
 

 

 

AGRAÏMENTS 
 
 
Ja fa temps que ho ensumo però amb aquestes línies encara ho veig més 
clar. L’etapa universitària se m’acaba. Com a mínim, per una temporada, 
mai se sap. Per aquest motiu, aprofitaré aquest espai per donar les gràcies a 
aquells que han contribuit a fer d’aquesta etapa, una etapa de creixement 
acadèmic, professional, però sobretot, personal i emocional. 
 
En primer lloc, agrair la predisposició i amabilitat amb què m’he sentit tractat 
pel tutor de la tesina Jordi Corominas. Les trobades i reunions no han estat 
poques i la seva dedicació no ha minvat en cap moment. Gràcies, Jordi.  
 
En segon lloc, agraïr la col.laboració dels ajuntaments de Sant Sadurní 
d’Anoia, Gelida i Castellbisbal pel que fa a la col.laboració a l’hora de dur a 
terme la recerca d’informació d’aquesta tesina. En especial, agrair al tècnic 
municipal de Castellbisbal, Toni Puntos, haver destinat tot un preciós matí de 
juliol a passejar un estudiant de camins per tots els racons inestables del 
municipi. 
 
En tercer lloc, agrair a tots els amics, caps i excaps, nanos i pares de 
l’Agrupament Escolta i Guia Bona-Nova/Joan Bosco, així com també a molta 
altra gent vinculada al món de l’escoltisme i el guiatge, el fet d’haver pogut 
compartir tan bons moments  plegats, ajudar-me a no perdre el nano que 
porto dins, forjar allò que molts anomenem sentit comú i en essència, fer-me  
créixer com a  persona.   
 
No em puc oblidar tampoc dels amics del Clan universitari, un Clan de lluita i 
resistència davant la rigurositat del camí triat. Un Clan de germanor on 
l’humor i el companyarisme estaven a l’ordre del dia. 
 
I com que no tothom és catalogable en aquesta vida, un fort agraïment 
també a aquells que doneu color a la meva vida. Aquells punts d’ocre o de 
verd que fan que el gris més ensopit esdevingui bell i vital. O el grana rosat 
que aporta aquella calidesa i tendresa que fa relativament poc he 
descobert. 
 
Finalment, agrair especialment a tots els familiars el gran suport que m’heu 
donat en tot moment. Especialment, als meus pares Joan Maria i Elisabet, 
que a peu de canó,  porteu 24 anys de la vostra vida educant-me i estimant-
me. Gràcies, pares.  
 
En fi, altre cop, moltíssimes gràcies. 
 

 


