
Agraïments

Durant aquesta tesi han estat moltes les persones que m’han ajudat tant

professionalment com personal, agrair a totes és quasi bé impossible, però m’agradaria
destacar-ne algunes,

Primer de tot voldria agrair als meus directors de tesi la Dra. Marta Schuchmacher per

la confiança dipositada en mi i pel seu recolzament incondicional (ha estat tota una
mare professional!!!!), i al Dr Josep Lluís Domingo, per haver-me donat l’oportunitat de
treballar dins del seu grup d’investigació.

Al Grup de Toxicologia i Salut Medi Ambiental de la Facultat de Medicina (Reus)
especialment a la Carmen, el Martí, l’Ana Bocio i l’Anabel, per tot el que m’han ajudat.

A continuació he de destacar els membres del Grup AGA, als quals els voldria agrair els

coneixements adquirits treballant amb ells durant la meva estada al Departament
d’Enginyeria Química.

A la Dra. Gunilla Lindström, al Dr. Bert van Bavel y al Hakan Wingsfor, per l’oportunitat

que em van donar de treballar amb ells als seus laboratoris d’Umea (Suècia). No voldria
oblidar a tots els estudiants internacionals que vaig conèixer durant la meva estada
amb els quals vaig compartir els mesos més freds de la meva vida.

Al Dr. Jager, la Doris, la Lizette, l‘Emilia, la Barbara per tot el temps que vam compartir
a Darmstadt, tot aprenent la cultura alemanya.

A tots els estudiants Erasmus de Berlin: Marcel, Thomas, Ralph, Frank, Ralphito... i

especialment a Micha, per tots els bons moments compartits.

Al meus companys de despatx, especialment a Fernandito, l’estudiant de doctorat més
jove de la URV.

Al Sam i la Dolors... que seria de mi sense la vostra ajuda…. i als secretaris que han
passat pel departament durant la meva estada aquí (Merche, Carles, Maricel)

Al servei informàtic, especialment al Toni i l’Alex, per la seva infinita!!!! paciència…

Al club de les bruixes de Vielha: Gabi, Magda, Monica,… por todas las risas, lágrimas,
buenos y malos momentos compartidos.



A “ninyo” per estar sempre al meu costat quan necessito un bon amic, malgrat que
moltes vegades el mataria, perquè no em pots donar mai la raó!!!

A l’Albert Conesa, per la seva amistat incondicional!!!! per ser com ets. Xiquet!!! no
canviïs mai!!!!!

Als altres “ninyos” del departament, Maxi (què hauria estat de nosaltres sense el “pollo

rana”), Roberto, Joseli (nuestro Harry Potter), Alvarito (Oso Yogi), Frank, A. Manyes,
Orlando (Booboo), Carlitos... pels vermuts de dijous a la penya, per tots els sopars, les
sortides nocturnes….. i principalment per ser tan bona gent !!!!

A les companyes de pis, per tots els sopars que hem compartit per a mirar els HIT
PARADES de la televisió; Gran Hermano, Operación Triunfo....... en especial a “The
Mother” (àlias Juanita)... per estar sempre allí.

A la meva família, pel seu recolzament incondicional, sense ells avui no seria aquí. A
l’Alex, la Maria, l’Hèctor, el Gerard i el Pablito, per ser els millors nebots que pot tenir
algú!!!!.

Moltes gràcies a tots,
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