DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE CONDOLENÇA AMB MOTIU DE LA DEFUNCIÓ
DE LA SRA. MONTSERRAT CASAS i AMETLLER, RECTORA DE LA UNIVERSITAT DE
LES ILLES BALEARS.
SESSIÓ DE DIA 25 D’ABRIL DE 2013

“El Ple de l’Ajuntament de Palma vol expressar el condol més sentit per la irreparable pèrdua de la Dra.
Montserrat Casas i Ametller, qui fou durant sis anys rectora de la Universitat de les Illes Balears.
Montserrat Casas fou llicenciada i doctora en ciències físiques per la Universitat Autònoma de
Barcelona. Després del seu pas per la UAB, a partir de 1984, va ser professora de la Universitat de les
Illes Balears. Treballà al Centre d’Energia Nuclear Saclay (França) i, més tard, a l’Institut de Física Nuclear
d’Orsay. Com a investigadora se centrà en l’estudi de sistemes quàntics i de la contaminació radioactiva.
Dins l’àmbit universitari balear, Casas fou la primera Síndica de Greuges durant cinc anys, la primera
Rectora des de 2007 i, des del 2011, la vicepresidenta de la CRUE (Conferència de Rectors). Treballà
especialment en el camp de la recerca, de la qual fou una fervent defensora i impulsora. En moments de
dificultats i canvis, fou l’encarregada de la implantació del Pla Bolonya.
Els regidors i regidores d’aquest consistori volem manifestar el reconeixement de la seva persona,
entregada totalment i absoluta a la comunitat educativa universitària. La seva tasca ha suposat una nova
empenta a la Universitat, que també s’ha deixat sentir a Palma, ciutat on està ubicada, i al conjunt de les
Illes Balears.
Treballà fins al darrer moment en la defensa de la difusió del coneixement, especialment entre els més
joves.
El seu llegat perdurarà per sempre.
Des de l’Ajuntament de Palma volem traslladar el nostre condol al claustre de la UIB, al marit i al fill de la
nostra estimada rectora, així com a tota la seva família.”
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