Parlament de les Illes Balears

Declaració institucional per la mort de la rectora de la Universitat de les
Illes Balears Montserrat Casas
El Ple del Parlament de les Illes Balears 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. Després treballa al
Centre d’Energia Nuclear Saclay (França) i, més tard, a l’Institut de Física Nuclear
d’Orsay. Com a investigadora se centra en l’estudi de sistemes quàntics i de la
contaminació radioactiva.
Dins l’àmbit universitari balear, Casas fou la primera Síndic de Greuges
durant cinc anys i des del 2011 fou la vicepresidenta de la CRUE (Conferència de
Rectors). Treballà especialment en el camp de la investigació de la qual fou una
gran defensora i innovadora i primera rectora de la nostra universitat l’any 2007.
En moments de dificultats i canvis, fou una gran impulsora i defensora de la
implantació del Pla Bolonya.
Tots els diputats i diputades d’aquesta cambra coincidim en el reconeixement
de la seva persona, entregada totalment i absolutament a la comunitat educativa
universitària i, per extensió, a tota la societat de les Illes Balears, treballant fins al
darrer moment, en la defensa de la difusió del coneixement, especialment entre els
més joves. La seva empremta traspassarà la seva desaparició i, sens dubte,
marcarà la Universitat de les Illes Balears del futur.
Des de la cambra autonòmica volem fer especialment extensiu aquest
sentiment de tristesa al claustre de la UIB, al marit i al fill de la nostra estimada
rectora.
Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra
en sessió de 2 d’abril de 2013

