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9 AGRAÏMENTS  
 
L’autor d’aquesta tesina vol mostrar el seu agraïment a les dues persones que han col·laborat 
activament ajudant en aquesta tasca. 
 
A Jordi Prats Rodríguez, doctorand investigador del grup FLUMEN, biòleg de la Universitat de 
Barcelona. Actualment redactant la seva tesi sobre les alteracions tèrmiques que produeixen els 
embassaments en el curs baix del riu Ebre. Profund coneixedor del sistema d’embassaments 
objecte d’aquest estudi, ha realitzat i participat en nombrosos estudis sobre aquests. Les dades, 
els consells i la bibliografia especialitzada facilitats han esdevingut el cos d’aquesta tesina. És de 
destacar la paciència i la confiança mostrades en tantes hores de consulta... moltes gràcies. 
 
A Martí Sánchez Juny, investigador del grup FLUMEN, Doctor Enginyer de Camins, Canals i 
Ports, Departament d’Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental, UPC. Profund coneixedor de 
l’aplicació dels models numèrics a la hidràulica i familiaritzat amb el model DYRESM, és la 
persona que va idear i impulsar la proposta de tesina. Les directrius i els consells, així com la 
realització d’algunes gestions, han estat els fonaments d’aquesta tesina. L’autor vol agrair la 
seva permanent disponibilitat així com l’amabilitat i els ànims rebuts. 
 
L’autor també vol agrair al professor Juan Manuel Buil i a ENDESA per tenir l’amabilitat de 
facilitar les dades de cabals turbinats a Mequinensa i Riba-roja, necessàries per a realitzar 
aquest estudi. 
 
Per finalitzar, cal destacar que la tesina és un fet puntual a les acaballes d’una llarga carrera com 
és la d’enginyer de Camins, Canals i Ports. L’autor vol fer un recordatori de totes aquelles 
persones que han empentat en els moments difícils i sense les que no hauria arribat a aquest 
punt. Generalitzant, per no oblidar a ningú: els meus pares, els meus amics i companys de 
camins (en les alegries i les penes) i els meus germans del barri de Sants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


