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Sostenible.es     28/05/2007 

Ha mort la professora Creu Casas i Sicart, primera 
dona que es va incorporar a l'IEC  
 

 
 
 
 

 
El col·lectiu científic del nostre país, ha patit aquesta 
setmana una pèrdua important, amb la mort de la 
professora Creu Casas i Sicart, que va ser catedràtica de 
Botànica a la Facultat de Ciències de la UAB fins l'any 1983, 
i després va ser professora emèrita. Creu Cases ha estat 
una de les pioneres en l'estudi de la botànica a Catalunya al 
segle XX i la primera dona que es va incorporar com a 
membre de ple dret a l'Institut d'Estudis Catalans, a través 
de la secció de ciències. Va ser membre també de la Reial 
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.  
 
Creu Casas va néixer a Barcelona el 1913 i era autora de 
més de dues-centes publicacions sobre briologia. Va ser 
professora a les facultats de Farmàcia i de Biologia de la 
Universitat de Barcelona. Entre altres distincions havia 
rebut la Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de 
Catalunya, el Premi Fundació Catalana per a la Recerca i el 
Premi Crítica Serra d'Or pel llibre Flora dels briòfits dels 
Països Catalans: I Molses.  



La Vanguardia     27/05/2007 

  



La Razón     23/05/2007 

 



Avui     22/05/2007 

 



Avui     22/05/2007 

 



Avui     22/05/2007 

 



La Vanguardia      21/05/2007 
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El Punt     22/05/2007 

 



Diari de Girona - Digital      21/05/2007 

Mor la farmacèutica Creu Casas, la primera dona 
numerària de l´IEC  
 
EUROPA PRESS/DDEG, BARCELONA. 
 
La farmacéutica Creu Casas (Barcelona, 1913), la primera 
dona membre numerària de l´Institut d'Estudis Catalans 
(IEC), va morir diumenge a Barcelona. 
 
Casas va ingressar a l´acadèmia catalana de les ciències i 
les humanitats l´any 1978. Va ser farmacèutica, 
especialista en criptogàmia i briologia i va ser professora 
adjunta a la Facultat de Farmàcia de la UB entre 1949 i 
1967, ja agregada de fitogeografia a la Facultat de Biologia 
de la UB de 1967 a 1971. També va ser catedràtica de 
botànica a la Facultat de Ciències de la UAB entre 1971 i 
1983, i fins ara era professora emèrita d´aquest centre.  
 
Casas és autora de més de 200 publicacions sobre 
briologia, branca de la botànica que estudia plantes petites 
i terrestres de zones humides.  
Entre altres distincions, va rebre la Medalla Narcís Monturiol 
de la Generalitat, el Premi Fundació Catalana per a la 
Investigació i el Premi Crítica Serra d'Or.  



Yahoo    21/05/2007 

Mor la farmacèutica barcelonina Creu Casas, primera 
numerària de l'IEC  
 
 La farmacèutica Creu Casas (Barcelona, 1913), primera 
dona membre numerària de l'Institut d'Estudis Catalans 
(IEC), va morir ahir a Barcelona, segons ha informat avui 
l'entitat. 
 
    Va ingressar a l'acadèmia catalana de les ciències i les 
humanitats el 1978. Va ser farmacèutica, especialista en 
criptogàmia i briologia i va ser professora adjunta a la 
Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona (UB) 
entre el 1949 i el 1967, ja agregada de fitogeografia a la 
Facultat de Biologia de la UB del 1967 al 1971. 
 
També va ser catedràtica de botànica a la Facultat de 
Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
entre el 1971 i el 1983 i fins ara era professora emèrita 
d'aquest centre. 
 
És autora de més de 200 publicacions sobre briologia, 
branca de la botànica que estudia plantes petites i 
terrestres de zones humides. Entre d'altres distincions, 
Creu Casals va rebre la Medalla Narcís Monturiol de la 
Generalitat, el Premi Fundació Catalana per a la 
Investigació i el Premi Crítica Serra d'Or. 
 



La Malla.net     22/02/2007 

Mor la que va ser la primera dona membre numeraria 
de l'Institut d'Estudis Catalans 

 
La farmacèutica Creu Casas i 
Sicart va ser la primera dona 
que va ser membre numeraria 
de l'Institut d'Estudis Catalans 
(IEC). Creu Casas va ingressar 
a l'acadèmia catalana les  
 
 

Creu Casas i Sicart va ser la primera dona que va ingressar com a membre numerària a 
l'Institut d'Estudis Catalans (IEC). 

 
ciències i les humanitats el 1978, convertint-se així en la 
primera dona que es va incorporar de ple dret a l'IEC. 
Diumenge, Creus Casas va morir a Barcelona als 94 anys 
d'edat, després d'una llarga carrera com a farmacèutica i 
professora a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de 
Barcelona (UB). Casas i Sicart també va ser autora de 200 
publicacions que en alguns casos li van reportar distincions 
com la Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat (1983), el 
Premi Fundació Catalana de la Investigació (2002) i el 
Premi Crítica Serra d'Or pel llibre Flora dels briòfits dels 
Països Catalans: i Molses (2002). 



UAB Notícies.com     22/02/2007 

Ha mort la professora Creu Casas i Sicart  
  
22.05.2007  Institucional   -   La comunitat universitària 
manifesta el seu condol per la mort de la professora Creu 
Casas i Sicart, que va ser catedràtica de Botànica a la 
Facultat de Ciències de la UAB fins l'any 1983, i després va 
ser professora emèrita. Creu Cases ha estat una de les 
pioneres en l'estudi de la botànica a Catalunya al segle XX i 
la primera dona que es va incorporar com a membre de ple 
dret a l'Institut d'Estudis Catalans, a través de la secció de 
ciències. Va ser membre també de la  Reial Acadèmia de 
Farmàcia de Catalunya.  
 
Creu Casas va néixer a Barcelona el 1913 i era autora de 
més de dues-centes publicacions sobre briologia. Va ser 
professora a les facultats de Farmàcia i de Biologia de la 
Universitat de Barcelona. Entre altres distincions havia 
rebut la Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de 
Catalunya,  el Premi Fundació Catalana per a la Recerca i el 
Premi Crítica Serra d'Or  pel llibre Flora dels briòfits dels 
Països Catalans: I Molses. 
 
 



EFE     22/05/2007 

Mor Creu Casas, la primera dona va ser membre 
Institut Estudis Catalans 
 
Barcelona, 21 maig (EFE).- La farmacèutica Creu Casas i 
Sicart, la primera dona que va ser membre numeraria de 
l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), va morir ahir a Barcelona 
als 94 anys d'edat, segons que ha informat avui aquesta 
institució cultural. 
 
Casas i Sicart (Barcelona, 1913) va ingressar a l'acadèmia 
catalana de les ciències i les humanitats el 1978, 
convertint-se així en la primera dona que es va incorporar 
de ple dret a l'IEC, a través de la Secció de Ciències 
Biològiques. 
 
Creu Casas era farmacèutica, especialista en criptogàmia i 
briologia, i havia estat professora adjunta de fanerogàmia a 
la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona. 
 
També va ser professora catedràtica de Botànica a la 
Universitat Autònoma de Barcelona, d'on actualment era 
professora emèrita, i membre numerària de la Real 
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. 
 
Autora de més de 200 publicacions, durant la seva llarga 
trajectòria va rebre nombroses distincions, com la Medalla 
Narcís Monturiol de la Generalitat (1983), el Premi Fundació 
Catalana de la Investigació (2002) i el Premi Crítica Serra 
d'Or pel llibre "Flora dels briòfits dels Països Catalans: I 
Molses" (2002). 
 
El cos de Creu Casas ha estat traslladat al tanatori de 
Collserola, on demà al matí se celebrarà la cerimònia de 
comiat. EFE 
 



Europa Press     21/05/2007 

Mor la farmacèutica barcelonina Creu Casas, primera 
numerària de l'IEC 
 
La farmacèutica Creu Casas (Barcelona, 1913), primera 
dona membre numerària de l'Institut d'Estudis Catalans 
(IEC), va morir ahir a Barcelona, segons ha informat avui 
l'entitat. 
 
Va ingressar a l'acadèmia catalana de les ciències i les 
humanitats el 1978. Va ser farmacèutica, especialista en 
criptogàmia i briologia i va ser professora adjunta a la 
Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona (UB) 
entre el 1949 i el 1967, ja agregada de fitogeografia a la 
Facultat de Biologia de la UB del 1967 al 1971. 
 
També va ser catedràtica de botànica a la Facultat de 
Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
entre el 1971 i el 1983 i fins ara era professora emèrita 
d'aquest centre.  
 
És autora de més de 200 publicacions sobre briologia, 
branca de la botànica que estudia plantes petites i 
terrestres de zones humides. Entre d'altres distincions, 
Creu Casals va rebre la Medalla Narcís Monturiol de la 
Generalitat, el Premi Fundació Catalana per a la 
Investigació i el Premi Crítica Serra d'Or. 
 



ACN     21/05/2007 

Mor la farmacèutica Creu Casas, la primera dona 
membre numerària de l'Institut d'Estudis Catalans  
 
Creu Casas i Sicart, membre de l'Institut d'Estudis Catalans 
(IEC), nascuda a Barcelona el 1913, va morir ahir 
diumenge. Va ingressar a l'acadèmia catalana de les 
ciències i les humanitats el 1978, essent la primera dona 
que s'incorporà com a membre de ple dret a l'IEC, a través 
de la Secció de Ciències Biològiques. 



Hoy Inversión     21/05/2007 

Fallece la farmacéutica barcelonesa Creu Casas, 
primera numeraria del IEC 
 
La farmacéutica Creu Casas (Barcelona, 1913), primera 
mujer miembro numeraria del Institut d'Estudis Catalans 
(IEC), falleció ayer en Barcelona, según informó hoy la 
entidad. 
Ingresó en la academia catalana de las ciencias y las 
humanidades en 1978. Fue farmacéutica, especialista en 
criptogamia y briología y fue profesora adjunta en la 
Facultad de Farmacia de la Universitat de Barcelona (UB) 
entre 1949 y 1967, ya agregada de fitogeografía en la 
Facultad de Biología de la UB de 1967 y 1971. 
También fue catedrática de botánica en la Facultad de 
Ciencias de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
entre 1971 y 1983 y hasta ahora era profesora emérita de 
este centro. 



La Vanguardia Digital    21/05/2007 

Fallece Creu Casas, la primera mujer miembro del 
Institut d'Estudis Catalans 
  
 
La farmacéutica Creu Casas i Sicart, la primera mujer que 
fue miembro numerario del Institut d'Estudis Catalans 
(IEC), falleció ayer en Barcelona a los 94 años de edad, 
según ha informado hoy esta institución cultural.  
 
Casas i Sicart (Barcelona, 1913) ingresó en la academia 
catalana de las ciencias y las humanidades en 1978, 
convirtiéndose así en la primera mujer que se incorporó de 
pleno derecho al IEC, a través de la Sección de Ciencias 
Biológicas.  
 
Creu Casas era farmacéutica, especialista en criptogamia y 
briología, y había sido profesora adjunta de fanerogamia en 
la Facultad de Farmacia de la Universitat de Barcelona.  
 
También fue profesora catedrática de Botánica en la 
Universitat Autònoma de Barcelona, de donde actualmente 
era profesora emérita, y miembro numeraria de la Real 
Academia de Farmacia de Catalunya.  
 
Autora de más de 200 publicaciones, a lo largo de su larga 
trayectoria recibió numerosas distinciones, como la Medalla 
Narcís Monturiol de la Generalitat (1983), el Premi Fundació 
Catalana de la Investigació (2002) y el Premi Crítica Serra 
d'Or por el libro 'Flora dels briòfits dels Països Catalans: I 
Molses' (2002).  
 
El cuerpo de Creu Casas ha sido trasladado al tanatorio de 
Collserola, donde mañana por la mañana se celebrará la 
ceremonia de despedida. 



Medicina TV.com     21/05/2007 

 
Fallece la farmacéutica barcelonesa Creu Casas 
primera numeraria del IEC 
 
 
La farmacéutica Creu Casas (Barcelona 1913 primera mujer 
miembro numeraria del Institut d´Estudis Catalans (IEC) 
falleció ayer en Barcelona según informó hoy la entidad. 
 
Ingresó en la academia catalana de las ciencias y las 
humanidades en 1978. Fue farmacéutica especialista en 
criptogamia y briología y fue profesora adjunta en la 
Facultad de Farmacia de la Universitat de Barcelona (UB) 
entre 1949 y 1967 ya agregada de fitogeografía en la 
Facultad de Biología de la UB de 1967 y 1971. 
 
También fue catedrática de botánica en la Facultad de 
Ciencias de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
entre 1971 y 1983 y hasta ahora era profesora emérita de 
este centro. 
 
 
Es autora de más de 200 publicaciones sobre briología 
rama de la botánica que estudia plantas pequeñas y 
terrestres de zonas húmedas. Entre otras distinciones Creu 
Casals recibió la Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat 
el Premio Fundación Catalana para la Investigación y el 
Premio Crítica Serra d´Or. 
 



PR Catalunya    21/05/2007 

 
 
Mor la primera dona membre de l'IEC  
  
 
    
  
Aquest diumenge ha mort Creu Casas i Sicart, membre de 
l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), nascuda a Barcelona el 
1913. Casas va ingressar a l’acadèmia catalana el 1978, 
essent la primera dona incorporada com a membre de ple 
dret a l’IEC, a través de la Secció de Ciències Biològiques.  
 
Creu Casas era farmacèutica, especialista en criptogàmia i 
briologia, i havia estat professora adjunta de fanerogàmia a 
la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona del 
1949 al 1967, i agregada de fitogeografia a la Facultat de 
Biologia de la mateixa Universitat del 1967 al 1971. Fou 
professora catedràtica de Botànica a la Facultat de Ciències 
de la Universitat Autònoma de Barcelona del 1971 al 1983, 
d’on actualment, n’era professora emèrita. També era 
membre numerària de la Reial Acadèmia de Farmàcia de 
Catalunya.  
 
És autora de més de dues-centes publicacions sobre 
briologia, branca de la botànica que estudia els briòfits o 
plantes generalment de mida petita i terrestres, pròpies 
sobretot d’indrets humits i poc assolellats, com ara les 
molses.  
 
Entre d’altres distincions, Creu Casas va rebre la Medalla 
Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya (1983), el 
Premi Fundació Catalana per a la Recerca (2002) i el Premi 
Crítica Serra d’Or pel llibre Flora dels briòfits dels Països 
Catalans: I Molses (2002), editat per l’IEC dintre del 
programa de recerca «Flora i cartografia de briòfits dels 
Països Catalans», que ella mateixa dirigia des de 1996.   
 
  
 
 



Yahoo! Català   21/05/2007 

Mor la farmacèutica barcelonina Creu Casas, primera 
numerària de l'IEC  
 
 
La farmacèutica Creu Casas (Barcelona, 1913), primera 
dona membre numerària de l'Institut d'Estudis Catalans 
(IEC), va morir ahir a Barcelona, segons ha informat avui 
l'entitat. 
 
    Va ingressar a l'acadèmia catalana de les ciències i les 
humanitats el 1978. Va ser farmacèutica, especialista en 
criptogàmia i briologia i va ser professora adjunta a la 
Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona (UB) 
entre el 1949 i el 1967, ja agregada de fitogeografia a la 
Facultat de Biologia de la UB del 1967 al 1971. 
 
També va ser catedràtica de botànica a la Facultat de 
Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
entre el 1971 i el 1983 i fins ara era professora emèrita 
d'aquest centre. 
 
És autora de més de 200 publicacions sobre briologia, 
branca de la botànica que estudia plantes petites i 
terrestres de zones humides. Entre d'altres distincions, 
Creu Casals va rebre la Medalla Narcís Monturiol de la 
Generalitat, el Premi Fundació Catalana per a la 
Investigació i el Premi Crítica Serra d'Or. 


