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La Facultat preserva la memòria de Ramon Parés

La Facultat de Biologia es complau d’acollir l’homenatge al doctor Ramon Parés 
amb la presència de tots els qui estem avui aquí, i especialment de la seva família, 
que conec prou per saber que són gent magnífica.

Com a degana, voldria explicar breument com a la Facultat preservem l’em-
premta del doctor Parés, quaranta-quatre anys més tard que, sent el doctor Parés 
el primer degà de la Facultat, es posés la primera pedra d’aquest edifici.

Primer, he de dir que l’empremta més important està en les persones. Els qui 
vam tenir la sort de conèixer-lo recordem la seva enorme força vital i la seva intel-
ligència, que feien que volguéssim estar-hi a prop, tot intentant que la seva ener-
gia i el seu increïble coneixement i cultura se’ns contagiessin. El doctor Ramon 
Parés ha estat un científic i un professor que ha tingut un impacte extraordinari, 
no tan sols en les persones, sinó també en les àrees de la recerca i de la docència en 
què va treballar, sempre apassionadament i amb una gran exigència.

L’edifici de la Facultat també guarda la seva empremta. A l’entrada, a la dreta 
de la porta principal, hi trobem una placa de l’any 1975 en agraïment al doctor 
Parés, degà de la Facultat, per la primera pedra del que seria aquest edifici. La pla-
ca està sobre una pedra que ve de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona. 
Però no tan sols li devem la primera pedra, sinó també l’impuls en la construcció 
final de l’edifici.

El Departament de Microbiologia, ara Secció de Microbiologia, Virologia i 
Biotecnologia de la Facultat, es va fundar amb la càtedra del doctor Parés. En 
aquesta secció, tots els qui el vam conèixer el podem recordar cada dia representat 
en una escultura, Dionís i Apol·lo. L’escultura és una donació del doctor Parés al 
Departament de Microbiologia i representa la part terrenal, lúdica, i la part eleva-
da i racional de nosaltres mateixos, el que som. Es tracta d’una escultura amb la 
qual se sentia fortament identificat.
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L’empremta de Ramon Parés serà visible també per als nostres estudiants, els 
futurs biòlegs, ambientòlegs, biotecnòlegs, bioquímics, i per als estudiants de bio-
medicina i de ciències del mar de la Facultat. A proposta de molts professors de la 
Facultat i amb el suport de la Secció de Microbiologia, Virologia i Biotecnologia, 
que ell va fundar, la Junta de Facultat ha decidit que l’Aula Magna estigui dedica-
da a Ramon Parés i porti el seu nom. Ens agrada pensar que la seva memòria ens 
continuarà inspirant i donant força per avançar en el coneixement i la ciència, 
com a persones, com a cultura i com a societat.

Rosina Gironès Llop 
Degana de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona
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