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Tesis Doctorals dels 17 alumnes
TFCs de 115 alumnes i 2 màsters defensats
Diaris de Laboratori de Tesis i TFCs (alguns dels no defensats)
Arxius amb informació bibliogràfica de les línies de recerca
La seva Tesi Doctoral
Separates de les seves publicacions
Plantejament de l’inici de la línia de recerca “Transformacions
Microbiològiques” (equipament necessari, literatura necessària, beques,
planificació activitat docent 1970-71, camps de la societat a qui pot interessar
etc.).
Llibreta amb llistat de un total de 394 mostres analítiques que s’enviaven a
fora . Primer a Zuric, després a Ginebra, CID. UB, Ginebra, Max-Planck etc.
Llibreta amb llistat de llibres, Tesis i TFCs prestades amb el nom de la
persona i si l’ha tornat o no.
Llistat de separates sol·licitades
Diapositives de la presentació del seu llibre Viaje al Reino de Saturno
Tampó de l’esquelet esteroide
Tampó de numeració de la literatura
Peter A. Leer Makers Symposium. Perspectives in Synthetic Chemistry.
Esquemes sintètics de les presentacions, transparències que ens passava i
cassette conferència Woodward,
“Guía para el coloquio sobre péptidos y aminoácidos”. Respostes dels alumnes
(1970)
Materials de l’assignatura de Fotoquímica
Exàmens de Productes Naturals i de Fotoquímica
Curs de doctorat de Fotoquímica
Classificació de la literatura (articles) amb llistat manuscrit de les referències
en alguns temes i amb classificadors en manuscrit per temes, alguns amb la
finalitat de ser emplenats.
Cerques bibliogràfiques amb el sistema CAS antic (red INCA) quan es va
establir al 1973. L’IQS va ser pioner a Espanya. El novembre de 1972 es va
coordinar una presentació a l’IQS amb tècnics de CAS i varen venir persones
interessades de França, i l’Agència Europea de l’Espai (la cerca es feia a
través d’aquesta i l’ordinador era a Itàlia) (Afinidad, Juny 1973). Adaptació
progressiva a les noves eines disponibles per cerques bibliogràfiques.
Sol·licitud de separates directament als autors, algunes d’elles signades i
dedicades. Inici de noves col·laboracions externes.
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Manuscrits a màquina d’articles de recerca de investigadors externs abans de
ser publicats. Senyal de la força d’aquesta col·laboració.
Traduccions d’articles en japonès i rus (1966)
Alguns articles amb el nom de l’alumne a qui va dirigit
Resums dels articles destacant l’esquema sintètic d’interès. Als anys 80 tipus
banderola.
Llista dels membres del tribunal de les 13 primeres tesis doctorals
d’Esteroides
Llista dels membres del tribunal de TFCs 1978 – 1985 i els dos Màsters

