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Aquesta tesina representa el final d’un camí. Un camí que s’ha fet planer gràcies a les persones que hi han estat 
presents, d’una manera o una altra. 

Gràcies, en primer lloc, als meus tutors Nieves i Lluís, per com m’han orientat en la meva tasca i per ser de les 
persones més bones amb les que he topat mai. 

Gràcies al infinit nombre de companys de classe d’Enginyeria Geològica. Companys, he dit? Vull dir AMICS! Durant 
els anys que he estat entre aquests aularis, amb configuració de quadrícula de “guerra de vaixells”, s’han anat  
construint grans amistats. Començant per tu, Rat, continuant per tu, Tomeu i seguint pel meu nen Rubén. No puc 
oblidar-me de la Yoly, ni del Jordi i l’Uri (que van en un “pack”), ni dels meus companys de treball d’estabilitat de 
talussos, l’Álvaro i el Sergi (l’amic més petit que tinc). Però, sobretot, no voldria pas deixar-me a la meva Tata Maria, 
amb la què hem fet el “1er curs orientat a la tesina” juntes. Gràcies també a la Susana, al Roger, a la Marta Fonde, a 
la Laia Carbu i al grup de totes les “laies”. Gràcies a tots vosaltres, Anna, Jaume, Thaïs, Mari i Sílvia, que em vau 
acompanyar el primer any de la carrera. I gràcies als que m’heu acompanyat durant la major part dels dies, gràcies 
Esther, Merit, Anna (Força Ribes!), Txell i Pau. Gràcies al Pep, per ser el millor guardià de la CDECCMA. Gràcies al 
clan d’EG, Jordi, Rubén, Joan, Vicky, Cristina, Christian i Mònica.Gràcies també (no podria oblidar-me de vosaltres) 
a la Carmeta i a l’Ester (no sé pa qui è!). 

Gràcies a les meves, encara noves, companyes de pis: la Mireia, l’Anna i la Mariona, que han viscut aquests últims 
moments d’estrès i nervis. 

Gràcies a la gent de RSE, que han tingut la moral, dia a dia, de riure de les meves “pallassades” sense tirar-me per 
la finestra un dilluns a les 9 del matí. 

Gràcies als meus amics de Manresa, que han tingut la paciència de no veure’m el pèl en mesos i seguir creient que 
no els havia abandonat. Gràcies Christian, Gemma (tosha), Roger, Anna, Maite, Albert, Mireia (i Quique), Pep i 
Laura, Pil, Yol, Riky i Anna. Gràcies també a la Gemma (chica rock) i a la Raquel. 

Gràcies a les UAB Team: Eli, Eva, Marta, Raquel, Sandra (felicitats!) i... Bet. 

Vull donar gràcies, de forma especial, al Cèsar, per la seva col·laboració a la tesina sense pensar-s’ho dues 
vegades. Gràcies, de veritat! 

Gràcies, per ser així, Vane, una personeta sorprenent, generosa a més no poder, encoratjadora en els moments 
difícils i que, per què no dir-ho, ha estat present en tot moment, des de l’inici de la tesina fins a la fi. (gràcies, Vane, 
pels 300 mil fulls blancs!!). 

I gràcies als meus pares, Enric i Dolors; als meus germans, Enric i Josep; a les meves cunyades, Mercè i Núria; i a 
les meves nebodes, Carlota i Berta. Gràcies a tots vosaltres per ser la millor família del món. 

Gràcies, també, a tots aquells que no he anomenat!! (segur que me  n’he deixat molts!) 

Simplement, GRÀCIES!! 

 




