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Fons personal Ramon Margalef 
3.1 ÀREA 
D’IDENTIFICACIÓ 

 

3.1.1 Codi(s) de referència ES CAT-UB FP3 
3.1.2 Títol  Ramon Margalef 
3.1.3 Data(es) 1945-2004 
3.1.4 Nivell de descripció Fons 
3.1.5 Volum i suport de la 
unitat de descripció  

14,5 metres lineals (1056 carpetes dins 112 arxivadors) paper 

  
3.2 ÀREA DE CONTEXT  
3.2.1 Nom(s) del(s) 
productor(s) 

Margalef i López, Ramon, 1919-2004 

3.2.2 Història de l’organisme 
/ Notícia biogràfica 

Ramon Margalef i López  (Barcelona, 16 de maig de 1919-Barcelona, 23 de maig de 
2004) es llicencià amb premi extraordinari el 1949 i es va doctorar en ciències naturals 
a Madrid el 1951. El 1952 es trasllada a la seu de l'Institut d'Investigacions Pesqueres a 
Barcelona (l'actual Institut de Ciències del Mar), el qual va dirigir entre els anys 1965 i 
1967. En aquest darrer any guanya a la UB la primera càtedra d'Ecologia al país, i fins 
l'any 1974 compagina el treball a la Universitat amb el de l'Institut. Ha estat professor al 
Departament d'Ecologia de la UB des del 1967 al 1986 i, posteriorment, emèrit, creant 
la primera  càtedra d'aquesta disciplina a l'estat espanyol. Fou distingit amb nombrosos 
reconeixements acadèmics:  Medalla Príncep Albert de l'Institut Oceanogràfic (França, 
1972),  premi Hunstman d'Oceanografia -considerat el "Nobel de la mar"- de l'Institut 
Bedford de Halifax (Canadà, 1980), el Ramón y Cajal per la investigació científica 
(1984), la medalla Naumann-Thienemann de la Societat Internacional de Limnologia 
(1989), el    Premi Italgas de Ciències Ambientals (Itàlia, 1989),  el premi Fundació 
Catalana per a la Recerca (1990), el premi Humboldt (1990), el Sant Francesc d'Assís 
de medi ambient (1993) i el premi en ecologia marina de l'Institut Internacional 
d'Ecologia (1995), la Creu de Sant Jordi (1997), la medalla d'or del CSIC (2002) , la 
medalla d'or de la Generalitat de Catalunya (2003). Fou membre corresponent de les 
acadèmies de Madrid, Sevilla, de l'Institut d'Estudis Catalans, on ingressà el 1978 a la 
secció de ciències, i de la US National Academy of Sciences (1985), entre altres 
societats científiques; doctor honoris causa per les universitats d'Aix-Marseille (França) i 
Laval (Canadà), Luján (Argentina) i Alacant (Espanya) . El 1991 el parlament europeu el 
designa titular del comitè científic de l'Agència Europea del Medi Ambient, organisme 
en vigor des del 1994. El 2005 la Generalitat de Catalunya creà el premi Ramon 
Margalef d’Ecologia i Ciències Ambientals. 

3.2.3 Història arxivística El fons es transferit des del Departament d’Ecologia en capses, sense un ordre concret 
a la Biblioteca de Biologia, on es fa una primera classificació, principalment de les 
campanyes  per part de professors que havien col·laborat en les mateixes i persones 
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properes al Dr. Margalef. En aquest moment es redacta un primer quadre de 
classificació i es dissenya una base de dades provisional pel tractament del fons. Una 
becaria comença a descriure el fons a nivell d’unitat documental simple començant per 
la revisió d’articles i ressenyes dels documents amb els quals treballava  el Dr. 
Margalef. Seguidament Procés Tècnic s’encarrega de la descripció del fons i es fa una 
revisió acurada de la feina feta. Es decideix fer un inventari complert per tal de  fer un 
nou quadre de classificació, la fitxa de fons i s’estableixen els criteris de revisió i 
descripció del fons en la seva totalitat....  

3.2.4 Dades sobre l’ingrés El fons s'ha constituït, inicialment, a partir de donacions fetes pel propi Dr. Margalef. 
Posteriorment, s'ha incorporat la documentació científica del Dr. Margalef dipositada en 
el Departament d'Ecologia de la Universitat de Barcelona i transferida des d’aquest 
Departament a la Biblioteca de Biologia.  
 

  
3.3 ÀREA DE CONTINGUT I 
ESTRUCTURA 

 

3.3.1 Abast i contingut El fons personal del Dr. Ramon Margalef i López  permet documentar la seva activitat 
professional en els camps de  l’ecologia, limnologia, biologia marina  i oceanografia. 

3.3.2 Informació sobre 
avaluació, tria i eliminació 

El fons és l’inicial. No s’ha eliminat cap document. 

3.3.3 Increments Fons tancat 
3.3.4 Sistema d’organització Inventari complet del fons i redacció del quadre de classificació funcional. 
  
3.4 ÀREA DE CONDICIONS 
D’ACCÉS I ÚS 

 

3.4.1 Condicions d’accés L’accés al fons ve regulat per les lleis vigents aplicables i la normativa del CRAI de la 
UB, així com les possibles condicions pactades en el contracte de cessió del fons. 

3.4.2 Condicions de 
reproducció 

La reproducció del fons consultable correrà a càrrec del CRAI i l’usuari abonarà la tarifa 
corresponent . Aquest reproducció només és podrà fer servir per ús personal (l’entrega 
d’una còpia no atorga cap autorització d’ús de l’obra  que l’usuari haurà de tramitar amb 
els titulars dels drets corresponents en cas que sigui necessari).   

3.4.3 Llengües i escriptures 
dels documents 

Català, castellà, anglès, francès, alemany principalment 

3.4.4 Característiques 
físiques i requeriments 
tècnics  

Mostres biològiques per observar amb  microscopi 

3.4.5 Instruments de 
descripció 

Inventari i descripció a nivell de sèrie i en alguns casos d’unitat documental 

  
3.5 ÀREA DE 
DOCUMENTACIÓ 
RELACIONADA  

 

3.5.1 Existència i localització 
dels originals 

Universitat de Barcelona 
Biblioteca de Biologia 
Av. Diagonal, 645. 08028 Barcelona 934 021 567  934 021 568 

3.5.2 Existència i localització 
de còpies  

No hi ha còpies dels documents. 
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3.5.3 Unitats de descripció 
relacionades  

Catàleg de la UB:   
http://cataleg.ub.edu/search*cat/X?SEARCH=fons++and++ramon++and++mar
galef&searchscope=1&clear_history 
 
Arxiu Històric de la UB: 
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/personatges/margalef/7resmargalef.htm 
 
Inventari 
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/bibs/biologia/margalef/Inventari_RMargalef.pdf 
 

3.5.4 Bibliografia Obres sobre el Dr. Margalef i la seva obra: 
http://cataleg.ub.edu/search*cat/d?SEARCH=margalef+i+l%C3%B3pez%2C+ramon%2
C+1919-2004&clear_history&searchscope=1 

En aquest fons trobareu, entre d'altres, els següents articles i llibres com a obres 
destacades:  

• Information theory in ecology (1957)  
• On certain unifying principles in ecology (1963)  
• Perspectives in ecological theory (1968)  
• Ecologia (1974)  
• Limnologia (1983)  
• La biosfera: entre la termodinámica y el juego (1980)  
• Teoría de los sistemas ecológicos (1991)  
• Our Biosphere (1997) 

 
  
3.6 ÀREA DE NOTES  
3.6.1 Notes   
3.7 ÀREA DE CONTROL 
DE LA DESCRIPCIÓ 

 

3.7.1 Autoria i fonts CRAI – Procés Tècnic 

3.7.2 Regles o convencions ISAAR2; ISAAR(CPF); ISAD2català; ISADG2edESP;  
NODAC; ISO 3166; ISO 15489; MOREQ; AACR2rev 

3.7.3 Data(es) de la(es) 
descripció(ons) 

Gener 2009 
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