
0. AGRAÏMENTS DEL PROJECTE 

 

AIDA BALLESTER: 

Agraeixo l’experiència que m’ha portat aquest projecte i espero que em serveixi per 

millorar en el futur tant com a persona, com enginyera química en un futur no molt llunyà. 

Dono gràcies als meus companys d’equip per haver fet possible arribar al final d’aquest 

camí, ja que tot i que ha estat dur, penso que tots hem rebut un tastet sobre què consisteix 

un projecte d’aquesta magnitud. Agraeixo també a la meva família per haver-me recolzat 

sempre que necessitava 25 hores diàries per fer-ho tot i al meu xicot Pau per estar sempre 

allà, a les bones i a les dolentes. Per últim, agrair la veu de l’experiència d’en Josep Huix, 

que tant ens ha aportat al llarg d’aquest semestre. 

 

ALEX DEL PINO: 

Aquest projecte no hauria sigut possible sense els tuppers de la mama, la compassió i la 

ajuda de la meva novia Laura, el redbull, la biblioteca de ciències socials i l’ajut i suport 

no només del membres del meu grup sinó de tota aquesta promoció. També agreixo tot 

l’ajut del nostre tutor Josep Huix. 

 

MARIA SANTAFÉ: 

Aquest projecte no hauria estat factible sense el recolzament de la família; l’Albert Pujol, 

sempre recolzant-me i donant-me forces; les noves i més profundes amistats; els 

companys del projecte, els quals feien més divertides les estones crítiques d’estrès; la 

Laura, una molt gran ajuda en tot moment; les galetes de la Viena; el cafè, la cocacola i 

la música rap. 

 

GUILLEM PASCUAL SANAHUJA: 

Aquest projecte no hagués sigut possible sense el suport de els meus companys de grup, 

a la meva família, la Laia la noia més maca del món. També m’agradaria agrair l’ajuda 

brindada pel tutor de grup el Josep Huix i pel Carles de Mas. 



JOAN SERRA DELGADO: 

Aquesta ha estat una experiència molt enriquidora. La meva novia, Pilar (te quiero mi 

vida gracias por existir), que va fer el projecte l’any passat, ja em va avisar de que ella va 

fer-se enginyera quan va fer el projecte, que per cert va treure matrícula, ja que és la 

persona més llesta que conec, tot just com m’ha passat a mi. He d’agrair a la meva família 

el suport que m’han donat tant en els moments més bons com en els més dolents. Tant la 

meva mare com el meu pare i la meva germana s’han interessat en tot moment en com 

s’anava desenvolupant el projecte. També l’ajut del tutor Josep Huix ha estat clau per 

assolir els objectius marcats. Per últim i per això no menys important, agraeixo als 

membres del meu grup tot el que ha aportat cadascú al equip ja que sense una bona relació 

de bon rollo i alegria no s’aconsegueix portar a bon port un projecte tant llarg i complex 

com aquest. Gràcies. 


