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Agraïments 
 
Aquest viatge anomenat tesina es va iniciar el dia que vaig arribar a l’estació  
B1 – 211 de la UPC i el seu Cap d’Estació, en López Pita, em va recomanar 
que el millor tren per arribar al meu destí s’anomenava CENIT i faria la seva 
sortida de forma imminent. Així, el seu ajudant a l’estació, en Paulo F. Teixeira, 
em va convidar a pujar. Ara que he arribat a destí, puc afirmar que he gaudit 
d’un viatge que vaig començar desorientat i sense saber on anar i que ells dos 
em van ajudar a encarrilar. 
 
Però el viatge no podria haver anat bé si no fos perquè el tren que m’ha portat 
ha funcionat molt bé. D’entrada, el seu maquinista, en Carles Casas, ha fet 
rodar el tren suaument preocupant-se pel confort del seu passatger per tal que 
pogués apreciar i aprendre de tots els llocs per on ha passat.  
 
Però cap tren ho seria sense un revisor, en Robert Colombo, que ha estat a 
sobre meu fins que m’ha cobrat el bitllet del GIS, un ticket que he pagat molt a 
gust. 
 
Malgrat la bona direcció, el tren no hauria tirat endavant sense uns fogoners 
que, alimentant de carbó la llar, han donat caliu a un foc que espero que cremi 
durant molts anys. Gràcies a aquests “remers del tren” que són, especialment, 
l’Òscar Criado, en Carles Arbiol, l’Artur Domínguez i en Reda Souirgi.  
 
Avui que ja he arribat a destí, i abans de baixar, he d’agrair a tot el tren CENIT 
el seu suport i el fet d’haver aguantat a aquest viatger una mica polissó. 
 
Finalment, a l’estació de destí, i com sempre, esperen la meva família i amics. 
A ells els he de donar també les gràcies ja que s’han interessat des d’un bon 
començament per com m’ha anat el viatge i perquè sempre hi són quan els 
necessito i quan no. 
 
 
 
 




