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AGRAÏMENTS 

 Aquest projecte no hauria estat possible sense el suport, col·laboració, esforç i 

dedicació d’un gran nombre de persones. 

 Primer de tot agrair el suport rebut en tot moment per part del CIMNE, i sobretot per 

part del seu director, Eugenio Oñate, qui va dipositar la seva confiança en mi per a dur a bon 

terme la consecució d’aquest projecte, i em va ajudar en tot moment, sobretot en els 

moments més difícils. 

 A Riccardo Rossi, el geni de Rovigo, qui amb la seva genialitat ha estat capaç de 

crear un codi membrana, resolent tots els errors que aparegueren al llarg de la validació del 

programa i atenent a totes les meves preguntes. 

 A Christian Leber, una de les poques persones que coneix realment els esforços 

necessaris per a fer de Kratos una realitat. 

 A Enric Trilles, director del projecte, qui es mostrà receptiu en tot moment per a 

resoldre els meus dubtes i aconsellar-me sobre la realització del projecte. 

 Tampoc em puc oblidar de totes aquelles persones que m’han introduït, guiat i 

aconsellat en la meva travessa en el món de la navegació a vela.  

 El meu més sincer agraïment a una parella meravellosa, Núria i Francesc Riverola, 

els quals em van introduir per primera vegada en un veler, i m’han ofert tot el seu suport en 

la meva progressió dins d’aquest món. 

 A Jordi Costa, “la Mare”, qui no ha parat d’ensenyar-me, cuidar-me, i confiar en mi 

per participar en tots els projectes que se li presentaven. 

 A Jacinto Rodríguez, patró del Duende, embarcació on vaig assentar la base dels 

meus coneixements. 

 Finalment, agrair als meus pares i a la meva germana la seva estima i  el seu suport 

incondicional ofert en tot moment. 

 I en general, el meu més sincer agraïment a tots aquells que han fet possible que 

aquest projecte navegui amb bons vents. 
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