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La doctora Montserrat Casas Ametller va ser nomenada Rectora de la UIB el dia 23 

d’abril de 2007, i reelegida el mes de març de 2011. El seu mandat haurà estat de 6 anys 

al front de la principal institució acadèmica i de recerca de les Illes Balears.  

A més de ser la primera rectora de la història de la UIB, Montserrat Casas era 

actualment vicepresidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades 

Españolas, CRUE, des d’octubre de 2011. I n’havia estat vocal des de 2008. 

Així mateix era consellera del Consell Rector de la Agencia Estatal Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas, CSIC, des del 2010.  

Montserrat Casas va ser la primera Síndica de Greuges de la UIB, durant el període 

2000-2005, coordinadora de la Comissió Permanent de Defensors Universitaris de l’any 

2002 al 2004. Va ser presidenta de la Xarxa Vives d’Universitats de juny de 2008 a 

gener de 2009 i presidenta del Grup 9 d’Universitats de juliol a desembre de 2010. 

Montserrat Casas va realitzar els seus primers estudis i els de secundària a Girona, a 

l'Institut Vicens Vives, sempre amb una beca. De petita desitjava ser mestra. Més 

endavant va voler ser enginyera però al final es va inclinar pels estudis de Ciències 

Físiques que va cursar primer a Girona i després en la Universitat Autònoma de 

Barcelona, on es doctorà l’any 1981. A la UAB va ser docent entre 1977 i 

1983. Després va marxar a París on va treballar al Centre d'Energia Nuclear (CEN) de 

Saclay. Més tard, sent ja professora de la UIB, tornaria a França, a l'Institut de Física 

Nuclear d’Orsay. Anar a França va suposar per ella l'experiència d'anar a una gran ciutat 

a més de poder treballar en laboratoris d'alt nivell.  

El 1983 es trasllada a la Universitat de les Illes Balears on exercirà la seva docència 

com a professora adjunta contractada, professora titular d'universitat i finalment 

catedràtica de Física Atòmica, Molecular i Nuclear a partir de 1994. 

Ja sent professora de la UIB, el 1989 va realitzar una estada de treball enel departament 

de Física de la Università degli Studi di Trento i, posteriorment, a l'Institut de Física de 

la Plata (Argentina). Des de la seva arribada a la UIB, ha ocupat els següents càrrecs de 

gestió: Secretària del consell d'estudis de Física (1991-94), Secretària del Consell de 

Departament de Física (1992-94),Directora del departament de Física (1994-2000), 

Síndica de Greuges de la UIB (Defensor Universitari, 2000-2005) i Sotsdirectora del 

departament de Física (2005-2007).  

El seu treball com a investigadora s’ha centrat principalment en l’estudi dels sistemes 

quàntics i de la contaminació radioactiva ambiental. Més recentment ha treballat en el 

camp de la informació quàntica. 

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 

d’altres. Ha dirigit 4 tesis doctorals i 5 memòries de tercer cicle. Ha presentat 

comunicacions en més de 80 congressos internacionals. Ha estat investigadora 

responsable de 14 projectes de recerca des de l’any 1985 i és la investigadora principal 



del grup de recerca de Física Atòmica, Molecular i Nuclear. Ha fet estades de treball al 

Centre d’Estudis Nuclears de Saclay (França), a l’Institut de Physique Nucléaire 

d’Orsay (França), a la Universitat de Trento (Itàlia) i a l’Institut de Física de la Plata 

(Argentina). Té 5 sexennis de recerca. 

Ha mort, a l’edat de 57 anys, exercint el seu sisè any de mandat com a Rectora de la 

Universitat de les Illes Balears. 


