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Agraïments 
 

Finalment, després d’un parell d’anys de demora, arriba el moment de poder agrair el 
suport de tots aquells que m’han estat acompanyant en el llarg periple que ha suposat per a 
mi el repte de l’enginyeria de camins. En nombraré les més significatives i de segur que 
me’n deixo alguna. 

En primer lloc agreixo a en Rodrigo Miró per les pautes i indicacions donades a l’hora 
d’escriure la tesina i les puntualitzacions realitzades en el moment de discutir els resultats 
dels assajos. 

Un agraïment molt especial per en José Amorós i en Joan Pons encarregats del Laboratori 
de Camis, sense els quals tota la feina de laboratori no la podria haver realitzat. De forma 
especial agraeixo a en Joan la dedicació mostrada i la seva manera de fer sempre tant 
meticulosa i precisa. A en Mario Salazar per el seu ajut en la recerca d’informació i la seva 
guia en el moment de redacció i moments concrets del desenvolupament experimental de la 
tesina. 

Als companys de carrera, en Miquel, Guillermo, Ferran, Pau, Marta i Sergi pel seu suport 
mostrat al llarg dels diferents cursos, i gràcies al qual, de forma conjunta i compartida hem 
anat avançant pas a pas fins a poder alvirar el final dels estudis que un bon dia vàrem 
decidir iniciar. 

Especialment agraeixo el recolzament d’en Jorge en el moments més durs en els quals vaig 
dubtar en abandonar i al qual li deuré el títol d’enginyer. Conjuntament amb en Jorge, 
agreixo el suport mostrat pel Miquel, en Marc, en  Josep Maria, en Lluís i la Sandra i 
especialment en Juan Ramon per la seva companyia en els moments més durs de la meva 
viada quan en van acompanyar en els moments finals de la malaltia de mon pare que 
finalment no va poder superar. 

A en Juan i la Sònia per la seva hospitalitat i recolzament incondicional al llarg dels darrers 
anys i que tant m’han ajudat en les assignatures que per mi eren indesxifrables; a en 
LLuisma i la Maica, al Néstor i la Raquel, pel seu suport i la seva estima que m’han mostrat 
sempre. 

Finalment agreixo als meus pares el recolzament mostrat en el moment que vaig decidir 
embarcar-me de nou en l’estudi d’una carrera universitària i especialment agraeixo a ma 
mare la seva entrega vers als meus germans i cap a mi mateix aquests últims anys, que no 
han estat gens fàcils per a ella.  


