
Ramon Margalef i López (1919-2004), 

l´ecòleg de més prestigi internacio-

nal, va ser professor de la UB fins a la 

seva jubilació el 1986. El 1967 va 

aconseguir la primera càtedra 

d'Ecologia d'Espanya i va fundar el 

primer Departament d'Ecologia.

La relació de Margalef amb l'estany 

de Banyoles s'inicià el 1936, quan tenia 17 anys. Recollí 

mostres a l'estany, anotà característiques biològiques, 

físiques i químiques i realitzà esplèndids dibuixos de les 

comunitats aquàtiques.

El 1946 publicà un extens article titulat Materiales para el 

estudio de la biologia del lago de Banyoles. El 1969 realitzà, 

amb les dades d'un ecosondatge, el primer mapa batimètric 

de l´estany i dirigí la primera tesi sobre la seva Ecologia.

Inscripcions
Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles
Plaça de la Font, 11, 17820 BANYOLES
Tel. 972 572 361
Horari: dimarts i divendres de 9:30 a 11:30
cecbanyoles@cecbanyoles.cat
www.cecbanyoles.cat

Assistència al col·loqui
Gratuïta: socis del CECB i personal de la UdG
30 €: públic general
15 €: estudiants

Seu del col·loqui
Tots els actes de divendres i dissabte es duran a terme a 
la sala d’actes del  Museu Darder (Pl. Estudis, 2 - 
17820 Banyoles)

Organitzen:

Amb el suport de:

En conveni amb: En col·laboració amb:

Presidents: Joan Anton Abellán (president del CECB) i 

Joaquim Salvi (rector de la UdG)

Directors: Frederic Gich (IEA) i Salvador Sarquella (CECB)

Per a més informació:
www.cecbanyoles.cat

Ramon Margalef López
(1919-2004)

El científic
impulsor de l'ecologia
a l'Estany de Banyoles

XXVI COL·LOQUI DE TARDOR 2019

BANYOLES

22, 23 i 24 de novembre de 2019

Museu Darder de Banyoles
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novembre 2019

Dissabte 23

Inauguració del XXVI Col·loqui de Tardor.

Projecció del vídeo Ramon Margalef: el pare de 
l´ecologia

Conferència inaugural “El jove Ramon Margalef i 
l’estany de Banyoles”, a càrrec de Ramon Margalef 

Mir, biòleg.

Rebuda dels participants i lliurament de documentació

Acte d’obertura del col·loqui

Taula Rodona “Els estudis impulsats pel Dr. Margalef i 
el seu llegat científic”, amb Dolors Planas, professora 

emèrita de la Universitat de Quebec (Montreal, 

Canadà); Ramon Julià, investigador de l’Institut de 

Ciències de la Terra Jaume Almera; Joan Domènech 

Ros, catedràtic d’ecologia de la Universitat de 

Barcelona; Narcís Prat, catedràtic d’ecologia de la 

Universitat de Barcelona, i Joan Armengol, professor 

emèrit d’ecologia de la Universitat de Barcelona. 

Ponència “Ramon Margalef i Banyoles. 1944-1985”, a 

càrrec de Salvador Sarquella, biòleg i membre del CECB.

Descans

Ponència “Limnologia física de l’estany de Banyoles: 
què sabíem i què sabem actualment?”, a càrrec de 

Xavier Casamitjana, Departament de Física de la 

Matèria Condensada, Universitat de Girona. 

Ponència “Ecologia microbiana al sistema lacustre de 
Banyoles: del microscopi a l’ADN”, a càrrec de Carles 

Borrego, Departament de Biologia, Universitat de 

Girona.

Divendres 22

Diumenge 24

19.00 h

19:15 h

19:45 h

Presentació de la placa commemorativa en homenatge 

al doctor Ramon Margalef en un paratge de l'Estany. 

- Recorregut amb barca seguint el guiatge de Ricard 

Guerrero, catedràtic emèrit de microbiologia de la 

UB i director acadèmic del Barcelona Knowledge 

Hub de l’Academia Europaea.

Visita organitzada a les noves actuacions portades a 

terme a Banyoles gràcies als projectes europeus LIFE 

(llacunes de nova creació, centre de recuperació de 

nàiades, etc.) sota el guiatge de Miquel Campos, biòleg 

i tècnic del Consorci de l’Estany de Banyoles. 

10.00 h

Dinar.

Ponència “Ramon Margalef i la limnologia. Els peixos de 
l'estany de Banyoles”, a càrrec d’Emili Garcia-Berthou, 

Departament de Ciències Ambientals, Universitat de 

Girona.

Ponència “Els projectes europeus LIFE per l’estudi, la 
gestió i la conservació del sistema lacustre de 
Banyoles”, a càrrec de Miquel Campos, biòleg i tècnic 

del Consorci de l’Estany de Banyoles.

Descans.

Presentació de treballs de recerca sobre el patrimoni 

natural d’estudiants de secundària i de batxillerat de 

Banyoles. 

Ponència de cloenda “Premi Ramon Margalef 
d’Ecologia: el guardó i l´home que l´inspirà”, a càrrec 

de Ramon Folch, socioecòleg i membre de l’IEC.

13.00 h

16.00 h

16.45 h

17.30 h

18.00 h

18.45 h

9:00 h

9:15 h

9:30 h

10.15 h

11:00 h

11:30 h

12:15 h

Ramon Margalef amb Julio Rodriguez-Roda, en barca per l’Estany de Banyoles, 1949

Entre els seus deixebles, treball de camp

Impartint una classe a la Universitat a Barcelona


