
  

AGRAÏMENTS 
 
 
 
En primer lloc voldria donar les gràcies a l’Enric Vázquez, per creure en un projecte 
en el qual, malgrat tenir un format diferent als que sol dirigir, ha donat suport i ha 
aportat la seva gran experiència en el camp de la construcció sostenible.  
 
També estic especialment agraïda a l’acolliment que he tingut al Centre de 
Documentació Josep Renart del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de 
Barcelona, on a més de poder disposar de molts dels recursos que m’han permès 
elaborar la tesina, he gaudit d’un ambient de treball immillorable. 
 
Als companys i companyes de dissertacions i col·loquis sobre enginyeria i 
sostenibilitat, Manel, Anna, Jordi, Ignasi, Laia, Corpus i Carol, pel nostre petit gran 
projecte que és GECDIS, la inquietud per a una transformació de l’enginyeria de 
camins cap a una enginyeria més humana i amable amb l’entorn convertida en el 
compromís en aquestes cinc lletres. Però sobretot gràcies Anna, perquè, 
prudentment, vas obrir la porta perquè em llancés amb il·lusió renovada cap a 
aquest projecte. Gràcies per la inspiració en aquell moment, i per la constància i 
l’interès admirables sempre presents en la teva actitud. 
 
I sense deixar d’anar fent camí, ara, que sembla que enfilo nous paratges, és quan 
més m’adono de que si ha sigut possible arribar fins aquí, i ha valgut la pena, és pels 
amics i amigues que m’han acompanyat durant el trajecte. Carles, per les tertúlies 
indefinides, la podrida i el gran del mutti, per les estones plenes; Nacho, per les 
hores feixugues conviscudes a última fila amanides amb converses de tots els 
gustos, però sobretot àcides; Laia, per ser una dona tan independent però sempre 
propera; Laura, per la nostra amistat construïda amb la cura de qui sap que cal 
assentar bé els fonaments per gaudir de les parets indefinidament; Raquel, per 
malgrat ser lluny sovint, ser-hi tanmateix; Carol, sempre al costat, incondicional, 
gràcies per ser-hi sempre quan t’he necessitat i quan em creia que no, però sobre tot 
gràcies per l’amistat. Gràcies a tots i totes, els meus. 
 
I, finalment, en aquest espai que he reservat per a pocs, encara que sé que són més 
aquells que m’han permès arribar fins aquí, utilitzo el darrer paràgraf per als de casa. 
Gràcies Pere per ser germà, còmplice i amic, i gràcies Joan i Neus perquè heu 
deixat que arribi fins aquí, per aguantar-me els mals i bons humors, perquè, malgrat 
tot, sempre he anat fent camí amb la certesa de que éreu al meu costat. 
 
 
 
 


