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Enric Massutí Sureda

Professor d’Investigació del Instituto Español de Oceanografía (IEO) en el Centre Oceanogràfic de les
Balears (COB). Ha desenvolupat la seva carrera científica en l’àrea de pesqueries del IEO, on va
començar el 1989 com Observador Científic i després com Ajudant de Laboratori (1992), Tècnic I+D+i
(2000), Científic Titular (2008) i Investigador Científic (2014). Entre 2008 i 2016 va ser Director del
COB. Ha participat en 70 projectes i accions d’investigació, nacionals i internacionals, en 30 dels quals
com a IP i/o Coordinador, i ha col·laborat en l’elaboració de 38 informes d’assessorament i de
projectes. És coautor de 125 articles d’investigació, la majoria publicats en revistes d’impacte, 10
capítols de llibres i un llibre de divulació, a més de Guest Editor de 3 volums monogràfics publicats a
Journal of Marine Systems i Scientia Marina, principalment centrats en les següents línies
d’investigació: (i) ictiofauna mediterrània; (ii) biologia i pesca de peixos pelàgics i Dispositius
d’Agregació de Peixos (DAPs); (iii) distribució i biologia d’espècies íctiques de gran profunditat; (iv)
recursos demersals i hàbitats bentònics; (v) selectivitat i eficiència de la pesqueria de ròssec del
Mediterrani i bases tècniques per a la seva gestió; i (vi) efectes del clima i la pesca en els ecosistemes
demersals. Forma part del panell d’Editors Científics de Scientia Marina. Ha participat en 26 grups de
treball i comitès científics internacionals, principalment de la Comissió General de Pesca del
Mediterrani (CGPM), la Comissió Internacional per a la Exploració Científica del Mar Mediterrani
(CIESM) i la Unió Europea (Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries: STECF), en els
que ha presentat 48 documents cientificotècnics. És membre del Comitè Científic de l’Organisme
Autònom de Parcs Nacionals i Coordinador Nacional en el Mediterranean International Trawl Survey
(MEDITS) Steering Committee. Ha assistit també a 20 congressos i seminaris científics, en els que ha
presentat 100 comunicacions i pòsters. Ha co-dirigit 5 Tesis Doctorals i 5 Tesis de Màster i impartit
docència de grau i post-grau sobre avaluació de recursos marins vius, gestió de pesqueries i
conservació de la biodiversitat marina, de la Universitat de les Illes Balears (UIB), la Universitat de
Barcelona i la Universitat d’Alacant. Entre 1997-99 i 2001-04 va ser Professor Associat de la UIB. Ha
participat en 57 campanyes d’investigació ( 750 dies de mar). El 1999-2000 va ser Director General
de Pesca del Govern de les Illes Balears.

