
AGRAÏMENTS 

Aquesta Tesina Final de Máster s’ha portat a terme al Departament d’Enginyeria 

Hidràulica, Marítima i Ambiental de la UPC. És un departament dotat d’un gran equip 

de professionals que inclou tant professors, tècnics de laboratori com estudiants de 

doctorat. Tots ells han col·laborat d’una manera o altra a la realització d’aquesta 

tesina, però sobretot han ajudat a sentir-me dins del departament com una estudiant 

més. 

Voldria agrair, en primer lloc, a la meva tutora, Ivet Ferrer que ha sigut la persona que 

em va oferir la possibilitat de dur a terme aquest projecte tan engrescador, a la vegada 

que m’ha ofert la seva ajuda en tots els àmbits i en tot moment.  

No podria oblidar a tot el personal del departament com el professor Joan García, 

Jaume Puigagut, Rafael Mujeriego, els estudiants de Doctorat: Lina, Anna, Cristina y 

Enrica que ens han ofert la seva ajuda en tot moment, i sobretot a l’Eduardo i al Javi, 

els tècnics de laboratori, que gràcies a ells hem après a manejar-nos millor dins del 

laboratori amb nous materials i aparells per nosaltres i sense la seva ajuda la feina al 

laboratori hagués sigut més complicada.  

Els meus companys de màster també tenen un paper molt important en la realització 

d’aquesta tesina per l’ajuda i el suport rebut en tot moment, a part de mostrar-me el 

seu recolzament i amistat dia a dia durant aquest dos anys de màster. Els agraeixo a 

tots la seva presència i de manera molt especial a la Laura Morales, també a l’Ana 

Ferrer que m’ha fet companyia en molts moments del laboratori. Finalment anomenar 

de manera extraordinària el meu company de màster i tesina Joan Blanch que sense ell 

se m’hagués fet tot molt més feixuc a part d’aportar-me molts bons moments en la 

realització del treball. 

De segur que em deixo a molta gent, per això vull mostrar el meu agraïment i 

reconeixement a totes aquelles persones que de forma voluntària o involuntària han 

col·laborat en l’elaboració d’aquest estudi. 

A tots vosaltres, moltes gràcies! 

 

 

 

 


