
AGRAÏMENTS 
 
 
Ara que no tan sols es veu la llum al final del túnel, sinó que només falta fer la darrera passa 
per sortir-ne, és just agrair el suport rebut per tots aquells i aquelles que m’han ajudat a què 
aquest llarg viatge arribi a bon port. 
 
Moltes coses han canviat en aquests darrers anys, la majoria cap a millor, però el que mai ha 
canviat ha sigut el suport rebut pels meus pares Àngels i Enric i la meva germana Sònia. 
MOLTES GRÀCIES, així en majúscules, per la vostre impagable paciència en èpoques 
d’exàmens i els vostres ànims en els moments de més dubtes i temors. No sé si sense la vostra 
ajuda hagués estat possible escriure aquestes línies però sense cap dubte hagués estat molt 
més complicat. No voldria oblidar-me de la meva neboda Maria, que tants moments 
d’alegria ens porta i desitjar-la el millor a la criatura que està en camí, espero ser un bon 
oncle!. 
 
A en Rafael Mujeriego, pels seus oportuns comentaris a la tasca realitzada i pel seu temps 
dedicat inclòs quan no en tenia massa. Espero que es recuperi ben aviat del seu recent 
accident. 
 
Als meus companys de l’Escola, en memòria dels bons i mals moments passats junts, sempre 
mantenint la dosi imprescindible d’alegria i humor per a tirar endavant. En especial, a na 
Elisabet i n’Albert, per les oportunes ajudes en èpoques d’estudi i en algun examen!. 
 
A la família Erasmus, per haver convertit l’any de Praga en el més feliç i apassionant de la 
meva vida. La llista és llarga i cadascú va aportar el seu gra de sorra (alguns, sacs) però és 
imprescindible l’agraïment específic a en Sergi, en Sergio y na Belén, companys de gairebé 
tot. Tampoc voldria oblidar-me de n’André, n’Emir, na Laia, en Melih, na Daniella, ...    
 




