
 

 

 

 

Breu Curriculum Vitae del Dr. Enric Gadea Buisán 

 

Infància i joventut: Estudis primaris i secundaris en centres públics de Barcelona. 

1944: Llicenciat i graduat en Ciències Naturals per la UB. 

1951: Doctor en Ciències Naturals per la Universidad de Madrid, amb la tesi 
“Contribución al estudio de los nematodos libres terrestres y dulceacuícolas 
de la fauna española”. 

Càrrecs a la Universitat de Barcelona, Facultat de Ciències: 

1944-1955: Successivament, ajudant, auxiliar, professor adjunt i 
encarregat del Curs de Zoologia a la Facultat de Ciències de la UB. 

1955-1987: Catedràtic numerari, per oposició, de Zoologia (Invertebrats) a 
la Facultat de Ciències Biològiques de la UB, càrrec que va exercir fins que 
es va jubilar. Durant aquest període va ser el primer director del 
Departament de Zoologia de la Facultat. 

1966-1973: Secretari general de la UB (Districte Universitari de Catalunya i 
Balears), amb quatre rectors consecutius. 

Càrrecs al CSIC: 

Paral·lelament i successivament: becari, col·laborador, secretari, vicedirector 
i director de l’Instituto de Biología Aplicada de Barcelona, i director de 
la revista d’aquesta institució, “Publicaciones del Instituto de Biología 
Aplicada”. 

Conseller del Patronato Alonso de Herrera de Ciencias Naturales y 
Agrícolas. 

Membre del Consell Cientificotècnic de l’Instituto de Investigaciones 
Pesqueras  (actualment, Institut de Ciències del Mar). 

Altres càrrecs i guardons destacats: 

1968: Encomienda con Placa de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. 

1976: Acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de 
Barcelona. 

Activitat internacional: 

President del Comité des milieux insulaires de la Commission 
internationale pour l'exploration scientifique de la Mer Méditerranée, 
amb seu a Mònaco. 

Cofundador de la European Society of Nematologists, amb seu a The 
Agricultural University, Wageningen (Holanda). 

Vicepresident de la Union Internationale d'Études Pyrénénnes. 



Altres activitas: 

Membre de diverses societats i institucions nacionals i internacionals. 

Més de 300 publicacions científiques, entre llibres, articles a revistes 
nacionals i estrangeres, i divulgació científica, la majoria sobre zoologia 
d’invertebrats i filogènia animal. 

Direcció de 44 tesis doctorals, a més de tesines. 

D’entre els seus deixebles, molts són ara professors titulars d’universitat, i 
fins i tot vuit d’ells exerceixen com a catedràtics. 

Al llarg de la seva tasca investigadora, ha treballat en diversos laboratoris i 
institucions, nacionals i estrangers, principalment en aquells amb especial 
dedicació a la investigació en biologia marina i zoologia. S’ha ocupat 
fonamentalment de la nematologia, la morfologia i la filogènia animal. 
També ha dut a terme diversos projectes subvencionats per a l’estudi de la 
fauna del sòl, així com sobre morfologia, sistemàtica i faunística en 
invertebrats. 

Expedició científica a Amèrica del Sud (Brasil, Bolívia i Xile). 

Assistència i participació en nombrosos congressos i simposis nacionals i 
estrangers. 

En la seva formació científica, els seus mestres més directes van ser, en 
primer lloc, el Dr. Francisco García del Cid, seguit dels Drs. Francisco 
Pardillo, Santiago Alcobé i Luís Vallmitjana; i, a l’estranger, els Profs. Pierre 
Paul Grassé (França), Adolf  Remane (Alemanya) i Lucienne De Koninck 
(Bèlgica). 

 

 

 


