
Agraïments

Mai són su�cients les gràcies que cal donar a totes aquelles persones que en
algun moment han donat alguna empenta �per molt petita que fos� perquè un
projecte tiri endavant. I no em refereixo únicament a indicacions o consells de
com resoldre un aspecte puntual, sinó a totes aquelles accions que han ajudat a
construir el treball que segueix a les pàgines següents .

Primer de tot m'agradaria donar les gràcies al meu tutor Ignasi Carol per haver
con�at en les meves possibilitats de realitzar les tasques que es requerien en un
estudi d'aquestes característiques i per resoldre els dubtes les vegades que ha fet
falta �sobretot aquests del tipus arbres que no deixen veure el bosc�. Alhora
també agraeixo in�nitament al co-tutor d'aquesta tesina, en Carlos López.

M'agradaria agrair de manera molt especial el suport tècnic-logístic-humanitari
que m'han brindat els membres del grup de recerca MECMAT Daniel Garolera,
Andrés Idiart i Óscar Montenegro.

No hi ha res com escriure els agraïments mentre tot el text està acabat i a punt
de sortir per la màquina impressora. Potser una gran part d'aquest treball no
s'hagués pogut realitzar sense l'ajuda del GiD TEAM �encara em pregunto
com d'un despatx tan petit pot sortir algo tan gran�, en especial al l'Enrique
Escolano i a l'Abel Coll.

També haig d'agrair a tots els membres del LABS Milano la seva atenció durant
la meva breu estada a la ciutat italiana.

Aquest any i mig que ha durat la tesina, i els altres anys que he cursat Enginyeria
Geològica, moltes vegades m'ha costat abstreure el meu pensament de problemes,
números, càlculs... M'agradaria �més que agrair� disculpar-me de la meva
família i de la gent més propera.

Finalment agrair, i potser es tracta d'un detall molt insigni�cant però que m'ha fet
avançar dia rere dia, a la gent que ha fet possible la música que m'ha acompanyat
en els moments més difícils.


