
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A totes les persones a 
les quals aquest treball 
els fa tanta il·lusió com 
a mi. 

 



Agraïments: 
 

Vull agrair a moltíssimes persones l’ajut que d’una forma o altra m’han ofert 

mentre ha durat aquesta aventura. Sense moltes d’elles, aquest treball no 

hauria arribat mai al seu fi; així que ....................... Moltíssimes gràcies !!!!  

 

Al Dr. Jordi Camps, per haver-me guiat durant tot aquest temps, per haver-me 

ofert sempre el seu suport i amistat, pel bon humor i la comprensió que en 

moltes ocasions ha fet més  fàcil els mals moments i, per la seva capacitat de 

treball inesgotable de la qual espero retenir-ne ni que sigui una petita part. 

 

Al Dr. Jorge Joven, per creure en nosaltres i ser exigent. El seu estímul ens fa 

esforçar per treure el màxim de nosaltres mateixos. 

 

A la Dra. Elisabet Vilella, per dirigir amb mà ferma el CRB, per convertir un grup 

de persones en un equip i per posar tot el seu esforç en fer-lo tirar endavant. 

 

A la Dra. Maria Cabré, per oferir-me sempre el seu ajut i per haver realitzat el 

tractament experimental de tots els animals inclosos al segon estudi d’aquesta 

tesi doctoral. 

 

Al Dr. Toni Paul, per haver realitzat part de les determinacions incloses en el 

primer estudi d’aquesta tesi doctoral. I també per convertir-se, mentre va ser 

amb nosaltres, en una altra “Nena del CRB”. 

 

A tot aquell que s’identifiqui com a “Nena del CRB”, per fer fàcil la 

convivència, per donar tot el suport professional i anímic, per ser uns magnífics 

companys i amics, aguantar-me en els mals moments i alegrar-se amb els 

bons. I pels bons moments viscuts com a “Comissió de Festes”. Moltes gràcies a 

tots /es !!!! 

 

Al tot el personal dels Laboratoris Clínics de l’Hospital Universitari Sant Joan 

perquè quan els he demanat la col·laboració me l’han ofert 

desinteressadament. 



 

A totes les persones que treballen al laboratori d’Anatomia Patològica de 

l’Hospital Universitari Sant Joan, per respondre sempre les meves preguntes, 

permetre’m treballar al seu laboratori com un company més i ensenyar-me tot 

el que els hi he demanat, a alguns fins i tot per ser quasi “Nenes CRB”. Al Dr. 

Kiko Riu, per suportar el meu incordi i ajudar-me en aquest i altres treballs. I a la 

Dra. Toñi Navarro, per ajudar-me a triar les fotografies d’aquesta tesi. 

 

Al Dr. Eduard Prats, per col·laborar amb nosaltres sempre que li hem demanat i 

ajudar-nos en la recollida dels participants inclosos al tercer estudi. 

 

A tots els participants que col·laboren desinteressadament en aquest i altres 

treballs d’investigació. 

 

A les infermeres de l’Àrea de Curta Estada de l’Hospital Universitari Sant Joan, 

per col·laborar en la recollida de participants i realitzar les extraccions de sang. 

 

A la Fundació Privada REDDIS, la Generalitat de Catalunya i el Grup SAGESSA, 

per les beques de les quals he estat beneficiària i que m’han permès dedicar-

me a la investigació tot aquest temps. 

 

Al Fondo de Investigaciones Sanitarias, per subvencionar part dels estudis 

d’aquesta tesi. 

 

A la meva família, als meus pares Jordi i Cori, i al meu germà Jordi. Als qui 

tantes coses haig d’agrair i tant poques vegades ho faig. Espero poder-vos 

tornar almenys una part de tot el que m’heu ofert. 

 

Al meu “soci”, el  Miquel, per totes les petites coses que m’han fet feliç des de 

sempre. 


