DIAGNOSI DE LES TENDÈNCIES DEL PAISATGE

CODI SUBUNITAT: UO9

DENOMINACIÓ: CINGLE MAJOR DE MONTSANT
SITUACIÓ: La unitat comprèn la serra Major de Montsant, el
cingle Major i la zona basal meridional de més pendent,
majoritàriament al terme de la Morera de Montsant, encara que
la part oriental pertany al terme de Cornudella.
SUPERFÍCIE SUBUNITAT: 2.120 ha

Municipis

Superfície a la unitat de la CP

Morera de Montsant

1.890,61 ha

Cornudella de Montsant

229,39 ha

Cingle Major de Montsant, des del camí del mas de Sant Blai. Aquesta és una de les
estampes paisatgístiques més conegudes i valorades de la comarca.

El paisatge del planell culminant de la serra Major reflecteix les dures condicions
geoclimàtiques d’aquest espai. Un substrat format per conglomerats massius molt durs, unit a
un clima oromediterrani continental possibiliten només la implantació d’una bosquina
esclarissada, tot i que al fons dels clots i els comellars la vegetació és més exhuberant.

DESCRIPCIÓ GENERAL
GEOLOGIA I RELLEU

El cingle Major de Montsant és el front d’erosió d’un enorme amuntegament de conglomerats calcaris oligocènics que descansen sobre el substrat eocènic immediatament anterior, on hi trobem margues blanquinoses i lutites grogues. S’estén de E-NE
a O-SO mantenint una altitud superior als 1000 m durant 8,5 km. La subunitat constitueix la geozona de Montsant de l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya).
És en general escassa i baixa deguda als incendis forestals i a l’exposició i el pendent cap al sud. A la part basal (700 m) dominen les brolles calcícoles de romer, que van essent substituïdes per les joncedes en guanyar altura. Entre 900 i 1000 m el

VEGETACIÓ NATURAL

domini correspon a la garriga, formació subforestal dominada pel coscoll que, vista de lluny, vesteix les faixes que ocupa d’un agradable to de verd. A la Serra Major, amb un substrat molt rocós, prosperen brolles típiques de les zones mediterrànies
culminants, on els arbusts adopten formes semiesfèriques degut a l’acció del vent. Només als racons més protegits de la insolació i els incendis, per exemple als repeus i escletxes del cingle Major, així com als comellars de la serra Major, hi trobem
fragments d’alzinar i roureda. La vegetació rupícola és important i diversa arreu.

USOS DEL SÒL

L’ús agrícola del sòl es limita a les zones més baixes, a l’entorn de la Morera de Montsant i consisteix en parades de cereals, vinya i ametllers.

NUCLIS DE POBLACIÓ

La Morera de Montsant és l’únic nucli de la Subunitat.

INFRAESTRUCTURES DE COMUNICACIÓ I ENERGIA

La carretera TV-7021, de Cornudella a la Morera, penetra pel sud d’aquesta subunitat. De la Morera surt una pista cap a Escaladei que també circula parcialment pel seu marge meridional. A banda, només s’ha de destacar una torre de comunicacions
de dimensions discretes al damunt del nucli de la Morera de Montsant. A partir del cingle, només hi ha petits senders que es recargolen per les escletxes dels penya-segats.
Podríem dir que el cingle Major de Montsant és, tal vegada, la perspectiva paisatgística més coneguda, imposant i alhora fràgil del Priorat. Donat que s’enlaira força respecte als terrenys circumdants, no només és visible des de gairebé tots els

FAÇANES I MIRADORS

punts del Priorat sinó que també emergeix com un element paisatgístic de primer ordre des de la cubeta de Móra, als límits amb el Baix Ebre. La Morera de Montsant constitueix un excel·lent mirador sobre la vall del Siurana i el Priorat paleozoic.
També ofereix una àmplia perspectiva, en dies clars, sobre les muntanyes de la branca marítima de la serralada Prelitoral. De més difícil accés –només a peu per camins no aptes per a tots els públics-, però amb panoràmiques excel·lents, és la
serra Major de Montsant, des d’on s’albiren panoràmiques molt extenses que, en dies clars, s’estenen des dels Pirineus fins a l’illa de Mallorca.
Aquesta subunitat paisatgística compta també amb diversos valors patrimonials. L’ermita de Sant Joan del Codolar, a Cornudella, les balmes murades antigament utilitzades com a dormidors de bestiar i diversos camins, entre els quals destaca el camí de

PATRIMONI

Capçada, que recorre la serra Major en tota la seva longitud i els nombrosos “graus” que superen el cingle Major a través d’escletxes naturals. També hi podríem incloure monòlits i roques amb nom propi: el Rei i la Reina, les Tres Roques, la Roca Falconera, la
Roca de les Dotze; o els trams de cingle dels Codinals, dels Sacs, de la Falconera, del Portaler, del Fuster i de Sant Joan.
L’element paisatgístic dominant és el rocam en totes les seves expressions: cingles, agulles, escletxes, canals d’enderrocs, comellars provocats per l’erosió hídrica, coves i avencs, etc. Els pendents de la base del cingle presenten una gran

SÍNTESI DEL PAISATGE

quantitat de canals d’enderrocs ocupats per grans blocs de conglomerat de tendència cúbica. És destacable el contrast cromàtic entre el cingle Major, amb colors, segons la llum incident, que van del blavís al grisenc i el rosaci, i els pendents
basals, formats majoritàriament per lutites grogues.
Contràriament al que semblaria dictar la intuïció, aquest és un paisatge que, si només mostra variacions estacionals observables a curta distància en la floració dels arbusts de la brolla i l’evolució del fullatge dels escadussers caducifolis, sí que està

DINÀMICA I EVOLUCIÓ DEL PAISATGE

sotmès a una evolució geomorfològica relativament ràpida, basada en l’erosió del cingle principal. Aquest va descomponent-se en blocs, que es desprenen i s’amunteguen als canals d’enderrocs fins molts metres més avall. A banda de la vegetació
que eliminen els blocs despresos en la seva circulació pels pendents basals, els indrets del cingle d’on han caigut mostren una coloració rogenca molt contrastada amb les zones que porten exposades molt de temps als elements meteorològics.
Aquest és un paisatge d’extrema fragilitat pel desvirtuament que produiria qualsevol element artificialitzador que interrompés la continuïtat del cingle Major.

VALOR SOCIOECONÒMIC DEL PAISATGE

En constituir aquesta subunitat una de les façanes paisatgístiques més conegudes de la Catalunya meridional, té un valor socioeconòmic inqüestionable. És probablement el paisatge el factor decisiu d’atracció de la major part de visitants a la zona.
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