DIAGNOSI DE LES TENDÈNCIES DEL PAISATGE

CODI SUBUNITAT: UO1

DENOMINACIÓ: GARRIGUES D’ULLDEMOLINS
SITUACIÓ: Correspon al vessant nord-est de la
Serra de la Llena, a l’extrem septentrional del Priorat
–terme municipal d’Ulldemolins-, pertanyent a la
Conca del riu Segre. Inclou les partides de la
garrigueta, el pescater, les guineus i la salvana, entre
altres, anomenades genèricament com les garrigues
d’Ulldemolins.
SUPERFÍCIE SUBUNITAT: 1012 ha
Municipis

Superfície a la unitat de la CP

Ulldemolins

1012 ha

Barranc del purgatori amb el Mas del Roig, al centre de la imatge. A la part alta de les

L’olivera és el conreu més estès a la unitat de les Garrigues d’Ulldemolins plantat en

Garrigues els pins i les carrasques dominen el paisatge. Panoràmica des de la C-242.

bancals que ocupen els fons dels comellars, com aquest , a prop del Mas del Tura.

DESCRIPCIÓ GENERAL
GEOLOGIA I RELLEU

VEGETACIÓ NATURAL

Es caracteritza per l’aprimament dels bancs de conglomerats calcaris oligocènics i el predomini dels estrats alternants de margues i margocalcàries de S a N. Diversos barrancs que circulen de N a S travessen la subunitat, que hidrogràficament
coincideix amb l’únic àmbit del Priorat pertanyent a la conca del Segre.
Correspon al carrascar, amb la introgressió del roure valencià i altres espècies submediterrànies als vessants més obacs i les bosquines que tendeixen a la màquia de garric i arçot als indrets més solans i exposats. Les comunitats de substitució
són les brolles calcícoles de romer, les joncedes i els prats secs de llistó.

USOS DEL SÒL

Les zones més planeres dels comellars i les carenes presenten conreus de secà, presidits per l’oliver, seguit de l’ametller.

NUCLIS DE POBLACIÓ

No hi ha nuclis de població en aquesta subunitat.

INFRAESTRUCTURES DE

Pel límit meridional de la subunitat, coincident amb el llom carener de la serra de la Llena, hi circula la C-242, de les Borges del Camp a la Granadella. També la LP-7013, de la C-242 a la Pobla de Cérvoles. Una línia d’alta tensió de 110 kV

COMUNICACIÓ I ENERGIA

travessa la subunitat de nord-oest a sud-est.

FAÇANES I MIRADORS

Des de la C-242 hi ha àmplies panoràmiques, cap al sud sobre el congost de Fraguerau i el vessant septentrional de Montsant i, cap al nord, sobre les Garrigues i el Segrià.

PATRIMONI

Aquesta subunitat presenta una bona quantitat i diversitat de construccions rurals de pedra seca on, a banda de barraques i marges, destaquen els diversos aljubs o bassots que emmagatzemen el recurs més limitat en aquesta zona: l’aigua.
La combinació de bancals conreats i de vessants amb vegetació natural configuren un paisatge en mosaic, esglaonat per l’alternança d’estrats conglomeràtics entre els quals hi ha materials més tous. És en aquests últims on es disposen els

SÍNTESI DEL PAISATGE

conreus, limitats per marges de pedra que, sovint, ressegueixen els límits dels conglomerats. A grans trets, és un paisatge típic de les altes Garrigues, amb carenes allargades de N a S on s’hi conreen oliveres i ametllers, separades per
barrancs que, en gran part mantenen la vegetació natural.

DINÀMICA I EVOLUCIÓ DEL
PAISATGE

El predomini d’elements perennifolis en la vegetació natural (a banda d’algunes espècies submediterrànies) i també en els conreus (oliveres) fan que la dinàmica estacional del paisatge sigui poc perceptible en aquesta subunitat. A mig
termini no s’esperen canvis significatius en la configuració paisatgística d’aquesta subunitat ja que s’hi segueixen mantenint els conreus tradicionals en explotacions més aviat petites. La fragilitat més gran de la subunitat es presenta en dos
àmbits: el risc d’incendi i l’abandonament dels conreus.

VALOR SOCIOECONÒMIC DEL

A banda de l’obtenció d’olives i ametlles pels mètodes tradicionals de conreu, cal destacar la presència de finques per a la producció d’oli ecològic, procés iniciat ja fa uns anys i que està encarat a aconseguir un valor afegit, molt important per

PAISATGE

a la continuïtat de l’agricultura a la zona.
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