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La ciènca sempre s’equivoca.
Mai resol un problema sense crear-ne 10 de nous. 

George Bernard Shaw 
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ja que, tot i que espero no oblidar-me de ningú, aquest no és un dels millors 
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Moltes gràcies a tots (i sou molts) els que m’heu ajudat a arribar fins aquí. 
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corrents a Farmàcia, els que el coneixeu ja sabeu que ell sempre corre. El Manel 
fou el meu primer mestre, un bon mestre, i tot i que ja fa molts anys que va 
deixar el laboratori, encara continuo col·laborant i aprenent amb ell. D’aquella 
època, no puc, ni vull, oblidar a la Sarah amb qui vaig passar molts bons moments 
dins i fora del laboratori. En aquells moments aparegué pel laboratori la Valerie, 
la meva nena francesa, amb qui vam compartir riures, balls,... i no fa gaire amb 
va sorprendre amb una agradable visita sorpresa. Amb el Quim també vam passar 
bons moments sobretot amb les nostres competicions de Pinball durant el meu 
primer agost al laboratori en el que vaig aprendre que a l’agost els experiments no 
surten. El Xema que amb la incorporació de la meva generació va deixar de ser el 
petit. La Sam que va entrar al mateix temps que jo. Tampoc em puc oblidar de la 
gent que em vaig trobar en aquells moments al departament, el Mario, la Sandra 
Arias, les cançons de l’Emili... Al cap d’un temps s’incorporà al grup la Neus amb 
qui vaig compartir bons moments. La veritat és que des d’aquells inicis ja ha 
passat bastant temps i sobretot uns quants companys, però sobretot companyes de 
laboratori. No puc deixar de fer un esment especial a l’omnipresent Carmen, a 
l’Anna i a la Nerea que es van incorporar al mateix temps que la Rita i la Laura i 
van inaugurar l’època de les nenes de TEC, ja que des d’aleshores al laboratori 
només som nenes tot i els esforços de l’Adela per evitar-ho. La Rita i la Laura ja 
no hi són, però la Nita amb la seva alegria i la Tonguen amb el seu humor especial 
i tolerància a la invasió de poiata han resistit i s’han convertit en les petites 
“vetes”. Tampoc em puc oblidar de l’Ani que va estar uns mesos al laboratori. 
Finalment, les noves incorporacions, la Glòria i la Thira que junt amb la Nita i la 
Tonguen i sobretot el senyor gall, s’han encarregat d’ajudar-me a resistir aquests 
últims mesos. Moltes gràcies per fer-me riure i riure’m les gràcies. 

Fins al moment només he parlat de la gent meu laboratori, però la veritat és 
que aquesta ha estat una tesi de col·laboracions, de grans col·laboracions. I en 
aquest sentit, el laboratori del Marçal s’ha convertit en la meva segona llar. 



Gràcies per acollir-me tan bé al laboratori, però sobretot a totes les activitats de 
lleure externes je, je. Ja fa uns anys, quan el grup encara residia a Químiques el 
Jose em va introduir al món dels transportadors amb les seves exhaustives 
explicacions i teories. La majoria de gent d’aquella època ja no hi és la Sonia, la 
Ivette, l’Elena, però la Miriam encara resisteix i, això és d’agrair ja que s’ha 
convertit en la meva companya de cursos i vacances i en una de les persones que 
més m’ha ajudat a resistir fins al final, gràcies. Però en aquest anar i venir de 
gent que caracteritza als laboratoris, amb la marxa del Jose, aparegué el Pedro 
amb el seu parlar de Granada un xic difícil d’entendre. Amb el temps he après a 
entendre’l, o això crec, però sobretot he rigut molt i ha sigut el millor guia de 
Granada que he tingut, por cierto, esas clases de sevillanas están a medias. Bé, 
gràcies a tots els rsteros, Sergi, Isabel, Ekaitz, Laia, Montse, Itziar, Andrea, Dani, 
Lorena, .... (uf espero no deixar-me ningú) per acollir-me i fer-me riure, amb 
vosaltres tot ha estat més fàcil. En definitiva gràcies Marçal per deixar-me campar 
al meu aire pel teu laboratori i per ser com ets (i això és bo) i al Javi pels bons 
moments compartits. 

En aquest recorregut per les meves col·laboracions cal destacar també el grup 
de la Cristina on he compartit molts dies i algun que altre congrés amb la Meri, 
l’Anna, la Laura, la Nuria, el Jon i el Dani. Gràcies per ajudar-me i posar-m’ho tot 
tan fàcil en el meu recorregut pel món de les connexines. 

El grup del Ramón on ara resideix el Manel, amb la Neus,... responsables de la 
meva introducció al món dels adenovirus replicatius. Gràcies per compartir i 
explicar tots els vostres coneixements, és un plaer. 

Per últim agrair a tota la gent del clínic, Vanessa, Cristina, Rosa, Pere, Joan, 
Salvador, ... haver fet possible la darrera col·laboració d’aquesta tesi. 

Com ja sabeu, malgrat el que de vegades pugui semblar, una tesi no només és 
treballar i en aquest sentit vull agrair a tota la gent que des de fora m’ha ajudat a 
acabar aquesta tesi. El Mario, la Carmen i el Pepito que tot i que ens vam conèixer 
al laboratori han esdevingut uns bons amics amb qui compartim sessions de 
cinema, sopar i algun que altre tauró. L’Elvira i l’Alfredo totalment aliens a 
aquest món i que s’encarreguen de recordar-nos que hi ha una altre manera de 
viure. Sobretot l’Elvira, Alfredo no te ofendas, però és que ja fa molts anys des 
que un bon dia es va acostar a la cua de reprografia i va dir sou del T2, han passat 
molts anys, però ella sempre ha estat allà. El Toni i la Laura, que han fugit 
d’aquest món i amb els que hem compartit molts bons moments. 
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