Constara de dos exercicis: un d'eserit i un d'oral.

a) L'exercici escrit, que real itzaran simnl t ániament
tots els alumnes, consistira a desenr otfl ar cinc temes es
tablerts pel Tribunal dins ele lím its prop ia d'equel lee dis
cinlines, tot orocuranl que tinpu in el ca r ácter de p rob le
mes de possib le aplicació.

b ) L'exercici oral eempre será real itzat indiv idual 
mento Cada jutge form ula rá les preguntes que estimi pero
tinents respecte als temes compresos en un qüestionar i que
ela boraran con juntammt la Facultat de Farmacia i la de
Ciencie!!.

L'aprovació d'aqueeta primera prova no és indispensa
ble per a poder-se inscriure en les materies compreses en
el segon grup del pla modelic, pero és condició ineludible
per a sol 'l icitar la segona prova de conju nto

19.-La s e g o n a prova de conjunl versara sobre les dis
ciplines compre~es en el ~egon i tercer grups del pla model .
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Podr an solliciter-la els alumnes que acreditin ele dos
anys d'escolarl tar corres ponen ts, amb ele ceruficats d'as
sisténeia de les disciplines esmentades.

Conslara de le!' dues parts segñents, que eeran qualifi
cades independentment.

L9. primera paÚ ccmprendr á els !'oegüents exe rcicis:

a) Resolu ció d' un o més problemes teór ics so bre
qiiestions de Fís ica i Química degudame nt relacionades i
orie ntadas enver e una posstble apl icació practica.

Els esmentat s prcb lemee seran form ulats pe] Tribun al
moments abans de comem;ar l'exercici. i per a ll ur reeo
lució cald r á atenir-se a les ncrmes que el dit Tr ibu nal es
tableixi.

b ) Resolueió d' un problema experimenta l de Física
aplicada entre ele compresos en un qüeetlcnar ¡ genera l re
dactat per a aq ueste primera part o

e ) Preperació i valoració o assaig d'una especie quío
mlco-inorgénlca de les compreses en l'esmentat qíiesfio
nar i.

A equest efecte l'a lumne indicara breument per eserit
el pr ocediment que es proposa seguir i el mate ria l que
necessftará per a la seva rea lització,

dl Un problema experimental d'Anal*i química
mineral. que propoeer é el Tribunal.
L'examinand raon ar á en una breu Memoria el pr ocedí
ment eecuit i f"1~ res ultats obt insut-.

e) Un exereici escrh, d'índole te órica, sobr e temes
generals comprel'OS dins el preci tat qíiesticnari .

La segona pon comprendr á:

a) Anilisi i descripci ó per esotit deis solids cr istal
logréfics, rninerale, plan tes o animals que proposi el Tri
bunal amb el e detalle macros cópica i micr osc ópica que
l'examinand cons ider ¡ ceracterl stics, i tamb é l'execució
deis treball a de laborator¡ que el Trib unal estimi nde
quat s, comp resos dintre els temes que figuren en el qiies
tionari corresponent a aques ta segona parto

\
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b ) Dete rmin nci ó, emb auxil¡ deis ll íhres del pr opi
examinand que el Tri bunal autor itzi o amb els que aquest
faci liti , deis exempla rs, plantes i animals que el Tribunal
propcsi.

c) Una practica bacteri ológica que pr opoeerá el Tr i
bunal, entre les comprcses en el qüestionari ahans al
ludit.

d ) Un exercící escrit, d' Indole teórica, sobre temes
genera la comp resos dins el pr eeltat qücslionari .

[

20.-La le r e e r a prova de conjflnl versara sobre les dlsel
plincs compreses en el quart i cin quó grups del pla mo
dél¡c.

Podran soblicitar-Ia alu mnes que acreditin ele dos an)'s
d'escolari tat corresponen ts amb eh certi ficare d' assistén
cia de les disciplines esmentades.

Constara de les dues parte que s'i ndiquen a continua-
ció.

La primero part comprendrá els següents exereicia:

a) Preparació, anál isi. valoracié , Ill'saigs i Identifica
ció d'espécies quimico-erg ániques d'lmportáncia per és;oer
d'aplieació Iarmaceu tica o técnica, seguint les normes qlle
ind iqu l el Trihu nal.

L' examinand donara compte del resultal en un l'~ (' rit

r aonat .
b ) Reconeixement i descripció per esct-it deIs mete

ria ls Iarma céuties vegetale que el Tribunal proposi i amb
subjecció a lea ncrmes que indiqui, eia en algun o en tots
els seus espectee físi c, hist ológic, quimic i microquímie, i
també l'ex ecució de Ireball s de laborator i compresos dins
el qüestionari Iormulet pcr a aquesta primera parto

Segon!! sigui el tema o temes proposats, el Trib unal po·
dr á autoritzar I'alumne per a servir-se de Hibree o grifics
que guar dín relació amb eh esmentats temes.

e) Prepers cl ó i valoració, si hi ha ll oc, d' un rnedi
camen t galenie, indieant previament el metode a seguír i el
materi al necessar io
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22.- - S'o rganitzani un fitxer en el qual els pro íessc rs. acabat
el temps de preparació deis alumnes en la disciplina res
pectiva. lliur aran el judici que hagin formal de cadascun
quant a les seves condicions cientifiques i característiques
pereonels, peT tal de con tribu ir a formar el judici de la
Faeulu a sobre tou els sms alumnes. Una Comi~ió encar
regada de I'estudi d'aqu esta q üeeti ó determinar a les epli
cacions d'aquest judici pt"T tal de formar el concepre de
conjunt per a les pro\'es de Llicenciatu ra. Aquest fitxer co
meneará a establi r-se amb les dedes referents al! estudiante
q ue ingressin d'ara enclavan! al primer CU TS de la Faculta!
de Fanmicia.

23.- La primera prava es real itzar á devant un Tri bunal cons
títui t pele profeesors de les materies esme ntades en el
Crup primer de l'apartat 3, i per dos representanta de la
Facult at de Farmacia.

Les proves segona i tercera de conjunt serán jctjedee
per un Tr ihunal constituir pels P rofessors, Auxilia n i Aju
dants de les meterles corresponents.

IV. - PROFESSORAT

24.-La rlirecci é de les tasques docente de la Facuh at de f ar
macia sera encarregnda als profeesore numeraria. agre·
gats, encarr egats de curs i Hiúres, d'acord amb el pla que
la Facult at aprova cada any.

25.-Per a ésser nomenat pro íeeecr agregat sera necesser¡ ole
r ir competencia i vocació per a l'ensenyament, una lasca
reali tzada en l'especialitat cor responent i comprovable
amb publicacions i trebal ls de villU:l cientlficn.

Als encarregats de curs no se'Is exigir il una historia
científica, ans solament una adequede competencia i vo
cacl ó.

26.-Només es podrá crear un ensenyament permanent confiat
a un Professor quan la seva necessitat i la seva eficacia
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hegin eetat corrobo rades per l'exper iencia existeixin es
pecial istes en la materia.

27.-La Fccuhet podrá designar més d'un profeeeor per a una
mateixa disciplina.

Cada pr ofessor de la Facultat podr é explicar, a més
de la disciplina de la qual estigui encarregat, la que [udi
qul coneixer i deeitg¡ exp05ar, quan el! mitjans de que pU·
gui disposar ho permetin, amb l' ap rovació de la Facult at .

28.- Els estudiante podran concórrer als cursos deis proleeeore
que prefereixin, quan hi hag¡ diversos profeeeore d'u na
mateixa materia. En les insta ncies en que soHicilin l'ad
miseió a les proves far an constar a quin s cursos han con
corregut.

29.-t, funció propia del Deg á la direcció docent de la Fa
cu ltat,

A aquesta finalitat el De~a procurara que entre les ci.·
tedres hi hagi la deguda relació i eoli a... Aqueste (unció
del Dee á no aft"Clara la lt ibertat científica del proíeeeoeet
ni la distr ibució de les metéries de cada eurs, que és fun
ció de la Facultar.

30.- Les funcions administratives resta ran separarles de les del
P rofessorut,

Norma transitoria

31.-EI5 alumnes sctmesos encara al reglm Iransitor i d'e de pte
ció deis estudis curse ts a l'eurige {Iniveraitat Literar ia de
Barcelona segub-en el ple que la Facultat va assenya lar
nor a cadascun en soHicita r l'in grée a la Univers itat Au
t ónoma.
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PROVES DEL PERlo
DE PREPARATORI

l.-Les metenes que integren el grup primer deis estudie de
la Facultad de Farmacia, o sigui: Complemenls de Me
temiuiques, Física experimental i Química experimental ,
es cursaran a la Facultar de Ciencies.

2.- D'acord nmb ell e que és establert en eh ap ártate 5 i 23
de I'Organitea ci é d'Est udis de la Facult ar, es realitzar á,
un cap cursades aquestes materies, la Prav a de conjunt

correspc nent. Per a ésser.hi admes cald ra posseir els res
pectius certificat s d'asaisténcie .

3.-La Prava de conjunt sera jutjede per un Tribunal que
ser á const ítuú pele tr es Professors de la Facultat de
Ciend es encarregats de les matéries que compren la pro·
va. i pe r dos Professors desi cn ats per h Facu ltat de Far
macia . D'equest Tribunal no podran formar-ne part més
de dos auxiliars o ajuden ts.

4.-La pr eva consta rá de dos exerciols i un escric un alt re
oral.

a) l'exerc¡cl escrit ccnsrsura a desenrutflar cinc
ternes de les materies objecte de la prova, que
es procu rar a que tinguin el car ácter de proble
mes d'aplicació. Aquest exercici sera elimina
tori o

h) l'exercici oral eons lstirá en preguntes , que
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B.- L'alumne que resuhi no adm~ en aquesta prova no podr á
repetir-la, en tot cas, fir.s que hagi transccrregut un aD)".

6.- L'a lumne que, admes en l'cxercici escrit, ohtingui la qua
lifieaeió de no admes en I'exereiei oral, haur á de repet ir
l' un i l'al tre si deeitj a rculltzar novument la Pt vve-

rn
di-

formu lara cada
cxerr-ieis esc rits

no admes la
resultats deis

d'admes o
ccmpte els

bauran de form ular tots els Jutges. sobre les
materies objeete de la prova. Els Jutgee DO po
dran abeentar-se del Tribunal senee que sigui
euepée l'exereici.

No podran edmetre's a l'exercic¡ oral dos o
mes alumnes aim ultá niamen t,

7.- L'alumne que resul t¡ no admés a aqu esta prova, podr á
inscriu re's novument a una o més mntéries de les que s én
objecte d'el!a, pero no estará obli gat a Ier-ho. Podr á
també cursar les mat éries del eegco grup del Pla d'estu
dis de la Facult ar de Ferm ácia, pero no podr á eornencar
a cursar les del tercer rense haver obt ingul la quali ficació
d'admes en la prova del pr imer grupo

5.- La qualifieació
j utge tenínt en
I orals.

Respecte a l'exercici oral haur á de Ionementar-l a
tes respostes retes per J'alumne a les preguntes deis
versos Jutges.



PROGRA1IA DE CURSOS

MINERALOGIA 1 HIDROLOGIA .-Prof. LLUÍ' MI.
RAVITLL A5 1'.I1LLÉ , encarregat de curso

Cur s com pleto
ISo llicons tcórico-pr áctiques. Diaria, de 8 a 10 .

ZOOLOGIA APLICADA 1 PARASITOLOGIA, amb
nocions d 'Anatomia i Fisiologia .-Prof. MIQUEL
MOLI:-IAS VIÑAS, encarregat de curso

Curs completo
180 Ilicous tro n co_practiques. DiiJria, de 15 a l].

BOTÁNICA FARMACEUTICA.- Prof. P l US F ONT 1

QUER.
Cur s complet,

180 Ilieons teórico.practiques. Diaria, de: 8 a JO.

QUíMIC A INORGÁNI CA. Obtenció, assa ig L valora ,
ció de medicaments ínorgánics. - Prof. j OSEP

D EULOFEU P OCH o
Curs complet.

dIo llicons te óriques. Didria, de 19 a 20.
150 üícons practiques. Diaria (excepte els dissabtes), de

15 a 19-

QU í MICA ÜRGANICA. Farmacodinámla , síntesi i
análisi de rnedicam ents orgánica. - Prof. CAN.
DIO TORRES G ONzÁ LEZ .

Cur s complot.
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I ZO llicons teóriques. Dimarts, dimurts, dijous i ditonl
dres , de 18 a 19.

150 llicons practiques. Didrio (excepte els dissabtes) , de
15 a 18.

APLICACIONS DE LA FíSICA I DE LA QUíMI
CO-F1 SICA.- Prof. RAMON CASAMADA hIAURI.

Cur s complet,
90 llieons teOriques. Dimorls, dijolls i diuobtu, de JO'JO

a JI 'JO.
180 IIir,;ons practiques. Diaria, de 15 a 18.

ANÁLISI QUí MICA QUALITATIVA I QUANTI
TATIVA.-Prof. RA1WN CASAMADA h-IAUlU.

Curs completo
90 llicons teor iques. Dilluns, dimecrer i divtudres. de 10'30

a n '30.
180 Ilirons prac tiques. Diaria, de 10 a 13.

ANA LI SIS CLfNIQ UES.- Pro f. JESÚS ISAMAT V ILA,

encarregat de c u rso
Dos cur sos quatrimestrals successius. En el Laborato

el d'Ani lisi adscrit a la Fa rma cia de j'H ospital
O inic.

90 llicens, del 15 d'octubre al 15 de febrero Didria, de 8
a 11 .

90 Il ícons. a parti r del 15 de febrero Diaria, de 15 a 18.

BACTERIOLOGIA I PREPARACIÓ DE SERUMS
1 VACUNES.-Prof. PERE GoKZÁLEZ J UA'S.

Curs quatrimesfral, en el La bora tori Mu nicip;¡l.
90 lliccns, del 15 de gener al 15 de maigo Didria, de 15

a 18.

FAR~IACOGNóSIA VEGETAL.- Prof. XAVIER PA
LOMAS Boxs.
180 líicons teóriques. Diaria, de 12 a 13"JO.
180 Ilicons pract iques. Diaria, de 15 a 18.

FARMACI A GAL ENICA.- Prof. E NRIe SOLER I B AT·

LLE.
C UTS completo

180 llicons te óriques. Diaria, de 9 a 10.
ISo llicons pract iques. Díéria, de IO'JO a 12'30.



INSCHIPCIONS

La inscri pció als estudis de Llicenciatura de la Faculta!
de Farmacia sera feta per cursos complete i es pagar a a
raó de qunranta pessetes per cada una de les mater ies obli 
gat óries contingudes en el ple model d'estud¡s.

La inscri pció ele treballa práctica deis Laboratoris de
la Facultar importara quaranla pessetes per cada UD .

L'import de la inscripci ó a les matéries que, malgrat
formar par! del pla d'estudis de la Facultat de Fa rmacia.
eó n cursedes u les Facultuts de Eiéncies o Medicina, sera
fixat en el! opuecles corr esponcnts a les Fnoultuts on es
cu rsen els ense nye ments.

Tots els estudiante, ádhuc ele que gaudeixin dels be
neficis de la inscripció gratuita, hnuran d'a honar, a mée.
la quota de cinc pessetes de l'Associaci ó d'Estudiants, els
drets d'expedició de la targeta d'idcntitat i els drets de vi
sat anual del "Carnet Escolar" .

Els que ingresein engu:lOy a la Facu ltal satisfar án tres
pessetes per l'expedicl é del "Camet Escolar", i tots aquelle
als quals correepcngui, la quantilat eeaenyalede per a
r obr a an tituberculosa de la Universitat, segons les normes
més a"811 consignades.

399





AJ UDA NTS





REGIM DELS AJUDANTS
DE LES FACULTATS

Lc-Els Ajudan ls coHahoraran en le-s funciona deis P rOfe5S0l1'.
i en aques tes activirats pcdren iniciar-se en la vida uni
versitaria i perfeccionar-se en e le estu die.

LIur (unció és doble : al intervenci ó directa en l'en 
senyamen t teóric o práctic d' accrd i sota la direcdó del
P rofessor, i b) coll aboreció en el Irehall normal deis Se
minar¡s, Laboratoris i Clín iques.

Per al compllment d~ la prim era {unció I'ajudant in
tervind r á en les lliqons practiques, preparar a el material
neeessar¡ per a ls cursos i , en detcrmínats casos, podr á as
sumir, quan el Professor ha judiqui convenient, la plena
responsabil itat d' una psrt del programa o deis trehalls,
Amh 10 1, I'aj udant no tindra mai docencia propia, ni la
seva funció sera la de substitui r el Professor en l'ense
nyamenl, sinó la coHaboració en aq uesto

Per al compl iment de la eegona funció ajud ar á en ele
treballs normals que dirigeixi ~I Professor en Semínar ie,
Lahorat oris, Clíniques, visites a Dispensarís, erc. : en I'or
denaeió d'ar xius i firxes d'e quests centres i eoHaboraril. en
els Ireball s d'i nveetigació que es rcali tzin. Podr á tarnbé
emp rend ra alt res tas ques ind ependentmen t, pero d' acord
amb el Profeesor, i segulnt les direetriu s genera la dels
servé is o cen tres als qu al s es tro bí adser it .

Collsbornr á, finalment, en la forma que Ji essenyel¡ el
P ro íessor, en le!' pu hl icac ions del serve¡ o centre al qua]
pcrtany i.

403



2.-Els ajuda nts seran nomenuts per concurs amb la pcesi bí
lit at d'exercicie complemen tarte. Per a prendre part en els
concursos sera indis pensable és ser Llicenciat , haver supe
rat les prove;;. d'aptitud professional, en el seu cas, i que
hagin pessat menys de dotze anys des de la dala en que
I'aspirant va Ier el seu darrer examen a la Facultar. El
ternps ('S computara des d'aquest darrer examen fins a la
da ta de la convocatoria del concurso

Pe r ah, enseny aments clínics de la Facultat de Medi 
cina sera necessur¡ que hagin pessar m és de dos unys d'en
Ila del darrer examen,

3.-La convocatoria precisa ra la du rada del cárrec, que no
excedir á de cinc anys, pr orrogables en alt res tants, a pro
posta del Professor corresponent. Per a coneedir la pr ór
raga la Facuhat fara un estudi detíngut de les publicacions
i servéis que presentí, i la pr oposta caldr á que sigui apro
vada per les dues terceres parte dels votante que assistei

. xin a la Ju nta de la Facultat . Acabal el terups de la pror
roga. o abans si aquesta no ha estat propasada o acordada.
l'ajudant eortinr no podr á participar a cap nou con eurs
per a pleces d'ajudanl de la mateixa materia o d'un a aItra
dins de la Facultat. Els aju dents pudran, en canvi, si els
mérits i servéis lIurs els en fnn creditors, passar a altree
categories superiors del professoral segons les normes ec
tuals de l'Estatut Lnivershari i les que es dict in en el
futuro

4.- Per a la valoració dels mérits que hnuran de constar en
l'aota del Iurat que la Facu ltar nomeni per a jutjar el
concurs es seguir á el svgíient ordre de preleció :

a ) T reball s d'Inveetígací ó i publicadons, si n'hi han.
El Juret, en cada Cm', far a un estudi minuei és del valor
cientific dei s treball s presentats i del urccediment :nitjan 
~ant el qual han estar realit eats.

b) SuperiorHnt de titols i de cérrece espccielment dels
exercits a la Universitat .

e) Expedient aead émic i cursos especíele als qual s
s'h eg¡ assistit,

404



Els merus es valora ran tenint en compte l'es pecialit.
zació deIs aspir ants en la materia que ha d'ésser objecte
d'ensenyament . Podran ésser aj udants els llioenciats d'al
tres Facultats unive rsit áries quan les acrivitats Ilurs s'hegln
dirigit a la materia objecte del concurso

5.-Quan la Facultar o el J urar que aquesta nomeni ho con
sideri oportú - fine quan es tr acti d' un sol eoncurse nt _
podran assenyalar-se uns exercicis complementaris. En
aquest cas será n tr es : eecrit, oral i prá ctic.

a ) l'exercici escrit consistir á a desenrotllar dos temes
del contingut d'una 1Ii1Oó eleg ida pel I ur at entre sis d'es
('oJlicles a la sort del qileetionar¡ h ásic de la mater ia. Cada
jutge donara el scu informe raonat i per escri t en un full
que e'afegiré a l'expedient del concurso El concurssnt in
dicar a en els seus trebelle la bibliogra fia corresponent. El
concursant disposar á de qu etre hores com a m áxim per a
desenr otll ar el s dos temes,

b ) exposici ó ornl d'un tema elegit pel concursa nt en.
tre diversos, seeons el criteri de l'cxercici anterior . El eon
cursant podr á demanar IR documentació bibliogr áfica que
cregu i convenient i preparar l'e xposici ó durant dut'8 he
res. La nota de la bibliografia utilitzada acompan yeré I'er 
ta que aixequi el Jural. L'exposici ó del terna durara de'
trenta a quaran ta minu ta, i

c) exercici practico Sera, fixal lIiu rement pel Jurat i
podrá desdoblar-se si aqueet ho considera convenient. El
tipus d'e xerc ici pr áctic que caldra real itzar sera comuni 
cat als opositors en eornengar el primer exercici.

No podran rea litaer-se exercicis que complementin els
esmentats.

6 .- EI Jur at acordara una proposta uniper sonal que eleva rá
a la Fa cultat. El Iurat del concurs sera nomenat pel Cleue
tre de la Facultat i estara constituñ per tres professore al
mcnys. Dintre d'aqucstes bases cada Facultar essenyalarñ
les eondieions especin le que han de reuni r els memhres
d' aqu est Jur at.
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7.-Els Ajudanls podran éseer adscr ita a una ensenyence de
terminada o a una seccié o gru p d'ensenyaments de la Fa
cultat que sigui afi . Aquestes dades constaran en la con
vocator ia, en la qual s'indicara també el m áxim i el mín im
d' hores de tre ball que la Facultar exigeix a l'Ajudant en
cada discipline o secció, aix¡ com I'assignació amb que se'I
retr ibuir á.

8.-S'estableix un a íncompatibili tet ent re el cárrec d'Ajudant
de la Facultet i aItres cár recs docente oficiala dins de la
Llniversitnt, excepte casos especials d'enc árrecs de curso

9.- Si desapareix de la Facultat J'ensen yament al qua l l'A
ju dant esta adscri t o canvia de nom, la Facultar podr á
adscri ure' l a una altra discip lina análoga sense cap altra
preva, i si és necesea r¡ el Deg á podr á també destinar-lo
interinament a la disciplina 00 calgui.

1O.- En casos especiale i quan les ci rcumstáneies ho acon
sell¡n. les Fecultats pcdren pro posar el nomenement d'a] u
dants interins per a un cura academic a fi que els servéis
docents quedin ~tesos .

ll .-En cae d'incompliment deis seus deures per part d' un
ej ude nt, el professcr respcctiu ha posara en eoneixement
de la Fucultet, la qua l imposer á les sancions r-or responents,
que podr án ésser des de l' amonestació fins a la separaci ó
del cárrec .

En els casos de san ci ó. aquesta 5t'ra proposade per la
Facultat a la Junta Universit árie. De la decisi é de la Ju nla
Universitaria es podr á rec órrer davanl del Patr onato
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DIRECCIÓ . 1 IN5PECCIó
DEL5 EN5ENYJL'IENTS

1.-E15 Degens de les Fncul tats exerciran Iuncions de direcció
i inspeccié deis ensenyements. Si les Facultara, d'e cc rd
amb l'article 35 de l'Estctut , constitueixen una Comissió
presidid a pe! seu Deg á, aques ta Comissió secundara el
Deg é en la fundó aba ns exposada.

2.-Aqu~ta Comissió procurara econeegulr les millars condi
cions poesíblee per a l'eneenyement en alló que fa refe.
rencia a mitjans materials local s, honorar¡e, etc ., tenint
en compte les suggestions o reelamacions de Professors i
alumnes.

3.-La inspecc ié deis ensenyamenls tindrá un carácter doble :

a ) Les classee i alt res 1I0C!1 de treba ll universi rer i
seran visita ts ¡>er un Vocal de la Comissió o pel Degá
(si l'esmentada Comissió no hagués esta! creada) , 8mb la
Ireq üéncie que les circumstáncies aconsellin per a aj udar
a resoldre les difi culta ts de carácter materia l o adm inis
tr aliu .

b ) El Deg á, o bé aquell qui coHabori amb ell, es
posara en relació, almenys una vegada cada dos meeoe,
amb el P rofessor encarr egat de cada mater ia i amb ele re
present ants del s alumnes per mill orar, de comú acord i
fins allí 00 si/m i possible, els ensenyaments .
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.l.- La ComiSEió----o el Dt"gi....n el seu cas-c-resoldrá el" pro·
hlernes que es plantegin en el" aspectes abans anunciats i
reepc ndr á de les seves dccieions davant la Junta de Fa
cultat.

S.-Sera tramesa una comunicació bimestral a la Ju nta donant
compte de les visites d'inspecci é realitzadce i de les re
ciamacions que hagin Iormulat, tan! ela Professors coro
el! alumnes. En finali tzar I'any academic, la Comissió re
dactara una Memoria que sera elevada a la Ju nta Uni
versitaria. Aques ta informara sobre la Memoria esrnenta
da i , un cop fet aix ó, la trasl'ladar á al Patronat de la Uni
versitat.
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BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Bases del Heelament

l.- La Bib lioteca de la Univcrsitat de Barcelona esta integrada
pt"r la Biblioteca genera l i pcr les Biblioteques part iculars
de les Facultats, Seminaris, Laboratoris i Clíniques.

2.-Persollal.-La Universitut, d' acord amb el deeret de 1'1 de
"junv del 1933. conserva ra l'actual plantilla de funciona
r ls de la Biblioteca pertanyents al Cos d'Arxivers, Bibl io
tecarls i Arqueólegs. Les vacents que es produeixin en el
Iutur seran pr oveides pel Patronat, amb persona l Iacul.
tatiu .

3.-El Patronal nomenar á, així maten, el personal tecnic de la
Bibli oteca no pertanyent al cos d'Arx ívere, Bíbl ícteceríe
i Arque ólegs. La form a del nomenament i les atribucions
i dre ts d'aquest personal seran determinats en un Hegla
mene especial que regul ará també el! cárr ecs i atrihu 
eions de 101 el personal técnie, aixi facultatiu com au
xiliar.

4.- Per a treballs auxiliars i administrat ius !era incorp oral el
personal adient . Aquest personal no cald rá que sigui fa
cultatiu, i podrá ésser adscrit perm anentment a la Bibli o
teca si ho aconsellen les necessite ts del serve¡ o l'eficácia
del treball que reelitei.
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El personal subaltern sera nomenat i tindrli les Iun 
cions que estab leixin disposlcions poster'iors,

5.-Com a e lement de relació entre el Patronat de la Unive rsi 
tat j la Biblioteca fins a la seva completa reorganitzaci ó,
h¡ haur á un Ddegal del Patronal, el qua l tindr á cura de
fer complir les disposicions r~f".T,.nts tl la BihHole.:::1l i
tindrá, a més, I ~ atri bucions que li eón consignedes en les
Bases eegüente.

6.-EI personal de la Biblioteca pertanyen t al Cos d' Arxiver!.',
Bibliotecaris i Arqueólegs prestara serve¡ el nombre d'h o
res que I'Estat prej cr rguí aIs funcionaris d' aquest Coso Dis
posiclons posteriors assenyalaran, si per necessitats del
servel Ios convenient actuar durant un nombre d'hores
superior, les ind emnitzecions que siguin oportunes.

7.-El personal nomenat pcr la Universita t haurá d'ac tuar el
nombre d'hores di áries que pr escriguin les Regles de Ser
veis que es dic t¡n .

8.- Servei.- La Biblioteca de la Universitat, tan aviat com
l'estat de la sevu crgenínecí ó ho permeti, sera ober ta els
matins i les ta rdes, du rant les hores que les Regles de Ser
veis determinin .

9.-A q Ue"5Il'S Regles fixar an tamhé els dies de vacances i pe
ri odes de tancament, total o parcial, de la Bibli oteca.

1O.-Els [libres de la Bibliat eca general pad ran pas..c,ar en di
pósit temporal a les Biblioteques de les Faoultats o dela
Seminaris, per tal de facilitar Jlur ruiss l ó. Només queden
exceptuats d'aquesta norma ele menuscrit s, IIibres rars o
preciosos, i [l ibres de la Sala de lectura de la Biblioteca
genera l.

La Biblioteca de la Facultat de Medicina guardara tot
el fons que, per la seva natutalesá, sigui propi deis es
tudis d'aquell a Facult at.

11.-Recíprocament, eh llibres de les Biblíoteques de les Fa
cuItats, Seminaris, Laboratoris i Clínique s, sempre que no
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se' ls eonsider¡ indispensables en ecuell moment i no hi
hagi raons que accnsellin de procedir d'altra manera, pu.
d ran éeeer facilit ats als lectors de la Biblioteca general
que els soll iciti n. En aqueet cas lIur consulta es limitar e
al temps estrictament necesear¡ i hauran de tornar imme
díatament a la respectiva Facultat o Seminari, si aqueste eh!
reclamen.

l2.-Existira una Biblioteca de ma a la sala de lectura de la
Biblioteca general. Els seus [libres podren ésser cónsul
tata lIiurement pel e lectors de la sala, sense neeessitat de
sobl icitar- los.

13.-La Bibli otf'(' a de la Ilniversi tat podr á estahl ir un serve!
de préetec de Hibres. Les ge re nties necessári es per a aquesr
préstec seran lindes per les Regles de Sen·eis. En cap ces
no podran prestar-se els manuscr its, incunables , lhbres
prec iosos o ra rs, obres de consulta moIt freqüent. pis Ili
breo. de la Biblioteca de ma i els que componen els fons
de les Bíbllcteques de les Facult ata o Seminaris.

14.-Lectors.-EI", Professors i estudian te amb carne! de la
Universital d:- Barcelona, tol el persona l restant de 1..
Universitat, els Profeeeors d' Institut i els Professors i
alumnes de les Escoles técniques i superiora, que tinguin
document d'identi tat escolar, rindran dret a utilitzar els
[l ibres de la Biblioteca genera l i ele que es trobin a les
Facultats o Seminaris, d'aeord amb el que disposa la Base
12. Les persones estrenyes a la Univereitet hauran de pos
eeir una ta rgeta especial de lector o un carne! Que les
autoritzi per a la utilització dels fons de la Biblioteca.
Aqueets documents seran ll iura ta mitj an~ant la present a.
ció de l'Interessat a la Biblioteca, feta pele Professors i
per aquelles persones que fixin les Regles de Servéis de la
Biblioteca. Els lectora no podra n éseer preséntate a la
Bibli oteca abane cle comolir els 17 an)·s.

Només podran é!.ser · lectors de les Bibli oteques deIs
Semina ris, Laboratoris i Clíniques eh Professore i alum
nes que hi estiguin adserits.

15.-Sal~J ele l~clura .-A la Biblioteca general, mentre ocupi
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el! actual! lccals, hi haur á dues sales oe lectu ra : un a per
a la consult a de IIihres en general, i una altra per ala
consulta de manusc rits, ll ibr es rars i reserva . Podra ha
ver-hi, ultra aquestes, altres sales especials de lectura a les
Facultats, que serán regides per la Biblioteca genera l.

16.-A la sala de lectura, o en un local anexo ele lect ors p o
dran consultar els catá legs qlle la Bibl ioteca posi a Ilur
dispos icié. Tembé fiJrurara a la sala de lectura un lIibre
de proposta d'edquisicio ns ,

17.- Els selents de la sala de lectu ra ser án nu merats. En els
but lletins de demanda deis [libres es fará constar el nú
mero del seicnl del lector, i si la plant illa de subaltems
ho perme t, els ll ihres serau portats aIs seients que ccupi n
els lectora, per tal de mantenir el bon ordre de la Biblio.
teca.

18.- En sortir de la sala. ele lectors haur an d'ensenyer el! pa
queu.. que portin al funcionan que vig ili la porta. No sera
permesa l'entrada a la Biblioteca amb IIibres i paquete
si el personal Iacultatiu de la Biblioteca ho eren conve
nient.

19.- EI5 Professors estudiants de la Univcrsitat podran con
sulta r el! lIibres de la Biblio teca genera l, amb les excep
cions que es fan en la Base 13, a les sa les d'estud¡ de les
respecñves Faculta ts. A la Biblio teca genera l es du ra un
registre de te te els [libres que diáriament es remetin
a les Fecultets o ele Semina ria, i els quals ser án recl amats
passa t el terrne previament fixat. Sempre que no hi hagi
indicació contraria a'e ntendr á que el terme m áxim de per 
manencia d' un llib re fora de la Biblioteca-general és de
15 diee .

Aquest r égim s'est én a la Biblioteca de la Facultat de
Medicina respecte a les Biblioteques de Laboratoris, CH.
niques, etc. , d'aqu ella Facu ltat.

20.-Subvencions i adquisicions de llibres.'-La Biblioteca de
la Universitat percebrá les quantitats que Ji assigni el
P reseupost de la Universita t i les subvencione que per
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a compra i conservació de llibres ti assenyalln l' Estat, la
Generalitat i altres corpcracions públiques i pert iculere.
El Patronal sera I'intermedi ar¡ entre la Bibli oteca i Ies
cor poracions púhl iques, entitats particulars o individue
que la subvrncionin o protegeixin.

2L- La Biblioteca de la Hnlversita t, per mediació del Delegeu
del Putr onat rnen tre actui i deepr ée per la Direcció, justi
ficara la inversi á de tots els fans que ti hagin estal conce
dits per a adquisicions i conser vació de llibree, conserva
ció i habililació de locals, reperacions i alt res despeses
inheren ts a la 5C\'a missi ó.

22.-El Patronat de la Untvereltet, amb l'essessorament del
pers onal técnie de la Biblio leca, determin ara la milla r apli
cació que podr á Ier-se deis volums dupl icats . Determinara.
tembé, els casos en que sera útil el canvi de llibres amb
altres hihliotcques o euti tats,

23.- L'adquisició de tots els Ilibree que bagin de formar part
de la Bibli oteca de la Universitat, tan t si han de pertényer
a la Bibli oteca General com a les de les Facultats, Semi
natis, etc., es Iar á per mediació del funcionari de la Bi
bl ioteca enca rrega t d'nquest servei. Mentre ecuú el De
legat del Patronat, aquest funcionar i tindr á encome nat el
susdit servei, Els llibres destinats a les Biblioleques es
peciel e de Facultats, Seminaris, Labora tor ie i Clíniq ues
seren adquirits atením-se a les propostes deis esmentats

organismes.

24.- A la Biblioteca general seran registrats tots ele lIibres
que enlrin a la Ijniversit at, ildhuc el! destinats a Facultats,
Seminar is, Laborator is i Cliniques. Aquesta destinació es
Iar á constar en el registre.

25.- E5 procurara que l' actual Bibli oteca general i les actuals
Bihliotequ es especials de les Facultats es completin mú
tuament. A nquest objecte haur an <le cedir-se des d'ara eh

. volums que calguin per u completa r ser-ies. Són exceptua-
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des d'aquesta regla les obres i senes d'u tilit aaci é molt
íreqüent. les quals sera convenient que Iormin part del
fons permanenl de les Fecuhets, Seminaris, ele,

26.-Catalogació.- Estara encarregal d'aquest serve¡ el perso·
nal facultatiu de la Biblioteca de la Univers itat, refor~t

amb el personal auxilia r que calgu i.

27.-EI personal facultatiu de la Biblioteca beur á de posar al
corrent tots el! fons deis IIibres de la Universitat que en
cara no siguin cetelogate.

28.- Existira n a dispoeici é del públic els catá tege genera le
de la Biblioteca de la Universitat que prescriguin els He
gluments eepecial e. Es posaran també a disposició del
públic els cat élege especiuls que l'experféncia aconselli.

29.-Les Bibliotequcs deis Seminaris, Laboratoris i Clíniques
podran tenir a lIur disposició catál egs especia l! d'a .
quelles obres que 110 figurin en llurs fans propia, pero que
formin parl del fans genera l de la Universitat.

Aquest serve¡ s'est endrá, en al l ó que sigui pcestble, als
fans de Bíblicteques estranyes a la Universitat .

30.- La Biblioteca de la Univereitat procura ra eslablir l'in.
tercanvi de lIibres en préstec amb altres Biblioteques.

31.-Per al mill ar funcionament de la Biblioteca de la Uni
vereitat i a f d'estab lir la deguda rel aci é entre ell a i els
intereseos cicntífics i docents de la Univers ital, es creara
una Com~sió Asseu oro de la Biblioteca, formada pele se
cretaris de les Fecultets, un Professor numerari o agregat
especialitzat en Bibl iclcgin que nomenar á la Facultat de
Filosofia i Lletres i Pedagogia, dos funcionaris faculta
tius de la Biblioteca. que ncmenará la Jun ta Universitar ia,
i el Delegat del Patronal.

Aquesta Eornissi ó sera presid ida pel Delegat del Pa 
tronal i actuar a de Secretar i un dels funcionaris faculta-
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L'OBRA ANTITUBERCULOSA
A LA UNIVERSITAT

L'any academic 1933-1934 la Universitat emprengué la
inicinci ú de la Huila antituberculosa a favor dels seus alum
nes, En Iou encarrcgada la direcció al doctor Lluís Sayé,
pr ofessor de 'I'isiologia a la Facul tat de Medicina .

Aquest primer any no ha estal possible estendre a tete
els alumnes els beneficis d'uquesta obra. Sclament s'hi han
acolli t els que havien superet les praves d'ingrés i aquells
que no havlen complert tres an}'s d'escolar itat a la Feca l
tat de :Medicina . El presen t any academic (l934-1935) seren

sotmesos a l'examen elinic tcts eh alu nmes de la Facult a!
de Medicina i els de les altres Facultats que no compleixin
més de tres anys d'esco larilat.

La Universitat fa al mateix temps les gestione encami
nades a l'es tabl iment d' un Sanatori Universitari i d'a ltree

ll eca d'o hservació per ala casos dubtosos, aixi com d'u na

Ref.idencia per a convalesccnts, on el trectament adequat es
simultanierá amb una tasca pedagogica convenient.

Avui plau al P atronat poder donar ele resultats obtln
gute en la tasca de l' any pasent. Aqueste són cxposats breu
mcnt en les notes seg üente, que constitueixen un sumar i-re

port eatndlstic de la tasca duta a terme fins avui.
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Enguall)" han estat reconeguts els alumncs d' ingrés i deis tres
primen curso, de Medicina : cn total 637, Llur dist ri bució per
Fac ulta ts és la següent :

El reconeixemeut deis alumncs ha c•. i.l l fct al Dis pensar¡ A»,

tit ubercu lós de I¡¡ Facultar de Medicina durant eh meS05 de no

vembre.maig del 1934 i ha consistir e n l'obtcnció de la historia
clínica, exploració del pit, redicsc ópia, radiografía i exa men rino
Iarín go.lariegí. En els casos en que ha esta r indicar s'ban iet
exámens complemea ta r is d'esput s, orina, etc., en e15 Dlspensar is
de malalties de l'apareñ digesriu, etc.

(Juan I'examcn 110 ha revelar cap signe anormal s'ha lliurat
una f¡[xa a I'est udiant en la qual se li comunica el resultar de ¡'e
xamen i la data en que haurá d'ésser novamcut recouegut. En els
casos sospitosos <k tuberc ulosi, en els tuberculosos i en els estu 
diallts amb ahres processos patológics, el resultat de lexamen s'ba
comunicat directament a I'est udiant o a la seva famil ia amb els
comprovums uecessarrs perqué el metge <le capo;óIlera peg ues co
neixer el dit resulta t i prccedir al tractament, si ho creu eecessan.

Quan la familia ho ha dcmana t, el t ractamcnt aconsellat ha esta t
fet per un metge del Disp ensar¡ o ambula t óriament al Dispensari

rnateix .
La conclusió que resulta de I'exa men deis resultare cbnuguts

es que el nombre d'estudiants sospitosos de tuberculosi o amb sig_
na patológ ícs diversos és considerable: aproxímadame nt un 20 %
de sospítosos de tubercu1osi; 13 % amb a íeccions diveeses ; 1 %
tuberculosos, dels quals un S % d'actiu s (.) o evolutius, i 6 %
amb altres malalties.

(. ) QualiJiquem de casos "actiu s" els que tenen signe s de
1'anc menada tuberculosi tancada act iva (infiltracions localitzades
pulmcnars de tipus exsudatiu , odula r, ete.), scla ment revelats per
la radlografia en la gran majcria de casos, i " evolutius", els casos
de tuberculos i pulmonar inicial , rnederadament a vaneada o a van-
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El nombre d'estudianta amb signes 50spil05(15 di rubl'''(lllosi

ha estar de 126 (19·7 %). Aquesta xifra. i les que analit zarem
u1teri onnent respecte als casos de malait ia tuberculosa a no, k
ma1t elevada. i re sulta, d'una part, d'baver-hl inclós litTUf'S que
l'ob sereaci é constata que están especialmenr exposats a la malaltia.
ets qllals no són tnetoscs en aquest g'rup per la majaria d'aerors
que s'han ocupar de la qües ti6. Limiten el nombre de sospitosos
ah qui tenen signes dubtcsos en el moment de l'examen, i no hi
compten, oom hem fet nosaftr es, els qui ho són per llues antece.,
dent s pr óxims (contagis greus recenta o pleuresle s).

Aquesta xifra de casos sospitosos és també una exp ressié de les
nostres condicions epidemiolo,;;ques, no solament actuale, sin6 en
f'h últim s 20 anvs. en eh Quah , ultra aixo l e~ ","ndicions d'a svis,
tcncia ah tu berculosos han estar lamentables. Es per aixó que
el nombre d'individus exposats al eontagi (1 2 %) és sensiblement
més elevat que el que s'observa en aquestes edats en ('is paisos 00

s'hau fet aquests estudis de revisió de suposats sana i que el ma,
teix contagi entre nosaltres. per ésser més intim (condicions d'ha
bitaci é, manca d'a cció profiláctica a domicili. e-c.). i de més dur a
da. repr esenta un ele ment patogionic més considerable ner a la ma

laltia que en alt res llocs. A¡~ en ets estudiants exarninats el nomo
bre de casos amb tuberculosi pulmonar activa o evolutiva és més
del doble en el ~rup deis que han estat exposats al contagi que en
e1s que no I'han salma.

I nvestiga cions ulte rlors demost ra ran quina {os l'eficácia real de
la profilaxi de la tu berculosi pels exámens reiterats a que seran
sotmesos 1'1 grup d'e studiaet s que considerem com a sospitesos de
tu bercu1osi. No exi steix en dades en la litera'u ra del tot aplicables
a la qüe5tió tal com nosal tr es lñ em examir.ada, perO tot fa pre 
veure que el nombre de casos que tind ran sienes de tuberculoei
1'15 anr" uróxims sera molt redui t. F.n 1I3rt . lll'fflUe es correarran
les causes que han determin at t'eseat que uosaltres hem compro
vat, els contagis g reus. les condiciona de ,·ida desfavorables, els

abusos de l'es port i altr es excessos, perque un cert nombre resulta
d'exal tacions discret es de la infecció tuberculosa infantil amb ten
dencia espontánia a la guar ició. AllíUns d'aquests casos tindran.
malgrat tot , la malaltia , per ó l'e xper iencia demost ra que solament
en una proporció molt reduída de casos comenqa el procés adop,
tant formes de rnaligui tat irreduct ible. La majoria tenen inicial
ment lesions que r esponen 0115 mitjans de que disposem avul per a
u-acta r.cles. T ot fa creur e que, o nosaltres veurem en observacions
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ulteriors el desper ta r de les lesiona dubtcses, o l'alumne en acabar

els esrudis seguid fcnr-se examinar per iódicament, am b la qual

cosa en la majoria deis casos es descobriri la lesié en temps opc:!r 

tú perqui pugui ter -se una terapéut ica eficac.

Tubtr( ulos; l'urmOlloT acti'l'tr. Aquesta fo rma I'hem trobada

en la propord 6 de 3.6 %. L'inteeés d'aquest resultar reca u en el
fel d'haver_se comprovat que tot i sotmetre eh individ ua porta.

don de tuberculosis pulmonar -a actives a la cura higienica saeato,
r ial O a I'obser vacié periOdiea, en una mitjana de tres anys sola 

ment una tercera part es guareixen o milloren. una qua rta part
segueixen en curs estacionari , i mes d'un quaranta per eent evclucio
nen 6.n, a la malaltia. Í!:s considerable la dificultar de traetar
aquest$ casos quan el recura usual és el sanat orl . per lJlle els estu;
diants portadors d'aquestes leaions no tenen pd.ctieament mai sig_
nes subjectius o ato-es del procés i, per- t ant , reíusen la prac tka

de cures que impliquen I'abandó temporal de lIurs estedis. N os
alt res, ut ilitza nt la crisoterápia ambulatoria, hem pogut rractar
aquests casos amb resulta r ben sat isfactori en la majoria d'elts,
sense que l'alumne hagi hagut de ren uncia r ab sees estudie .

T ubrr(ulosT ' 1limonor rt-'Oiutn 'G, inicial, mo¿"rodam~"t artl ll ( a 

do, L ñero comprovada en 9 casos (r 4 %). AQuest Itru Jl té, com
es compr~n, el máxim inter és, perqu é correspon a est udiant s que
en llur g ran tnaj oria ignoraven l1ur veri table estar. en d s qeals.
per tant, el diagn óstic del procés ha signiíicat ha ver de deixar
tempora lment o definitivare ent els estudis : amb mol tes més pro_
hahilitats de gua rir_se, pero. que si el diagnóstic s'ha gu és Iet en
una fa se més avancada de la malaltia.

TI,btrclllt>si Im/monar rcsidvcl, aptlrrn'''''l.'lIt !Juarida. 11 00

servaclo ns (r .7 %). Tots aquests casos han I"5tat especialment exa

minats per tal de venre si la guarició de llur procés era realment
efectiva. i el! anys ulteriors serán sotmesos a nous ex áme ns.

Tllbtrrlllosi />1I11110n01". Una sola observacié (0 .1 %).
Si sumem el nombre de casos de tubcrculosi amb processo s

actius i en plena evolució, arr'ibarem a 43 (6,7 %). Aques ta xifra
és sensiblement m és elevada que la que ha estat obtinguda a Ncrd.,
America, a Alema nya i a Suecia, I es inferior a la que ha esta t
comprovada a Polonia. En bona par! és deguda, enc ara , al fet

d'ésse r el riostr e examen més rigorós que el que es fa en les
altres Uuiversl ta ts, per emprar la radiografia sist emática, que po.
sa en evidencia un nombre import aut d'ima lges que no solament



augrnenten la pr opcrció de les formes actives, sinó d'una manera
especia l les suspectes.

a, interessant d'exarninar quanb casos de tuberrulosi deis que
hem comp rova t eren coneguts pels propis estudiants i l1 ur pro
nóstic.

Deis 3J casos de tuberce lcs ¡ activa i plenament evolutiva. ea

bien que eren tuberculosos S. ho sospitaven 2 i ho iguo raven 26,
Més de les 3/ 4 parta de easos de tubérculos¡ que hem descobert
eren igno rats.

Les dades rej ere rus a pronos lic són les següents : eren casos
bcnignes, 26; de mitjana g ra veta t, S, i malignes . 2 . L'e xperiéncia
demost ra que els casos diagnosticats en la practica usual s6n mil.
ja nament g reus o greus en la propo rcié de 70-80 % de casos, En
aquest grup de casos ha estar de 21 %.

Ele dos grans avantatges de l'examen de suposats sans _ les
descobertes de casos ignnrats i el fet d'e íectuar-Ies en fase pre
coc _ han estar plcnamcut comprovats en aquesta primera serie
de casos sotmesos a l'estudi. En altres asocc-es l ("~ observacions

d'aqucst any s'han mostrat plenameut significat ives. En primer llcc,
en l'ordre terapéutic. La gran ma joria de casos en que hem rece
negut l'existencia d'un procés tcbercul ós actiu han pogut ésser
t ractats en Ilur ma teix medio molts ambulatóriament, sense deixa r
Ilurs estudia, i aix ó merces a l'aplieaclé de la crisoterápia. En els
paisos 01\ aquesta cura no es pr actica en 101 proporció que ereiem
que correspoodria 01 les seves veritables indicacions, 101 signi fiCil
ció económica del proble ma de la tuberculosi de l'estudiant h
considerable i sclaraent 1'5 pot rescldre amb I'auxili de les Caixes
d'AS5egurances i amb resu:t;ats no plenamen t sarisfactoris que en

una altra ocasió analitearem.
Altres esenya ments s'han deri var d'aquest prime r any de tre

ball en relació amb la practica d'aquests exámens i amb la válua
deis diferents rnetcdes d'uploraci6 per al diagnOstic de la teber
culos ¡ en els SUPOS';I.tS sans i, en gene ral, en les fa ses inicial s de

la malaltia.
Hern estudiar els limits de la utilitat de la radiografía en pa

pcr. que representa, almenys, una economia de SO % en relaci é amh
l'obtinguda en film, i hem comprovat que, si bé el paper és igual.
mcnt sensible que el film i posa en evidencia els elerncnts Inés
fins de la imatge. no dóna el contra st neccssar ! en molt s casos per
a fer un diagnóstic del tot exacte. P ero fcr radiografi cs en paper
complc mcnta nt-le s eu caso~ especials amb fi!ms parcials o totals
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representa descobr ir , alrnenys, un 30 % mi s de casos scspitosos
o malalts que els que demostra la rad ioscopia, i, per ta nt, és d 'un
valor decisiu si es \'01 Ier una invest jgacié completa d'u na coi
lectivitat,

L'exploració f' siCil del pit ens ha donat resultats posirius en el
<1 5 % de casos de tuberculos i activa i evoIutin, i en els sespito,
sos solament en 1'11 %, la qua! cosa demostra que si es vol co
néixer realrnen t el percentatge de casos sospitoscs o tuber eulcscs
cal Ier, a mi s de l'explcraeié físiea.---que, com es compren, dóna
una significació especial als casos en qu é es troba positiva.-, la
radiogra fia en paper, i si la imatge no és prou di ferencia da cal
emprar film. La inoculació de l'esput, o del cont ingut gast ric deis

casos de tuberculosi tancada activa ens ha permh dobtenlr re 
sulta ts positlus, en al guns casos, d'interés considerable per ésser ,
a més. totalment igncrats pcls propis malahs.

L'aplicaci6 deis perccutatges que hem obtingut a 'la totalitat
d'alumnes de la Unlversitar, que el 193341934 ha es tat de <1351,
ens permetdi de judicar el que h i representa el problema de la tu

berculosi. Les xifres que hem obtingut són mínimes : d'una part,
perqu é, malg rat have r intentar Ier l 'exploració més completa en

cada cas o i s impossible que hágim deix at d'apreciar processos ac
tius i, sobretot, ext ra pulmonars ; d'altra pa rt , que l'edat en quc,
hem Iet la majoria deis nostres exámens is la de 17 a 20 anys, i
l'cbse rvacié demosrra que a mesura qc e s'avanca en l'edat el per
centa tge d'aquest s processos augmenta.

Pt'T aixo en avaluar les nost res xif res com a representatives
del problema global de la Uníversitat cometen un error per defec .
le. Demostra la necessita t de dedicar els anys próxims una atenc ió
constaut a la qüestió fins a poder disposa r de tots els elernents
per a Ier una obra adequada a les nostres neeessltats oonstruint
cliniques d'observaei é i tractament per a uni versitaria el fet de
considera r que la proporció de casos sospitosos obtinguts repte

senta que més de 450 alumnes necessiten la revisió, almenys anyal.
que fem en eh que tenim en observació. Més de 12 5 alumnes són
tuberculosos actius o en evolucié , ignorant-ho la gran majo ria,
i d'aquests almenys una tercera parl tenen bacil a l'esput. El con
junt d'estudiants tuberculosos actius, plenamcnt evolutius i resi.,
duals. no és inf er ior a 160. E l que aixó representa en tots eh
ordr es i tarnb é en la pro pia capacitat de l'alumne per a seguir
nrnb profit els seus estudis, no cal comentarcho.

El nombre de casos amh processos no tuberculosos tamb é !la


