
  

AGRAÏMENTS 
 
 En els últims darrers anys de la carrera he pensat força sovint en aquest moment, 
en el moment d’escriure els agraïments de la meva tesina, i ara que per fi ha arribat, no 
sé per on començar. Sembla que fos ahir quan vaig entrar a la universitat i la veritat és 
que durant aquests anys de carrera he viscut moltes experiències, algunes de bones i 
d’altres de no tan bones, però el que sí sé és que són uns anys durant els quals he après 
moltíssimes coses, i no em refereixo només als “conceptes acadèmics”, sinó a coses 
personals que m’han dut a concloure una etapa de la meva vida que mai podré oblidar. 

Hi ha tantes persones a les que els hi he d’agrair el fet que jo estigui avui aquí, 
davant de l’ordenador escrivint l’últim full de la meva tesina... 

En primer lloc vull agrair-li a una persona molt especial per mi tot el suport que 
m’ha donat al llarg d’aquests últims set anys. Vull agrair-li que m’hagi aguantat durant 
tot aquest temps i agrair-li també el fet d’haver-me ensenyat que per moltes coses 
dolentes que et puguin passar a la vida, sempre n’hi haurà de bones per les quals val la 
pena lluitar. Una d’aquestes coses bones que m’ha passat a mi, és tenir l’oportunitat de 
poder compartir la meva vida amb tu. Moltíssimes gràcies Òscar. 

Un altra conjunt de persones sense les quals seria impossible que jo estigués avui 
aquí és la meva família: mares, pares, germans, avis, tiets, cosins, etc...a tots ells els hi 
dono les gràcies per haver estat sempre al meu costat però especialment vull agrair a la 
meva mare tota la immensa paciència que té sempre amb mi, aguantant el meu mal 
humor i les meves males cares, i sobretot per haver-me ensenyat el significat de la 
paraula estimar. Moltíssimes gràcies mama. Al meu pare també li vull agrair el fet 
d’haver-me ensenyat que, tot i que la vida a vegades és molt injusta, una de les coses 
més importants és ser bona persona i aconseguir viure-la sense fer més soroll del 
necessari. Moltíssimes gràcies papa. També vull tenir una menció especial pels meus 
“altres” pares. Per la Pepa per haver-me fet costat incondicionalment des del dia que ens 
vam conèixer i per haver intentat ensenyar-me a ser menys patidora i a disfrutar de la 
vida i pel Paco per haver-me ensenyat a ser sensata i que, a vegades, és millor mantenir-
se al marge de certes situacions evitant-se un així molts problemes. A tots dos, gràcies 
per haver-me estimat com una filla més. Finalment, també vull donar les gràcies als 
meus germans, als “renacuajos” que cada dia ho són menys i a les grans que cada dia ho 
són més. 

També vull donar les gràcies a tots els amics de Corbera els quals m’han 
demostrat que puc comptar amb ells sempre que els necessiti. Són molts anys junts i 
pràcticament ja es pot dir que formem una família i, tot i que encara molts de vosaltres 
em dieu que estudio les pedres i que sóc una “pedròloga”, m’heu ajudat sempre a 
desconnectar en els moments en què ho necessitava fent que agafés forces per seguir 
endavant. Moltes gràcies a tots. I també afegir que sense la música irlandesa aquesta 
“teresina” hauria trigat molt més a estar acabada. 
 De totes les persones que he conegut al llarg de la carrera n’hi ha tres a les que 
vull mencionar especialment. Al Carles i al Gorka per haver estat amb mi des del primer 
a l’últim dia, per tantes i tantes hores compartides (d’estudi i de no estudi), per haver 
compartit aprovats i suspesos, per totes les sortides viscudes (tant de la universitat com 
de fora), per tot, us vull donar les gràcies. Haver-vos conegut ha estat el millor de tota la 
carrera. I a la meva bruixa, com no, he de donar-li unes enormes gràcies per haver-me 
deixat entrar en la seva vida i compartir els darrers anys de carrera amb ella. Han estat 
moltes hores juntes durant les quals he rigut com pocs cops ho he fet amb ningú i espero 
que així ho seguim fent sempre. Moltíssimes gràcies Maria. 
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 A la universitat però he conegut molta més gent per la qual he sentit i sento una 
gran estima: el Roger (gràcies per intentar fer-me riure dia rera dia en el Cartogràfic), el 
Gerard, l’Arnau, el Sergi, la Susanna, el Ramon, el Joan Carles, etc...a tots ells i als que 
segur que em deixo i que no per això són menys importants, gràcies.  
 Finalment, centrant-me ja en la realització d’aquesta tesina vull agrair amb les 
meves més sinceres gràcies l’ajuda dels meus tutors, Nieves i Marcel. Moltes gràcies 
per totes les hores que m’heu dedicat, per tots els mails que m’heu escrit, per totes les 
correccions i recomanacions que m’heu fet, en resum, moltes gràcies per haver-me guiat 
durant tot el treball i, gràcies també per haver-me donat la oportunitat de fer aquesta 
tesina durant la realització de la qual m’ho he passat tant bé. Sense vosaltres 
LANDACAT no existiria. Moltes gràcies “jefes”. 
 I per acabar, també vull tenir unes línies d’agraïment per les persones que m’han 
ajudat en algun moment a millorar algun/s aspectes de la tesina, com en Jordi 
Coromines, la Carme Puig, en Xavier Berastegui i l’Iban Masachs. 
 
 Moltíssimes gràcies a tots. 
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