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8. AGRAÏMENTS 

 Als pares, pel seu suport, tan moral com econòmic. I a la Judit, perquè 
sempre m’ha fet costat. 

 A la iaia Pepeta i la iaia Esperança, per les vegades que han resat i la cera 
que han cremat. I a l’avi Jaume, per ser un gran amic i una gran persona. 
I a la resta de família en general. 

 A la gent d’Obres i Serveis Roig, perquè d’una forma o altra també són 
part de la família.  

 Al Sergi, perquè ha estat capaç d’aguantar al meu costat fins l’últim dia. 

 A la Elisabet Serret, per ser una gran companya i amiga. I al Pedro 
“piltrafilla” per ser un bon amic. 

 A la Gemma, per tot. 

 Al Jesus Estevez, per ser com un germà. I al Carles Cos i al Macari, per 
ser uns bons amics en tot moment. 

 A la resta de companys de l’escola: el Carles Vilà, el Quim, l’Enric, la 
Iolanda, el Manel Soler, el Robert, etc. I als amics: el Ramonet, l’Oriol, 
el Sergi i la Eli, el Xarli, el David i la Mar, la Laia, la Mire, la Emma i 
l’Albert, el Polle, el Raimon, l’Aguilera, la Laia i el Jordi, la Nela, el 
Jordi Roma, el Jordi Ollé, etc., etc., etc.  

 Al Jordi Jubany, per ser tan bona persona. I al Manolo Gomez, pel temps 
dedicat al meu expedient. 

I especialment per aquesta tesina: 

 A l’excel·lentíssim, il·lustríssim, etc. Modest Batlle, per ser un gran 
professional, però encara més una gran persona. 

 Al Josep Miquel Aced, per ser un gran amic i per la seva col·laboració. 

 A les persones entrevistades: Manuel Herce, Jordi Pous, Eduardo 
Fernàndez, Joan Basseda, Ramon Arandes, Lluís Mestra i Pau Nobell. 


