El Govern de les Illes Balears en funcions expressa
el seu condol per la mort d’Antoni Roig Muntaner,
premi Ramon Llull 2002
La presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, juntament amb la
resta de membres del Govern de les Illes Balears en funcions, manifesta
el seu condol per la pèrdua del doctor Antoni Roig Muntaner, que va ser
guardonat amb el Premi Ramon Llull l’any 2002 en reconeixement a la
seva tasca d’investigació i de docència, i a la seva gestió com a
fundador i rector de la Universitat de les Illes Balears. La seva brillant
dedicació a la recerca científica el va convertir en un exemple dels
referents i dels valors que la nostra comunitat impulsa en l’actualitat.
El doctor Roig Muntaner va néixer l'any 1931 i va aconseguir un ampli
currículum en l'àmbit de la docència i la recerca. Va ser professor
ajudant de la Facultat de Ciències de la Universitat de Madrid des del
1956 fins al 1962 i en el període comprès entre els anys 1960 i 1966 va
col·laborar com a científic en la plantilla del CSIC1 (Consell Superior
d'Investigacions Científiques).
És un dels membres fundadors de la Universitat de les Illes Balears
(UIB), en la qual va ocupar una càtedra entre el 1972 i el 1981 i hi va
exercir de rector des del 1978 fins al 1981, any en què va ser nomenat
director general de Política Científica a Madrid, càrrec que va ocupar
fins al 1982.
També va ser catedràtic de Química Física de la Universitat d'Alcalà
d'Henares. Posteriorment va ser regidor de l'Àrea d'Urbanisme de
l'Ajuntament de Palma i catedràtic de Química Física de la Universitat
de les Illes Balears, fins al novembre de l'any 2001, en què va ser
nomenat professor emèrit de la UIB. El 1999 va ocupar la secretaria
general del Pla de Recerca i Desenvolupament Tecnològic del Govern de
les Illes Balears.
Va escriure nombroses publicacions científiques en revistes de prestigi
internacional i també és l’autor d'un llibre de química física, d'ús
habitual com a llibre de text a les facultats de Química de les
universitats espanyoles i hispanoamericanes.

