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Per a l'inscripció i demés condicions refe
rents als cursos i treballs, els interessats es

serviran dirigir-se personalment als
professors respectius.

La inscripció als cursos de la Societat de
Biologia es fa al Laboratori de Fisiologia

(Facultat de Medicina).

Les consultes de caràcter general,. verbals
o escrites, han de fer-se al Sr. Secretari
dels Cursos, Dr. P. Bosch Gimpera, Facul
tat de Filosofia i Lletres, de cinc a. dos

quarts de sis de la tarda.

EL pr~sent P~ogral:1a. con~tituei.x a~ans que tot
un mdex d'espeClahtzaclOns Clent¡f:¡ques per a

guia dels alumnes i estudiosos. Podrà ésser adi
cionat, anunciant-se els nous cursos o treballs.

Els cursos i treballs de seminari a continuació
enumerats, tenen el caràcter d'estudis lliures

d'ampliació de les càtedres vigents.

Els professors titulars de les càtedres i els pro
fessors agregats en concepte de col'laboradors de
les mateixes, detallaran en cada cas el programa

de la respectiva matèria.

Com a postulat essencial de la nostra transfor
mació universitària i de conformitat amb l'esperit
unànim del Segon Congrés Universitari Català,
concretat en el Projecte d'Estatut de la Universi
tat Catalana, la JUNTA PERMANENT persistirà en
el seu propòsit d'anar acoblant els esforços isolats
dels nostres investigadors científics, universitaris

i extrauniversitaris.

Acords de la Junta Permane1tt del Segon Cong1'és
Universitart Català

en sessió del dia 15 de febrer de 1919.



Dr. P. Bosch Gimpera
Catedràtic de la F acuitat àe Filosofia i Lletres

Db'ector de les Il'lvestigaciol~sArqueològ~'quesde
l'Institut d'Estudis Catalans

A) FONTS ANTI~· ES DE L'ETNOGRAFIA

DE LA PE ÍNS LA IBÉRICA

B) SISTE lATITZACIÓ DE LA PREHIS

TÒRIA DE LA PE ÍNSULA IBÉRICA I

LA SEVA COMPARACIÓ AMB LA DE

FRANÇA (ESPECIALME T DES DE LA

FI DEL NEOLÍTIC FINS ALS COMENÇOS

DE L'EDAT DEL BRONZE)

Continuació· dels treballs de seminari sobre
Prehistòria i Història antiga d'Espanya dels
cursos anteriors. Els treballs de la primera
sèrie començaran després del mes d'abril,

en la data que fixarà el professor.



Dr. Jaume Serra Hunter
Catedl'àtic de la Faettltat de Filosofia i Lletres

A) FILOSOFIA SISTEMATICA: curs V.

L'ACTIVITAT DIALÉCTICA I SES LLEIS.

ASSAIG DE RECONSTRUCCIÓ CIENTÍ

FICA DE LA LÒGICA SEGONS ELS

PRINCIPIS DEL PSICOLOGISME

Lliçó setmanal,

tots els dilluns, de set a vuit del vespre.

B) HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA. ELS

FILOSOPS QUE REPRESENTEN L'EVO

LUCIÓ DEL PENSAMENT DE DESCAR-

TES A KA T

Sèrie d'estudis i treballs de seminari per

alumnes de la Facultat,

sota la direcció del professor.

Dr. Tomàs Carreras i Artau
CatedYàtic de la Facultat de Filosofia í Lletres

FILOSOFIA MORAL: LA CRISI' DEL

UTILITARISME I LA FILOSOFIA DE LA

GUERRA

Dues lliçons, resum i epíleg d'un curs

sobre l'Evolució de la Moral utilitària.

Es donaran a la Càtedra d'Ètica, a darrers

d'abril, en la data que fixarà el professor.

ARXIU DE PSICOLOGIA COL 'LECTIVA

I ÈTICA HISPANES

Seminari de la Càtedra d'Ètica: curs VII.

Continuació de les investigacions dels

cursos anteriors.

La tasca d'aquest Arxiu és paral' lela

i connexa a la de l'Arxiu següent.



ARXIU D'ETNOGRAFIA I FOLKLORE

DE CATALUNYA

Seminari de la Càtedra d'Ètica: curs IV.
Preparació i sistematització d'estudis i ma
terials per a la Psico-etnografia comparada
del poble català especialment ambla dels

demés pobles ibèrics.

El Mtre. l'?elip Pedrell) els doct01~s Telesforo
de Aran{adi i T. Carreras i Artau i D. Josep
M. a Batista i Roca continúen les investiga
cions dels cursos anteriors. Les conferències

seran anunciades oportunament.

D. Robert Gerhard) resumint els seus estu
dis del curs anterior, tractarà experimen
talment de l'Interès psico-etnogràfic i línies
essencials d'un mètode fonogràfic per a la
recol"lecció i transcripció de la cançó popular

catalana.

Sessions de treball (número limitat d'assis
tents), els dimarts, de sis a ,uit del vespre.
Sessions ordinàries (ex-alumnes i col'labo
radors), els dijous, de sis a set del vespre.

Dr. Diedrich Wester1nann
Projessor del Seminari de llengües orientals de la

Universitat de Berlin i actualme1lt de lle1tgua
alemanya a la Facultat de Filosofia i Lletres de

Barcelona

INTRODUCCIÓ A L'ESTUDI DE l:.A RELl.GlÓ

DELS 'POBLES PRIMITIUS

Curs de 4 lliçons, agregat a l'Arxiu d'Etno-·
grafia i Folklore de Catalunya. Es donarà a

la Càtedra d'Etica i començarà
el dia 27 de març, a les set del vespre.



Dr. Telesforo de Aran adi
Cated1'àtic de la Facultat de Farmàcia

ELA.I30HA IÓ DE DATOS ({ 101\\ ¡;;.
TRJCOS PARA LA ELUC1DACJÓN DE

TJPO

El treball' s'efectuaran al Laboratori d'An

tropologia de la fa ultat de Ciències) els
dis abte ) de onz a dotze) de de la egon<:l

quinzena de març.

úmcro màxim d'alumnes) 3

Dr. Eduard Fotltseré
Catedràtic d'e la Facultat de Ciències

INVESTIGACIONS SOBRE METEOROLOGIA

I SISMOLOGIA

Continuació d ls tr balls d'all r ant riors

referents especialment a atalun 'a. El pro

fessor admetrà en concepte d'alumnes col
laboradors a e tudiants de la nh ersitat i

altre per ones) que posseeixin
els conei ement pre is nece saris

que 1I 11 ·alarà.



Dr. Francisco Pardillo Vaquer
Catedràtic de la Facultat de Ciències

INVESTlGACIÓN CRISTALOGRAFICA DE

COMPUESTOS Q ÍMICOS Y MINERALES

DE 'l'A [MIENTO, CATALA ES

Els treballs s'efectuaran al Laboratori de
Cristalografia de ]a Facultat de Ciències,
el dimarts, dijous i dissabtes, de dos quarts

de quatre a vu it.
Els inscrits han d'hayer cursat l'assignatura

de Cristalografia.
Número màxim d'as istents, 4.

,

1
-.1

Dr. José Fuset Tubid
CatedràUc de la Facultat de Ciències

MANIPULACIONES DE ZOOLOGÍA

Els treballs s'efectuaran tots els dies feiners
al Laboratori de Zoologia de la Faculta de

Ciències.
Número màxim d'aSSIstents, J2.



Dr. Arturo Caballero Se(Jares
b

Catedràtic de la Facultat de Ciències

INVESTIGACIONES MICOLÓGICAS ESPE

CIALMENTE ORIENTADAS EN EL SEN-

TIDO DE LA PATOLOGfA EGETAL

Els treballs s'efectuaran al Laboratori de
Botànica de la Facu ltat de Ciències, tots els

dies feiners, de tres a sis de la tarda ,
i durant tot l'any.

Els inscrits han de posseir coneixements

generals de Biologia i q ueIco1J1 especialit
zats de Botànica, o bé ésser o ha, el' siaut

b

alum ne d'una carrera científica (M edici na,
Farmàcia, Ciències, et .) L'inserip ió pot

fer-se fi n el 25 de març.

Número màxim d'assistents, 3.

Dr. Jaume Algarra l Pastius
Catedràtic de la Facultat de Dret'

TEkCER 'UI S DE 'fkEHALLS EN L

iNVESTIGACIÓ SOBRE L'ES'TAT DE LA

11 DÚSTRIA COTONERA A CATAL NYA

Els treballs s'efectuaran al Laboratori d'Es
tadística econòmica i financiera de la
Facultat de Dret, els dimarts, dijous i dis
saptes, utilitzant per a viatges les vacances.

El número d'assistents és limitat als

membres del Laboratori.



Dr. August pz Suñer
Catedràtic de la }<àcuUal de l1fedt'cilla

.lI1embl'e de l'Institut d'EstHdis Catala11s

Dr. J ' M Bellidaesus ·
Catedràtic de Medicina

INVESTIGACIONS SOBRE SENSIBILITAT

TRÒFICA, MECANISMES HUMORALS I

NERVIOSOS DE REGULACIÓ DE F N-

ClONS DE NUTRICIÓ

Els treballs s'efectuaran al Laboratori de
Fisiologia de la Facultat de Medicina els
dilluns i dimecres, de quatre a set de la tarda.

La inscripció pot fer-se fins el dia
25 de març.

Número màxim d'assistents, 2.

VESTlGACIONS SOBRE FISIOLOGIA DE

LA SECRECIÓ RENAL

Els treballs s'efectuaran al Laboratori de
Fisiologia de la Facultat de Medicina, els

dimarts de quatre a set de la tarda.
La inscripció pot fer-se fins el dia

25 de març.
úmero màxim d'assistents, 2.



Dr. Pere Nubiola Dr. Joaquim 1rias i Pujol
Cated1'àtic de la Facultat de Medicina

INVESTIGACIONS RESPECTE DE L'ANA

TONOMIA I FISIOLOGIA DE LA PLACENTA

EN LA DONA I ANIMALS SUPERIORS

Els treballs s'efectuaran al Laboratori d'Obs
tetrícia de la Facultat de lVledicina.

Número màxim d'assistents, 3.

Catedràtic de Ja Facultat de Medicina

ANATOMIA TOPOGRAFICA I COMPARADA

DE LES APONEUROSIS I ESPAIS APO

NEURÒTICS DEL COLL:. APLICACIONS

QUIRÚRGIQUES DE LA MATEIXA

Els treballs s'efectuaran al Laboratori d'Ana
tomia topogràfica de la Facultat de

Medicina.
Els inscrits han de tenir cursat el quart any

de Medicina.
Número màxim d'assistents, 5.



CURSOS

DE L SOCIETAT DE BIOLOGIA

DE BARCELO~ A

P. DECHAMBRE

Pr(lfessoy de Zootècnia a l'EstOla d'.4gricultU1'a de

Griglwn z' a l'Escola de Vetermària d'Alfort

L'HÉRÉDITÉ ET SES APPL1CATIO S A

LA PROD CTION A 1MALE

Curs de 4 lliçons que serà donat els dies I,

2, 3, i 4 d'abril, de sis a set del \ espre.

Es prepara la publicació del programa ge

neral dels Cursos per a 1919, pels professors

Bossan Sergent, P. Marie, vVidal, Perrin,

Recasens Corral, P. Pujiula i altres.

Per a l'inscripció i detalls hi ha que dirigir

se al Laboratori de Fisioloaia de la Facultat

de Medicina, tots els dies feiners de onze a

una del matí.



L'OBRA DE LA

UNIVERSITAT CATALANA

(Julita P81'1Il1ll811t 4el Begoll COlIgrés 'O'1I1veultarl Català)

és una entitat legalment constituida, amb plena

personalitat jurídica per a l'acceptació de tota

classe de donatius, subvencions, llegats,

fundacions, etc.

Els seus cabals seran invertits en el millorament

de les ensenyances universitàries, dotació de

càtedres d'estudis complementaris, seminaris,

laboratoris i publicacions, creació d institucions

escolars culturals i benèfiques, esportives, etc.
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