
 

 

 

Són molts els noms que ara em venen al cap. Molta gent que ha fet possible que 

aquesta Tesi arribés a la seva fi. Tot i que no veig possible expressar el meu agraïment 

en poques frases, voldria almenys intertar-ho. 
 

Un agraïment molt especial a les meves directores, la Dra. Virginia Cádiz i la Dra. Ana 

Mantecón, per la seva confiança, així com per la seva dedicació, suport i ajuda que 

m’han mostrat al llarg d’aquests anys. 
 

També agrair als professors del grup de Polímers: la Dra. Àngels Serra, la Dra. Marina 

Galià, el Dr. Toni Reina i el Dr. Joan Carles Ronda i la resta de professors de l’àrea de 

Química Orgànica:  el Dr. Sergio Castillón, la Dra. Maribel Matheu i la Dra. Yolanda Díaz 

per la vostra disponibilitat i els vostres valuosos consells sempre que els he necessitat.  
 

I would like to thank Dr. Barry Hunt, from the University of Sheffield, not only for 

accepting me in his group, but also for his scientific advice and encouragement.  
 

I would also like to thank Dr. Andrew Cook for his helpful advices, suggestions and 

friendship. My thanks to Chou, Richy, Adam, Gabin and Arturo for the great time that I 

had in Sheffield. 
 

També voldria donar les gràcies als meus companys del laboratori per la vostra ajuda 

sempre que l’he necessitat i en especial a la Lídia per compartir amb mi les alegries i les 

penes. Gràcies per la teva valuosa amistat. Sense tu aquests quatre anys haurien estat 

molt diferents. 
 

Finalment, voldria agrair el recolzament dels meus pares que sempre m’han fet costat en 

totes les decisions de la meva vida. Gràcies per interessar-vos al llarg d’aquests anys per 

l’evolució d’aquest projecte i animar-me i encoretjar-me quan més ho he necessitat. 
 

Cèsar, moltes hores invertides en aquesta Tesi te les he robat a tu. Gràcies per la teva 

comprensió i recolzar-me en tot moment. T’estimo. 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
SYNTHESIS OF POLYMERS WITH COMBINED FLAME RETARDANCE AND LOW SHRINKAGE PROPERTIES.
Judit Canadell Ayats
ISBN: 978-84-690-7614-9 / DL: T.1300-2007



 191 

 
 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
SYNTHESIS OF POLYMERS WITH COMBINED FLAME RETARDANCE AND LOW SHRINKAGE PROPERTIES.
Judit Canadell Ayats
ISBN: 978-84-690-7614-9 / DL: T.1300-2007


