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    AGRAÏMENTS 

 

Bé, al final sembla que ho he aconseguit i aquí està, una recopilació del que ha estat 

aquest últim any de feina; encara que en realitat, tots aquest números i  aquestes gràfiques 

només són una part del que realment ha estat aquest any.  Un any en el que he après el que 

és treballar en grup, i en quin grup! Un grup on m’han rebut amb els braços oberts, un grup 

on he crescut professional i encara més, si es pot, personalment. Un grup on hi he passat i 

on hi he compartit hores de  feina, d’amistat, de dinars, festes, reunions, esmorzars, 

discussions,.... i si parlo de compartir no em puc oblidar d’ ”enjo” (J.Massana), que ha estat 

el que més ha compartit amb mi, començant per la taula (treballant amb mi colze a colze, en 

el sentit més literal que pugui haver tingut mai aquesta frase) i seguint per inacabables 

hores de laboratori, de discussions, de reunions, de decepcions i d’il·lusions també. 

Moltíssimes gràcies!  

I ara, si començo a donar gràcies, ja no pararé! 

 Gràcies a tots els que formen aquest grup: Paolo, Edu, Marco, Xavi, Enric, Elena, 

Juan, Patricia, Tobias, Andrés, Sergio, Manuela, Leo, Jordi F., Joan, Ander, Alejandro, 

Lurdes, Luit Jan, Àlex (ets un SOL!) i  Maria, per fer que passar els dies aquí hagi estat tan 

divertit. Gràcies també a tota la gent del laboratori per fer-me un lloc en el caos del lab: 

José, Tomás, Suriol, Rodrigo, Enrique, Roberto, Fernando, Iván,....  

I no em puc oblidar del “pelayo”, el tio més simpàtic del departament, ni de les 

meves “nenes”, la Silvia i la Tere, amb les que formem un trio de por! Gràcies per ser-hi 

sempre, per ajudar-me, per animar-me, per tirar xupitos per la finestra,... simplement per 

ser com sou, les millors! Ummm, em sembla que queda algú més del grup...ah! si! el Jesús, 

com em podria oblidar de qui ha fet possible que jo fes tot això, de qui m’ha transmès la 

seva passió per la investigació, de qui m’ha ensenyat a fer les coses “con mucho amor”, la 

persona amb la que he compartit taaantes hores de reunions, de discussions i més 

discussions, la persona que m’ha ensenyat tant, professional i personalment, a tu, “déjame 

que te diga una cosa bo-ni-to”: 1000 gràcies, sobretot, per creure en mi! 

Gràcies també per la seva col·laboració al Maarten, Sebas i  Carles Ayora, i també a  

Lourdes Fernández, per ajudar-me a resoldre els meus dubtes referents a la Epsomita.  

També vull donar les gràcies a tots els meus companys de carrera, als  que ja estan 

lluitant perquè els enginyers geòlegs siguem reconeguts com a bons professionals, que dic 

bons, els millors! i també a tots els que encara rondeu per aquí. Gràcies per aquests anys!  
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Gràcies també als meus companys del CIHS, per aquest últim mig any tan intens i 

per pensar sempre en mi, tot i les meves absències. 

Gràcies també a les “meritxells”, a la Silvia, la Susi, la Mari i la Susana, amigues de 

sempre a les que necessito tant i amb les que he compartit tantíssimes coses des de fa ja 

molts anys, us estimo! 

Gràcies també al Jordi, per tantes coses bones que hem viscut i compartit, per 

haver-hi estat sempre i perquè se, que sempre hi seràs. 

I per últim, com no, a tota la meva família,  i en especial a la meva avia (preparat, 

que aviat anirem al Japó) per ser la persona amb més empenta que conec i per fer sempre 

que tots tirem endavant; a la meva tieta, per que se que estaria molt orgullosa de mi i als 

meus pares, gràcies per aguantar pacientment hoooores d’explicacions sobre les incidències 

de les meves columnes i gràcies per fer-me com sóc, perquè vosaltres m’heu ensenyat que  

sóc capaç de fer tot el que em proposi i sempre hi sou, per veure-ho i per ajudar-me a 

aconseguir-ho. Us estimo!  




