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AGRAÏMENTS

Vull agrair molt sincerament al Joan Ramon Casas Rius que acceptés en el seu dia ser el
tutor de la meva tesina. Gràcies per haver confiat en mi en aquell moment. Gràcies
també pel teu tracte personal i pel suport i l’encoratjament que m’has donat durant tot el
desenvolupament del treball.

M’agradaria també donar les gràcies al Manuel Reventós i Rovira, que m’ha donat la
primera oportunitat de treballar d’allò que he estudiat i que m’agrada. Gràcies a tots els
meus companys de feina a Enginyeria Reventós, dels quals he après moltes coses que
m’han ajudat a enfocar i tirar endavant la tesina.

Als meus amics, un agraïment especial per tot el que hem viscut junts i, sobretot, per
haver estat al meu costat en els moments més difícils.

A tota la meva família, per ser sempre a prop.

Al Petit, perquè m’has fet companyia durant tantes hores d’estudi i d’ordinador. Gràcies
per alegrar-nos una mica els dies.

A la Marta, que ha viscut més de prop que ningú tota la meva carrera i tantes altres
coses més. Moltíssimes gràcies per ajudar-me sempre en tots els aspectes, petits i grans.
Al pare i a la mare, per haver tingut la sort de tenir uns pares com vosaltres. Per haver-
me deixat triar sempre el meu camí i acompanyar-me i recolzar-me en tot. Per tants i
tants bons moments que hem passat junts. Per haver pogut créixer en el caliu de casa
nostra i per ser les persones en qui més he pogut confiar. Tot és gràcies a vosaltres.

A la mare, perquè era especial. Gràcies per tot el temps que has estat amb nosaltres i per
tot el que has fet per mi. M’hauria agradat tant que haguessis viscut totes aquestes
últimes coses que t’ha faltat veure, poder-les compartir amb tu, explicar-te-les i
ensenyar-te-les... Tot aquest treball és en agraïment i record a tu. Mare, sempre et
portaré a dins.




