
AGRAÏMENTS 
 
 
És molta la gent a qui he d’agrair haver arribat no sols al final d’aquesta tesina sinó, en 
general, al final d’aquesta carrera d’obstacles que és camins. 
 
En primer lloc, els amics que hi he fet i que espero no deixar mai enrere. Paco, Oriol, 
Hugo, Roger, Joan, Manel, Francesc, Jordina, Eugeni, Master of Puppets, Marc, 
Mariona, Guillem, Anabel, Beto, Dani, Marc, Jorge, Òscar, Carles, David, Rosa, 
Adriana, Edu, Álvaro, Joan, i tants d’altres. Vull dedicar una menció especial a en Xevi, 
a la seva ajuda en els moments més durs, i no em refereixo precisament a la carrera. 
Gràcies, bon amic. Tampoc no puc deixar de pensar amb en Marcel, però prefereixo fer-
ho recordant-ne la petja que a mi, com a tothom, ens ha deixat. 
 
A tota la gent que ha col·laborat amb generositat a aquest treball, com Jean Vaunat, del 
Departament d’Enginyeria del Terreny, per les seves explicacions sobre la classificació 
geotècnica, en Josep Ramon, de Comsa, per fer-me de guia entre despreniment i 
despreniment a les terres pallareses, en Ramon Oranies, gran coneixedor de les 
muntanyes de Montserrat, per les seves explicacions precises sobre els despreniments 
recents i antics al massís; també a Isidro Zurita, de Cygsa, per la informació gràfica i en 
forma de vivència personal a l’entorn dels despreniments d’Arboló, a Eduard Tarrado, 
d’Inaccés i al senyor Comella, de Ferrocarrils de la Generalitat, per facilitar-me la visita 
de la zona en obres pel cremallera de Montserrat, així com a David Paret, de GPO, per 
les seves puntualitzacions sobre les actuacions dutes a terme i per la informació 
facilitada. 
 
Al tutor de la tesina, Jordi Corominas, per tot el que m’ha ensenyat i pel temps que 
m’ha dedicat, per prendre’s amb tota seriositat la feina i per posar tota mena de facilitats 
en el treball. 
 
Als amics de l’AEC i a la gent d’Arrós. Una gran amistat, excursions, festes majors i 
farres en general, la combinació perfecta. 
 
Als Gallén i Trullén, per les divertides estones a costa seva. 
 
A la Núria, que m’ha acompanyat durant aquest periple, amb tota la paciència que ha fet 
falta i amb totes les injeccions de moral que han convingut. Pels grans moments que 
hem passat i passarem junts. 
 
A la família, pel suport que m’han donat en tot moment, sobretot en els pitjors. 
 
 

A TU, CESCA 
 




