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GEOZONA 120  HORTONEDA - ROC DE SANTA - BARRANC DE 
L´INFERN - MONTSOR 

INTERÈS I VALOR PATRIMONIAL 
Després de l'orogènia pre-pirenaica que afectà el Pre-pirineu centre-meridional 
(comarca del Pallars Jussà), el relleu, recentment aixecat, enèrgic (sobretot a la 
zona axial pirenaica i a la zona de les Nogueres), és afectat per una intensa 
erosió. Aquesta erosió manifestada fortament en les capçaleres dels torrents, unit 
a un relleu jove que facilita el transport, donà lloc, en la desembocadura d'aquests 
torrents, a l’acumulació de gran quantitat de materials. Aquests sediments són 
dominantment conglomeràtics, de còdols i blocs enormes (en alguns casos, de 
varis metres cúbics). Això fa que, en relativament poc temps, al Pre-pirineu central 
(làmina encavalcant de Bóixols - Sant Corneli) primer i les àrees més meridionals 
després es cobriren ràpidament de conglomerats. 
A la vall de la Noguera Pallaresa, aquests conglomerats reben el nom de 
"conglomerats de la Pobla de Segur" o de "Collegats". Allí reomplen una gran 
depressió excavada en els nivells fonamentalment argilosos i margosos del 
Cretaci superior. Se'n diposità un gruix important. La seva edat va des de l'Eocè 
més superior fins, probablement, el començament del Miocè. L'erosió més tard, en 
el Quaternari, com a producte de l'encaixament de la xarxa fluvial actual (Pliocè o 
finals del Miocè) els va exhumar en bona part, deixant uns afloraments 
extraordinaris. Un d'aquests afloraments es troba en la vall del riu Noguera 
Pallaresa, al N de la Pobla de Segur, entre el barranc de Montsor i el congost de 
Collegats. És un àrea que té un punt d'observació a la carretera d'Hortoneda i que 
es pot considerar con un punt del paisatge geològic realment espectacular. 
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Panoràmica, des de la carretera d'Hortoneda, dels 
conglomerats de Collegats o de la Pobla de Segur 
(marge dret de la Noguera Pallaresa) En primer 
terme hi destaquen unes capes contínues de 
conglomerats, limitades gairebé a plans paral·lels, 
sedimentades a partir de fluxos hiperconcentrats 
("flood sheets"). En segon terme ressalta la 
geometria atasconada dels cossos conglomeràtics
Foto: Joan Rosell. 

GEÒTOPS INCLOSOS A LA GEOZONA 
1. El Roc de Santa 

 

COMARCA: Pallars Jussà MUNICIPI(S): La Pobla de Segur, Conca de Dalt 
 

 

DADES FISIOGRÀFIQUES 
Aquesta geozona és un veritable decorat, alineat de llevant a ponent, que 
correspon a un magnífic aflorament de cossos conglomeràtics. L’aflorament té uns 
5 km de llarg per uns 700 m d’ample. Un decorat sense cobertora quaternària, 
molt poca de vegetal i pocs camps de cultiu (els de casa Gramuntill, única masia 
que s’hi troba).  
A la part baixa del decorat hi ha el riu i tocant al riu la carretera de la Pobla de 
Segur a la Vall d’Aran pel Port de la Bonaigua. L’estudi d’aquesta obra d’art 
mereix meditació, observació i temps per a descobrir com i de què està fet, quan i 
per què es va fer. Com a complement, aprofitant que es passa pel seu costat i 
l’erosió ha deixat un aflorament espectacular dels conglomerats superiors, que 
tenen formes de relleu molt enèrgiques, s’hi ha situat l’únic geòtop, en el paratge 
conegut com el Roc de Santa. Als seus peus hi ha, en el mateix nivell que a les 
mines de carbó de Sossís, un jaciment de fòssils, de mamífers, que ha estat i és 
pràcticament l’única fita de datació d’aquesta zona. La seva abundància 
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paleontològica complementa l’haver considerat com a geòtop el Roc de Santa i 
els seus voltants. 

CONDICIONS D’ACCÉS 
De la Pobla de Segur es pren la carretereta que en el Pont de Claverol travessa el 
riu Noguera Pallaresa. Se segueix cap a Claverol i, d’aquest poble, cap al 
d’Hortoneda de la Conca, cercant un punt ben alterós. La carretera és estreta 
però ben conservada i té molt poc trànsit. Si més no, per a fer les observacions, 
hom es pot decantar gairebé sempre de la carretera. Es passa pel peu del Roc de 
Santa, on hi ha el geòtop, la qual observació es farà de retorn. Uns 500 m abans 
d’arribar al Poble d’Hortoneda, on hi ha una bona esplanada per l’aparcament (els 
pagesos hi acostumen a deixar-hi, part de l’any, les arreus o els discs per llaurar o 
roturar) just a l’extrem de tramuntana del prat, hi ha el punt d’observació. 
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ÚS I QUALIFICACIÓ DEL SÒL 
Erm (predominant) i forestal d’ús ramader principalment. Les zones cultivades, a 
excepció dels voltants del poble d’Hortoneda, són petites. 

SITUACIÓ GEOLÒGICA 

SITUACIÓ GEOLÒGICA 
Els conglomerats de la Pobla de Segur dipositats a continuació de la ase 
pirenaica (Eocè inferior) d’aixecament del Pirineu, són el producte de la 
sedimentació de grans masses de blocs i graves a la desembocadura de cons de 
dejecció al·luvials que tenien la capçalera (conca de recepció) en les parts altes 
de la serralada recent aixecada. Aquests blocs i graves reomplien les depressions 
excavades en  materials tous del Cretaci superior amb l’intent d’anivellar el relleu, 
uniformitzant-lo. L’erosió de la xarxa fluvial, en el cas concret de la geozona, del 
riu Noguera Pallaresa ha exhumat el subjacent cretaci, erosionant els 
conglomerats i deixant magnífics afloraments de les unitats d’estratificació que 
formen les sèries. El fet que el Noguera Pallaresa des de prop de la Pobla de 
Segur fins a l’anomenada corba dels alemanys (font de la Figuereta) segueix un 
traçat E-W i que després cap al congost de Collegats és N-S, l’aflorament ofereix 
un diedre dels cossos de conglomerats. Es pot doncs observar la seva geometria, 
tant respecte el seu basament com de la disposició entre diferents unitats 
estratigràfiques que s’hi poden distingir. 

PARAULES CLAU 
Con al·luvial    Fòssil de vertebrat 
Conglomerat    Lignit 
Discordança    Ludià 
Eocè superior 

EDAT DELS MATERIALS I PROCESSOS REPRESENTATS 
Edats representades: Paleogen – Eocè; Paleogen – Oligocè; Quaternari - Holocè 
Processos representats: tectònics – Eocè; erosió - Neogen 
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INFORMACIÓ GEOLÒGICA 

TIPUS D’INTERÈS I VALOR PATRIMONIAL 
Correspon a un dels exemples de cossos de conglomerats més grans que es 
poden observar en el Pirineu. Afloren en una ampla franja on hi ha dos grups de 
cossos conglomeràtics de procedència diferent. Uns, els inferiors, d’àmbit més 
reduït i local provenen del N (per tant el riu Noguera Pallaresa tala els cossos en 
direcció transversal i longitudinal (Collegats); són conglomerats grisencs de còdols 
carbonàtics. Els altres procedeixen del NW, els cossos són de grans dimensions, 
s’amalgamen els uns amb els altres cap al W i s’atasconen cap a l’E, progradant 
damunt l’altre sistema de conglomerats; són vermellosos i dominantment de 
gresos i conglomerats derivats de l’erosió de massissos permotriàsics. Els còdols 
són de diferent procedència i litologia, la qual cosa els hi proporciona fàcies així 
mateix diferents. Els que provenen del NW, la disposició del tall fet per l’erosió del 
riu, permet estudiar-los en un tall practicat de més proximal a més distal. Aquesta 
geometria fa que tingui un gran interès sedimentològic doncs l’aflorament permet 
fer simulacions a escala sísmica. 
Aquests cossos conglomeràtics tenen una petita orla, al davant, de gresos i 
argiles que passen a sediments lacustres. Unes petites conques lacustres, 
efímeres en les que s’hi dipositaren margues i lignits, unes i altres foren aprofitats 
durant la darrera guerra mundial per a la fabricació d’un ciment de molt baixa 
qualitat (fàbrica de ciment de la Pobla de Segur). 
Als voltants d’aquesta conca lacustre hi vivia una abundant fauna que va donar 
restes de vertebrats, trobades quan s’explotava la mina i les que hi ha en el 
jaciment de mamífers anomenat Roc de Santa, situat al peu d’aquest paratge, 
entre el camí vell i la carretera que va al poble, i que té un enorme interès científic; 
tant en quan dóna idea de la fauna de mamífers del moment, com que és un punt 
o fita de datació dins d’aquesta massa de conglomerats. En el decorat, el nivell 
lacustre, coincideix amb el límit entre els dos sistemes de cons al·luvials i que, 
degut a la seva composició dominantment argilosa, hi ha la casa i camps de cultiu 
de Gramuntill. 
Cal afegir-hi, a més a més, el fantàstic paisatge que des del punt d’observació pot 
contemplar-se del començament del Pre-pirineu i d’una part del Pirineu Axial. Així, 
doncs, al gran interès didàctic i científic de la geozona, s’hi ha d’unir un enorme 
interès turístic (concretament geoturístic). Un interès turístic per les formes 
erosives que recorden el relleu montserratí. Un interès didàctic per oferir la 
possibilitat d’iniciar-se en la lectura del paisatge geològic, a un tipus de 
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sedimentació, a l’estudi de l’erosió i a la morfologia de dues sèries discordants: la 
mesozoica i la cenozoica. I, un interès científic per l’estudi de les fases i tipus de 
deformació i la seva datació; l’estudi de la molasa pirenaica, uns sediments que 
són conseqüència de moviments tectònics. 
 
Interès turístic: 4 
Interès didàctic (nivell divulgatiu i d’ensenyament bàsic): 4 
Interès didàctic (ensenyament a nivells mig i superior): 4 
Interès científic: 4 

ANÀLISI COMPARATIVA 
És evident que hi ha afloraments, en el Pre-pirineu sobretot, semblants al de la 
vall del Noguera Pallaresa. Però amb la seva magnitud i clarividència és difícil de 
trobar-ne un altre. Els conglomerats de la vall de Serradell fins al congost d’Erinyà 
i d’aquí a la masia de Casilda és semblant però amb una menor quantitat de 
conceptes geològics exposats. Ho complementarien, en tot cas, els conglomerats 
de Sant Llorenç de Morunys (Santuari de Busa). Cal indicar que els de Sant 
Llorenç del Munt, Montserrat i Montblanc tenen una significació paleoambiental 
(tipus de conca sedimentària) molt diferent als de la Pobla de Segur i per això la 
seva comparació pot servir tan sols per a establir diferències. 

RELLEVÀNCIA GEOLÒGICA 

DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA I CONTEXTUALITZACIÓ (ESPAI/TEMPS) 
La conca sedimentària de la Pobla de Segur corresponia a una cubeta excavada 
en els materials margo argilosos del Santonià superior, Campanià i Maastrichtià. 
Aquesta cubeta és conseqüència de les accions erosives que actuaren sobre un 
sector de la làmina encavalcant de Bóixols-Sant Corneli. La mise en place 
d’aquesta làmina va tenir lloc durant el començament del Cretaci superior. La 
resta d’aquests sediments de composició dominantment argilosa, es varen 
dipositar sincrònicament amb els darrers moviments de col·locació de la làmina. 
Foren, doncs, els causants de gairebé l’actual geometria i distribució de litologies, 
dures i blanes, on l’erosió posterior hi excavà la cubeta. 
Aquesta cubeta va començar a ser reomplerta per conglomerats (conglomerats 
del Roc de Pessonada) a l’Eocè superior. A ella hi anaven confluint barrancs que 
estaven sotmesos en la capçalera a una forta erosió. En la part de confluència 
d’aquests torrents, en moments determinats, s’hi formaven petites conques 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Medi Ambient 
i Habitatge 
Direcció General del Medi Natural 

Dr. Roux, 80 
08017 Barcelona 
Tel. 93 567 42 00 
Fax 93 280 29 94 

 

lacustres on s’hi dipositaven abundants restes de vertebrats que avui resten com 
a testimonis de la vida en aquells temps (Eocè superior, Ludià) i d’aquelles 
contrades. La conca més tard es va acabar de reblir amb una gran massa de 
conglomerats procedents de l’erosió de les làmines encavalcants de les Nogueres 
i de la zona Axial Pirenaica. 
El gruix sedimentari d’aquests conglomerats és superior al milenar de metres. La 
major part es va sedimentar durant l’Oligocè i la part alta, potser, al començament 
del Miocè. 
L’erosió quaternària i l’actual ha fet aflorar el basament cretaci i ha deixat un 
seguit de magnífics afloraments. El de major dimensions i que mostra una gran 
quantitat de conceptes geològics és, sens dubte, el de Montsor-casa Gramuntill- 
Collegats el punt d’observació del qual està prop del poblet d’Hortoneda. 

RELLEVÀNCIA COM A REGISTRE GEOLÒGIC 
La rellevància d’aquesta geozona se centra, sobretot, en el camp de 
l’Estratigrafia. En primer lloc per la geometria dels diferents cossos estratigràfics 
que s’hi poden observar, els tipus de contactes entre els diferents grups de 
conglomerats i el que hi ha entre aquests i el basament cretaci. En segon lloc les 
diferents fàcies que es poden distingir en aquests cossos conglomeràtics. En 
tercer lloc les restes paleontològiques que presenten el nivell de Sossís-Roc de 
Santa, com les restes de vida d’aquest ambient sedimentari i durant aquesta 
època. I, en darrer lloc, presenta una gran rellevància en quant a l’estudi de 
l’evolució geològica no sols d’aquesta zona pre-pirenaica sinó que ajuda a 
explicar els retocs finals tectosedimentaris de tot el Pre-pirineu Central. 
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Vall de la Noguera Pallaresa al N de la Pobla de 
Segur. Les edificacions que toquen a la carretera 
corresponen a l'antiga fàbrica de ciment. A la dreta 
de la fotografia es poden observar els desmonts de 
l'antiga mina de carbó de Sossís (lignit de baixa 
qualitat i margues molt impures). Per damunt treu el 
nas el Roc de Santa. A l'esquerra de la fotografia es 
veuen les dues famílies de conglomerats. Foto: J. 
Rosell 

Vista general del Roc de Santa (el barranc de Santa 
separa el serrat de la carretera d'Hortoneda del 
relleu que forma el Roc). Foto: J. Rosell. 
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Composició diferent de les dues famílies de 
ventalls. La de la part baixa, grisenca, està formada 
per còdols que provenen del Cretaci inferior. La 
superior, on les unitats de ventalls es van 
atasconant cap a la dreta a mida que el sistema 
prograda, fan "downlap" sobre la grisenca. La 
continuïtat de les capes del sistema inferior i la falta 
d'organització interna demostra que són producte 
de transport/sedimentació per corrents 
hiperconcentrats, catastròfics i en reduït temps, que 
donen lloc, a la boca del torrent, a làmines 
planoparal·leles. Els nivells argilosos poden 
correspondre al marge extern dels ventalls o bé a 
dipòsits lacustres amb abundants paleosòls. 
Foto: J. Rosell 
 

 

Talús de la carretera d'Hortoneda, tot passada una 
cruïlla que porta al poble de Claverol. Són barres 
dipositades en front d'un canal subsidiari d'una zona 
lacustre, formant un cicle estrato i granocreixent. 
Foto: J. Rosell. 
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Roc de Santa, part occidental al barranc de Santa. A la base (fons del barranc) hi afloren 
les capes del s ventalls d'àrea font cretàcica. A la part mitja, amb vegetació, les capes 
lacustres margoses amb fòssils. I a la part alta, les capes de conglomerats de còdols 
d'origen paleozoic i permotriàsic. Foto: J. Rosell. 

 
Coalescència de les dues famílies de ventalls: la N-S, grisenca, i la E-W, rogenca. Els 
primers tenen una procedència del N i els segons del NW. Aquests darrers formen tota la 
muntanya de Montsor. El replà de Casa Gramuntill, on anaven a parar els ventalls 
rogencs, està format per sediments lacustres dipositats en llacs efímers. El sistema 
vermell fa "downlap" damunt la família grisenca.  Foto: J. Rosell. 
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Roc de Santa, vista de la paret oriental. Ressalta, per un costat, el color vermellós degut 
a la gran abundància de còdols permotriàsics (gresos vermells). I per l'altre, el tipus 
d'estratificació: limitada a plans paral·lels, gairebé horitzontals, que limiten diferents 
estrats, diferents avingudes d'uns pocs fluxos hiperconcentrats i voluminosos. Foto: J. 
Rosell. 

 

Vall de la Noguera Pallaresa, fent un angle recte a 
partir de La Figuereta. Els cossos conglomeràtics 
tenen forma de llentia; corresponen al sistema N-S, 
desfilant-se cap a les zones laterals. Els camps 
cultivats, verda, estan damunt del nivell lacustre de 
Casa Gramuntill. Foto: J. Rosell. 
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Continuació cap a migjorn de la resta de Roc de Santa, no abraçat per la fotografia 
anterior. Les característiques són idèntiques. Foto: J. Rosell. 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

INSTRUMENTS DE PROTECCIÓ EXISTENTS I RECOMANACIONS PER A LA 
PRESERVACIÓ I/O RECUPERACIÓ DE L’ESPAI COM A VALOR 
PATRIMONIAL 
Aquesta zona no necessita de cap mena de protecció. Està formada per espais 
bosquetans, erms i una minoria de cultivats que donen varietat al paisatge. 
Gairebé tota la zona que abasta la vista des del punt d’observació està 
completament deshabitada: al poble de Montsor no hi ha ningú; casa Gramuntill 
està deshabitada; a Peracalç hi ha dues persones; a Solduga i Esplugues no hi 
viu ningú i a Hortoneda no arriben a 10 habitants. 
Tan sols caldria tenir protegit el jaciment de fòssils de Roc de Santa. Això no 
obstant, cal dir que amb els anys que fa que es coneix l’existència d’aquest 
jaciment per la comunitat científica, no ha sofert cap tipus d’agressió ni de 
sobreexplotació. 

IMPACTES NEGATIUS I AMENACES 
En l’actualitat, en tota la zona que forma part de la geozona, no hi ha cap impacte 
negatiu ni amenaces. 

RECOMANACIONS SOBRE EL TIPUS D’ÚS 
La còmoda accessibilitat del punt d’observació i el mega aflorament que des d’ell 
hom pot contemplar, presenten unes condicions molt favorables com a recurs 
turístic (geoturístic), didàctic i també científic. En tot cas cal destacar que, a part 
del geòtop del Roc de Santa, es pot complementar la visita amb l’estudi de 
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l’aflorament que presenta el talús de la carretera prop del poble de Claverol, que 
té també un alt interès didàctic a diferents nivells. 
Tant en la geozona com en el geòtop cal posar-hi panells explicatius. 

RECOMANACIONS PER LA INCLUSIÓ EN CATALOGACIONS ESTATALS O 
INTERNACIONALS  
L’estudi del decorat (paisatge geològic) del barranc de Montsor-casa Gramuntill-
Collegats té unes condicions immillorables per a ser inclòs en una catalogació 
internacional. Caldria, sens dubte, col·locar-hi un bon panell explicatiu. 

AUTORIA DE LA FITXA 
Joan Rosell Sanuy. Departament de Geologia. Facultat de Ciències de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Medi Ambient 
i Habitatge 
Direcció General del Medi Natural 

Dr. Roux, 80 
08017 Barcelona 
Tel. 93 567 42 00 
Fax 93 280 29 94 

 

FITXA DE GEÒTOP INCLÒS 1 
El Roc de Santa 

DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA 
El Roc de Santa és un testimoni que l’erosió ha deixat d’una massa de 
conglomerats vermellosos, tallats en penya-segats que limiten un allargat bloc 
amb certs retocs de morfologia montserratina. 
Està format per conglomerats de còdols dominantment de procedència 
permotriàsica (d’aquí el seu color vermell). Són rars els de calcàries del Triàsic 
mitjà i més abundants els de roques ofítiques. N’hi ha de paleozoics, els més 
abundants entre ells són els derivats de calcàries devonianes. I de molt rars de 
procedència del Cretaci inferior. 
Els conglomerats són massius i tan sols es manifesten amb molta claredat els 
plans d’estratificació que hi ha cap a la base d’aquesta escultura natural. Els 
contactes entre les masses de conglomerats són planers. 
Poden interpretar-se com el producte de fortes avingudes d’aigua i sediments 
(fluxos hiperconcentrats) que procedien de torrents situats al NW de la zona on 
afloren avui en dia i que es dipositaven per ajudar a acabar de reomplir la cubeta 
de la Pobla de Segur. Més tard foren deformats (sembla ser més aviat per 
processos gravitacionals a gran escala i no causat per moviments tectònics). 
L’erosió hi ha anat actuant i gràcies al seu lax diaclasat vertical ha anat deixant 
com a relleu testimonial un gran paral·lepípede de roca que ressalta impactant fort 
en el relleu. 
Per observar la composició litològica, des de la carretera, cal apropar-se fins a la 
cova que hi ha a l’extrem de migjorn. Allí es poden observar la composició dels 
conglomerats i la seva disposició sedimentològica. L’observació general, de 
conjunt, pot fer-se des del punt d’observació de la geozona (part de llevant) o bé, 
en funció de l’hora del dia per la il·luminació, des de la carretera direcció a 
Claverol a 1 km, aproximadament, una vegada travessat el torrent de Santa, en el 
Solà de Santa (part de ponent). 
Al peu del Roc de Santa se situa un jaciment de fòssils molt important que ha 
servit de fita de datació de totes aquestes sèries estratigràfiques. En aquest 
jaciment de fòssils s’hi han reconegut, perissodàctils (Palaeotherium crusafonti, P. 
medium, P. curtum, Plagiolophus annectens, com a més abundants) i artiodàctils 
(cal destacar Xiphodon intermedium, Dacrytherium ovinum, Hyaenodon minor, H. 
heberti, Suevosciurus mutabilis). 
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Al talús de la carretera de les rodalies del Bc. de Santa, i si es vol complementat 
per observacions fetes en el talús a llevnat del poble de Claverol, es poden 
observar els materials de fàcies lacustres i paleocanals de conglomerats 
pertanyents en la seva gran majptia a la sèrie inferior, la d’origen local, de còdols 
derivats de l’erosió del Cretaci. 
 

 

Roc de Santa. Sota el Roc hi ha les capes 
argiloses lacustres on hi ha el jaciment de 
fòssils. Les capes dures són paleocanals 
intercalats en les fàcies fines. Foto: J. 
Rosell. 

INFORMACIÓ GEOLÒGICA GRÀFICA 
 

Claverol. Canal de conglomerats reomplerts per 
diferents avingudes de conglomerats i sorres de gra 
groller. Cada una deixa un interval granoclassificat 
de còdols i sorra. Així doncs, les alineacions de 
còdols grans marquen el límit de les avingudes. 
Foto: J. Rosell. 
 

Sossís. Capes de lignit entre altres molt més 
potents de margues sorrenques grises. La fotografia 
és feta a l'interior d'una galeria. Foto: J. Rosell. 
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Talús de la pista a N de Claverol. Part alta d'una 
barra. Hi ressalta la granoclassificació inversa. Foto: 
J. Rosell. 

 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

RECOMANACIONS PER A LA PRESERVACIÓ I/O RECUPERACIÓ DEL 
GEÒTOP COM A VALOR PATRIMONIAL 
Caldria tan sols col·locar, a peu de carretera, un panell o rètol explicatiu del 
geòtop. 
No és necessària cap mena de protecció a excepció del jaciment de fòssils. 
Hauria d’estar prohibida la recerca de fòssils, a menys que fos per a ús didàctic 
universitari i/o científic.  

IMPACTES NEGATIUS I AMENACES 
Cap.  

RECOMANACIONS SOBRE EL TIPUS D’ÚS 
Pot utilitzar-se com a àrea geoturística, fent una lectura geològica del paisatge, 
zona didàctica d’ensenyament mostrant la composició litològica dels conglomerats 
(àrees font) i dels dipòsits lacustres (gènesi dels lignits i formació de barres 
deltaiques dins del llac) i es poden estudiar els cossos canalitzats de 
conglomerats i les capes limitades a plans paral·lels d’aquesta mateixa 
composició i que corresponen a làmines de còdols escampats a partir de la 
desembocadura del torrent (sheet floods) sense tenir temps de canalitzar-se. 
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