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AGRAIMENTS 
 
Després d’haver  cursat l’últim curs de l’escola francesa de Geologia de Nancy (E.N.S.G.) gràcies al 
programa de mobilitat internacional Sócrates, se’m va presentar l’oportunitat de fer unes pràctiques 
d’empresa en el si de l’ANDRA (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs), en concret, 
dins el departament de Medi Geològic. D’aquesta manera vaig començar la present tesina. Uns mesos 
més tard vaig tornar a Barcelona on vaig continuar la feina al departament del terreny de l’escola de 
Camins Canals i Ports. Durant aquest periple, he conegut a moltes persones, de les quals he après 
moltíssim, i que, juntament amb la família i als amics més propers han  fet possible aquest treball. 
 
Primerament  no puc pas oblidar-me que des de l’E.N.S.G. se’m va donar l’oportunitat de fer les 
pràctiques d’empresa tot i essent una estudiant Socrates. 
 

M’agradaria donar les gràcies a la secretària de l’escola, Madame Reservoire, la qual amb una 
paciència admirable em va ajudar a buscar les pràctiques d’empresa.  Tot somrient sempre té una 
paraula amable per dir-te. 
 
No em voldria descuidar de Mickael Panfilove, professor de l’E.N.S.G, era el meu tutor de 
projecte de laboratori de DEA, em va fer pencar molt i aprendre encara més, em va oferir el seu 
suport i  gràcies a ell vaig trobar les pràctiques en el si de l’ANDRA. 

 
De l’ANDRA m’agradaria donar les gràcies a tot l’equip del departament DS/MG, són tots molt 
“sympas”: 
 

Agrair de tot cor a Nasser Hoteit, Adjunt del servei Medi Geològic, que va creure en mi i em 
va donar l’oportunitat de fer les pràctiques.  
 
Donar els més sincers agraïments i la meva admiració a en Jean-Dominique, el qual va ser el 
meu « prof particulier » durant la meva estada a l’ANDRA, va tenir una paciència infinita amb 
mi. Vaig aprendre molt amb ell i és gràcies a ell que he aconseguit fer bona part d’aquest 
treball. 
 
I no em voldria oblidar d'un gran professional en Kun Su, agrair-li la seva ajuda sobretot durant 
l’anàlisi dels resultats.  

 
Dono les gràcies i un petonàs al meu equip de fatigues francès Jordi i  Carles que em van animar i 
suportar sempre i, com no, als meus companys de pis i a tota la colla “Erasmus” que van mantenir el meu 
ànim  “ a flote” en tot moment. 
 
Del departament del terreny de l’ETSCCPB, ara ja a Barcelona: 

 
Donar les més sinceres gràcies al meu tutor Jean Vaunat, que tot i estar sempre carregat de 
feina, sempre està disposat a ajudar-te amb una paciència i amabilitat admirables. Moltes 
gràcies Jean. 
 
I no m’oblidaria mai del meu professor particular de fortran l’Enric Ibañez ni d’en Benoit 
sempre disposat a trencar-se les banyes per resoldre’t un dubte. 
 

I ja per finalitzar, més que donar les gràcies, fer un monument, als meus Pares i a ma germana pel seu 
suport infinit i incondicional, als amics de Casp 61 que han suportat el soroll de l’ordinador encès dia i 
nit, i a tots els amics i familiars que m’han suportat aquests últims temps. 
 
GRACIES A TOTS!!! 

 
 
 
 


