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La universitat de Perpinyà rendeix 
homenatge a Montserrat Casas 
La universitat de Perpinyà, ha fet públic un comunicat, on rendeix 
homenatge a Montserrat Casas, rectora de la universitat de les Illes 
Balears, que va morir el passat dissabte a causa d'una malaltia. 

En el comunicat, que trobareu íntegrament, en pdf, en document adjunt a la 
noticia, el president de la universitat de Perpinyà, Fabrice Lorente, afirma que 
Montserrat Casas era una 'Rectora brillant, eficaç i pragmàtica, va ser una 
veritable ambaixadora de la universitat que va desenvolupar i participar en 
associacions de base àmplia. Amb un missatge i una estratègia, era una persona 
que buscava sempre el consens i escoltava als seus col·laboradors. Ens unim a la 
pena dels  seus col · legues, així com també de 
tota la comunitat acadèmica i científica catalana que s'habeneficiat del 
seu compromís'. 
Montserrat Casas Ametller va néixer a Hostalric, Girona, l'any 1955. Llicenciada en 
ciències físiques per la Universitat Autònoma de Barcelona el 1977. Es va doctorar 
l'any 1981, i hi va ser docent entre el 1977 i el 1983. El 1983 es va incorporar a la 
Universitat de les Illes Balears, i era catedràtica d'Universitat de Física Atòmica, 
Molecular i Nuclear des de l'any 1994. és coautora de dos llibres, i té 197 
publicacions internacionals en revistes com Physics Letters A, Physical Review A, 
Physics A, Physical Review B i Journal of Physics A. Entre els càrrecs que ha ocupat 
hi ha la de Síndica de Greuges (Defensora Universitària) de la UIB (2000-2005), 
coordinadora de la Comissió Permanent de Defensors Universitaris (2002 -2004), 
presidenta de la Xarxa Vives d'Universitats de juny de 2008 a gener de 2009; i 
presidenta del Grup 9 d'Universitats (G-9) de juliol a desembre de 2010.Era rectora 
de la universitat de les Illes balears des de l'any 2007 

 


