DIAGNOSI DE LES TENDÈNCIES DEL PAISATGE

CODI SUBUNITAT: UO7

DENOMINACIÓ: LA GRITELLA - SIURANA
SITUACIÓ: Correspon als contraforts prioratins de les
muntanyes de Prades i inclou els cingles i altiplans de la Gritella
i Siurana, la vall superior del riu homònim i el vessant nord del
puig de Gallicant.
SUPERFÍCIE SUBUNITAT: 1.432 ha
Municipis
Cornudella de Montsant

Superfície a la unitat de la CP

1.432 ha
Panoràmica del cingle de Siurana, des de la pista de l’embassament a Arbolí. Es
poden diferencial clarament l’estrat roig del Buntsandstein i el més clar al damunt,
corresponent a les calcàries del Muschelkalk. Tots dos, recolzats sobre el relleu
erosionat de les pissarres paleozoiques.

Parada d’avellaners a l’altiplà de la Gritella, des de la pista de Siurana a Prades. En aquesta
zona els boscos predominen clarament sobre els conreus. Al fons la característica silueta
del puig de Gallicant, un dels referents més emblemàtics d’aquest entorn

DESCRIPCIÓ GENERAL
Coincideix pràcticament amb la geozona de Prades-Siurana. Geomorfològicament la subunitat correspon a una successió estratigràfica del període triàsic perfectament limitada per un doble cingle constituït per gresos i
GEOLOGIA I RELLEU

conglomerats rojos del Buntsandstein a la part basal i calcàries grisenques del Muschelkalk a la part superior. El relleu és, per tant, accidentat i amb forts desnivells que contrasten amb els planells de les zones més
elevades, fortament erosionades. Pràcticament tota la subunitat està inclosa dins de la geozona Prades-Siurana, a l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya.

VEGETACIÓ NATURAL

Els boscos ocupen la major part de la superfície de la subunitat. A la part basal són alzinars litorals que s’enriqueixen amb caducifolis a mesura que es guanya altura. A l’altiplà de la Gritella guanyen protagonisme les
espècies forestals submediterrànies: roures, aurons, i pins rojos i carrassers.

USOS DEL SÒL

Els conreus són escassos i es concentren a la zona denominada els Masets, a l’est de Siurana. Bàsicament hi ha avellaners.

NUCLIS DE POBLACIÓ

El nucli de Siurana és l’únic que hi ha dins d’aquesta subunitat

INFRAESTRUCTURES DE COMUNICACIÓ I ENERGIA

Les úniques vies de comunicació de certa entitat són les pistes que comuniquen Siurana amb Cornudella de Montsant i amb Prades. Hi ha també una bona xarxa de pistes forestals. No hi ha altres infraestructures.

FAÇANES I MIRADORS

PATRIMONI

Els cingles triàsics de la Gritella i Siurana són façanes paisatgístiques de primer ordre, presents en el paisatge de fons de molts punts del Priorat. Siurana, amb àmplies panoràmiques sobre l’embassament homònim, la
fossa de Cornudella, i el Montsant oriental és, per la seva accessibilitat i situació, un dels miradors més visitats del Priorat.
En parlar de patrimoni és obligatori col·locar en primer lloc el conjunt historicoartístic de Siurana, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) en el seu conjunt, i també l’església de Santa Maria. Quant al patrimoni
natural, esmentar la presència en la subunitat d’un dels arbres monumentals del Priorat, l’alzina del mas de la Barba.
El paisatge d’aquesta subunitat està dominat pel bosc i el rocam. Els cursos hídrics, la major part estacionals, serpentegen a través dels sediments calcaris formant congosts típicament càrstics. En aquest conjunt,

SÍNTESI DEL PAISATGE

Siurana és d’una singularitat notable, amb una ubicació només explicable pels esdeveniments històrics. Entre el bosc, també és freqüent la presència de masos, sobretot als dos vessants elevats del barranc de la
Gritella. El riu Siurana, en el seu curs alt, travessa la subunitat tallant les formacions triàsiques en els coneguts i espectaculars gorgs del Siurana, un indret molt visitat.
La variació estacional del paisatge és força patent, especialment als altiplans de la Gritella on hi ha una bona proporció d’arbres caducifolis. En un futur proper no es preveuen canvis importants en el paisatge d’aquesta

DINÀMICA I EVOLUCIÓ DEL PAISATGE

subunitat, al marge del sempre present risc d’incendi forestal. A curt i mitjà termini, una altra possible amenaça és la possible pressió urbanística al nucli de Siurana, aspecte que vindrà determinat en el nou POUM de
Cornudella que s’està elaborant.
L’església i les cases de Siurana que es visualitzen des de molts punts del Priorat nord-oriental com si estiguessin literalment penjades dels cingles triàsics, constitueixen una estampa molt estètica i apreciada que atreu

VALOR SOCIOECONÒMIC DEL PAISATGE

visitants, la qual cosa suposa un atractiu inqüestionable del municipi de Cornudella de Montsant i el seu entorn, i un recurs paisatgístic i turístic de primer ordre per a la comarca del Priorat. L’entorn natural de qualitat,
igualment, sembla un dels factors que ha permès el desenvolupament de Siurana com un focus principal en l’esport de l’escalada, referent internacional molt més enllà del nostre país.
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