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AAGGRRAAÏÏMMEENNTTSS  
 
 
Finalment ha arribat el moment que he estat esperant durant aquests últims anys de carrera, el 
moment d'escriure els agraïments al treball de final d'estudis. Aquest moment l'he esperat amb 
molta il·lusió ja que em marca el final d'una etapa, l’aprenentatge a la universitat i el 
començament d'una altra,  essent ja enginyera geòloga. 
 
Escric aquestes paraules emocionada ja que acabar la tesina implica donar per finalitzats els 
estudis que he realitzat durant els últims set anys de la meva vida que han estat, sense cap mena 
de dubte, uns dels millors que he viscut mai. Amb els amics que he anat fent durant aquests 
anys he passat moments inoblidables que espero guardar per sempre, moments que ens han unit 
i que espero que ho segueixin fent. Us envio des d'aquí una abraçada molt forta i sentida a tots 
vosaltres: Montse, Ricard, Dani Garolera, Dani Montobbio i Alberto. 
 
També vull donar-te les gràcies, per el suport, per la comprensió i l'amor que m'has estat donat 
incondicionalment des de l'octubre del noranta vuit, a tu Joan. Només espero que això no canviï 
mai i que sempre estiguis al meu costat. 
 
A tu, mare i a tu, Isabel vull fer-vos saber com valoro el recolzament que sempre m'heu donat, 
les paraules amb les que m'heu animat quan estava tipa d'estudiar, l'optimisme amb que m'heu 
ensenyat a afrontar els reptes que se m'han anat plantejant al llarg de la carrera... Amb aquestes 
paraules el que sobre tot vull que sapigueu és que sense vosaltres no me n'hauria sortit! Gràcies! 
 
M'agradaria donar-te les gràcies pare, per el suport i interès que m'has demostrat al fer la tesina. 
Què hauria fet sense els teus consells quan tenia problemes informàtics?  
 
No puc oblidar-me d’agrair als tutors de la tesina, Dr.Manuel Viladevall i Dr.Igansi Queralt, 
l'ajut que m'han ofert al realitzar la tesina. Sempre m'han resolt els problemes que tenia, sense 
cap mena de condicionant, i han estat a punt per explicar-me el que no acabava d'entendre. 
Gràcies a vosaltres la tesina ha estat una experiència molt més enriquidora del que em pensava 
que seria abans de començar. Merci! 
 
També m’agradaria, des d’aquí, donar les gràcies a SORIGUÉ S.A. per haver-me donat la 
oportunitat de treballar en aquesta tesina i conèixer, d’aquesta manera, més de prop la indústria 
extractiva d’àrids. 
 
Voldria, també, agrair els ànims que m'han estat donant aquests últims mesos a les meves 
amigues de Sabadell que encara que això de la tesina per elles era una cosa força llunyana 
sempre m'han intentat entendre i recolzar. Així doncs, gràcies Olga i Eugènia. 
 
I finalment, merci a la meva família i especialment a la Iaia i la Montse, que sempre s'han 
interessat en els meus estudis. Gràcies, també, a la Teresita per el munt de vegades que m'ha 
tingut a casa fent-me sentir, des del principi, com una més de la família. 
 
Ah! I a tu, Fosqueta, gràcies per el munt d'hores que has estat, literalment, al meu darrera, 
ajaguda fent-me companyia mentre escrivia paraules i més paraules a l'ordinador. Segur que no 
hi ha gossa més aplicada i estudiosa que tu! 


