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José Sarukhán Kermez

J  osé Sarukhán Kermez nasqué a la ciutat 

de Mèxic el 15 de juliol de 1940, d’ascendència armènia. Va obtenir el títol de biòleg en 

la Facultat de Ciències de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM), el de 

mestre en ciències en el Colegio de Posgraduados de Chapingo, i el de doctor en la Universitat 

de Gal·les, Gran Bretanya. El seu treball s’ha dirigit cap a la demografia i ecologia de 

poblacions de plantes, la demografia comparada d’arbres, l’estudi de cicles biogeoquímics 

en selves tropicals, estudis sobre la biodiversitat de Mèxic, problemes ambientals globals 

i de desenvolupament durable, i problemes d’educació superior i desenvolupament cien-

tífic. Ha publicat abundantment sobre aquests camps: dos centenars d’articles científics, 

capítols de llibres, llibres d’autor i llibres col·lectius.

Al llarg dels darrers trenta-tres anys ha estat investigador, primer de l’Institut de 

Biologia de la UNAM, del qual fou director entre 1979 i 1986, i des del 1986 de l’Institut 

d’Ecologia, del qual és fundador. A més de les seves tasques de recerca, que han fet que 

Sarukhán sigui considerat un dels ecòlegs llatinoamericans amb més reconeixement aca-

dèmic, ha planificat i integrat el grup d’ecologia de l’Institut d’Ecologia. El 1992 va 

fundar, amb el suport governamental, la Comissió Nacional per al Coneixement i Ús de la 

Biodiversitat (CONABIO), de la qual és coordinador nacional, de manera honorària, per 

designació presidencial des del seu inici.

Assessor i president de nombrosos organismes nacionals i internacionals, ha rebut 

molts premis i distincions acadèmiques: distincions de les societats botàniques dels Estats 

Units i de Mèxic, a més del Premio Nacional Forestal (1979) i el Premio de la Academia 

de la Investigación Científica (1985), de la qual també fou president. Durant el seu man-

dat va tenir un paper fonamental en la creació i instauració del Sistema Nacional de In-

vestigadores. El doctor Sarukhán va obtenir també el Premio Nacional de Ciencias i Artes 

en l’àrea de ciències fisicomatemàtiques i naturals (1990) i l’Award Certificate for the 

Nobel Peace Prize to Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Oslo, Noruega 

(2007), per la seva participació en el Climate Change 2001: Impacts, Adaptation, and 
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Vulnerability; té la Medalla John C. Phillips de la IUCN (2008), és membre del High-level 

Working Group on the 2010 Biodiversity Target and Post-2010 Targets, Nature Conser-

vation, Federal Ministry for the Environtment, Nature Conservation and Nuclear Safety, 

Alemanya, gener 2009; darrerament li ha estat concedit l’Award 2009 Science Lectureship, 

de la Facultat de Ciències de la Universitat de Chiba, al Japó, 2009.

Ha estat coordinador de la investigació científica de la UNAM (1986-1988) i rec-

tor de la mateixa universitat durant dos períodes consecutius, de 1989 a 1997. És membre 

de la U. S. National Academy of Sciences (1993), de la Royal Society, Londres (2003)  

i de l’American Academy of Arts and Sciences (2008), i ha rebut sis doctorats honorífics 

d’universitats de Mèxic i d’altres països. L’any 2000 fou nomenat comissionat per al De-

sarrollo Social y Humano en el Gabinet Presidencial entrant, càrrec al qual va renunciar 

el febrer de 2002. És membre del Colegio Nacional des del 1987.

El professor Sarukhán ha participat en diversos estudis internacionals de caire 

global, entre ells el Millenium Ecosystem Assessment. Ha endegat postgraus sobre biodi-

versitat, en el seu país i en d’altres (ha impartit, per exemple, classes en la Universitat de 

Barcelona, com a titular de la Càtedra UNESCO de Medi Ambient i Desenvolupament 

Durable de la Universitat de Barcelona, que jo mateix coordinava). És un ecòleg de reco-

negut prestigi, que ha dedicat bona part de la seva carrera a establir el nexe entre la cièn-

cia acadèmica i la seva aplicació als aspectes quotidians: polítics, socials i econòmics. 

Sarukhán té lligams estrets amb Catalunya, familiars i professionals; ha participat 

en obres col·lectives sobre ecologia i biodiversitat i visita amb freqüència les seves univer-

sitats i centres de recerca ecològica. Recentment ha estat escollit membre del jurat inter-

nacional que atorga anualment el Premi Ramon Margalef d’Ecologia.

Per la seva important contribució a la recerca ecològica, a l’estudi i aplicació dels 

coneixements ecològics als problemes actuals, a l’educació ambiental; per la seva projecció 

internacional i pel molt que pot aportar en tots aquests camps a l’Institut, entenc que el 

doctor José Sarukhán és un bon candidat a ser membre corresponent de l’IEC. Així ho va 

entendre la Secció de Ciències Biològiques, que n’aprovà la presentació en el Ple de l’Ins-

titut.

Text llegit pel senyor Joandomènec Ros i Aragonès en el Ple del dia 9 de novembre 

de 2009
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