
  

Agraïments 

 
Com quasi tot a la vida, tot allò que es comença és sol dir que ha de tenir un 

final, i escriure aquestes línies significa estar a punt de creuar l’arribada del projecte 
que ha representat fer el Màster d’Enginyeria Estructural a la ETSECCP de Barcelona. 

 
Arribar  a aquest punt, no ha estat feina d’una sola persona, sinó de molta gent 

que a la seva manera hi ha posat el seu gra de sorra; amb el que sincerament no puc 
acabar aquest camí sense donar-vos les gràcies. 

 
Primerament, i de forma molt especial a qui ha estat la meva tutora, Esther 

Real, per permetre’m realitzar aquesta tesina, pel seu suport, ànims, correccions i 
sobretot paciència; no deu ser fàcil estar en tant llocs fent tantes coses, i a sobre haver 
de tenir voltant pel despatx de tant en tant un “paio” que es despenja d’Andorra i que 
quan es presenta fa que els teus fills es posin malalts!! 

 
A tots els Professors del Màster, per les ganes d’ensenyar i transmetre els seus 

coneixement que han mostrat, en el decurs de cada classe, consulta,... i en especial, al 
Professor Lluís Agulló, director del mateix, que ens ha estat una mena de guia 
espiritual i ens ha ajudat a triar, matricular i seguir el camí correcte per arribar a bon 
port. 

 
A tots els companys del Màster, per les estones de riure, de dubtes, les 

d’estudi,....però sobretot per fer-me sentir un més, tot i només estant puntualment 
entre vosaltres. 

 
A la “Noe” i a l’”Ari”, les “Catalanes” del Màster, heu estat un gran suport i 

ajuda, grans aprovisionadores d’apunts, consells, recordatoris d’entregues,...sense el 
vostre suport això hagués estat infinitament més complicat. 

 
Als meus companys de feina; dedicar aquest temps a estudiar ha representat 

un reducció en la meva jornada laboral, cosa que per alguns de vosaltres deu haver 
representat més d’un maldecap que espero que no hagi estat massa fort. 

 
Als meus amics, per les estones de bici, sopars, curses, esquiades,....que 

podrien haver estat i no han sigut, esperem recuperar-les totes i ben aviat. 
 
Als meus pares, Carles i Merçè, pel vostre suport, tant moral com logístic, no ha 

de ser fàcil tenir un fill pesat que quan ja ha plegat d’estudiar, decideix tornar a la 
universitat, i a sobre a 200 km de les aules; sé que algun moment de patiment us he 
donat, gràcies per haver-me ajudat per sobre de tot i en tot. 

 
Per últim, a l’Eulàlia,  aquella que sap millor que jo el que penso, aquella que 

m’ha animat quan calia, que m’ha estirat de les orelles quan calia, que m’ha aguantat 
en els mals dies, però per sobre de tot, aquella que cada dia vol compartir la seva vida 
amb mi, gràcies per ser-hi fins aquí, i espero que fins molt més enllà. 

 
A tot, MOLTES GRÀCIES  i fins aviat.  


