Agraïments

AGRAÏMENTS
En primer lloc m’agradaria donar les gràcies als tutors, Nieves i Lluís, per dedicar-me el
vostre temps i la vostra atenció. Ha estat un plaer tenir-vos com tutors. A més, he tingut
la sort de comptar amb un tercer tutor, una persona molt generosa que em va ajudar
molt fins que se’m va escapar a Holanda. Gràcies Anna.
Gràcies als companys d’EG amb qui he compartit vivències, espero que us ho hagueu
passat tant bé com jo aquests anys: Ivan, Gardella, Fonda Alberto, Gabro, Mussol;
Músic (colla de brètols), al Dragon Kahn pels xiclets i algo més, a l’Esther per demanarme els apunts i per ser la única noia amb qui puc parlar de futbol, encara que sigui
perica, Quique, Sori i Bola; a l’Arcadi perquè ets el jefe i pels frucos q m’has convidat,
que espero que no siguin els últims; al Lluiset que sempre ten recordes de mi, P. Riba
Cuco, tío!, Dani púes de Reus, on te lo Rai?, Margi, Canful, Lerdal, Darío, Amadeu,
Kat, Tere, Uri, Xifre, Edu, Xevi, Garriga, Alejandro, Miquel, Carme, Diego, Mireia,
Guerau, Pepe, Juanitoman i CDECMA (o Versalles?) team, al Touris, Rubens, Pomés,
el joc del fuet, Vicky, Anna, Rat, Txells, Victoria, Laia i Rosamari, Laura, Maria,
Marta, l’Overmars, la Kale Borroka i totes i tots els que em deixo.
Als antics companys Lu, Sézar, Simba, Nes, Gerard, Bermejo, Bego, Fadi....I als nous:
Marc, Pepe, Zuferri, Susanna, Almagrus i Jose, encara que faci poc que ens coneixem i
a un altre que ja en fa massa, en Jona (l’home que pren lo sol despullat al mas).
No puc acabar sense recordar-me del senyor i senyora de Rodon, el Josele (tuafo?),
Ville, Gonza, Papi Lozano, Teti, Ramonot i respectives, Mc Oki, Sudaquilla, Enano,
Afrrred, Dani, Blanco, Cabeza i tota la gent de Premià de Dalt, Penta, Bòbila i Motín. I
també a Pablo, que d’aquí poc serà oficialment català. He aconseguit acabar la carrera
tot i el que m’heu arribat a destorbar.
I gràcies també als meus pares i sponsors, Alberto i Chon, i als meus germans Juan,
Marc i Ferris.
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