DIAGNOSI DE LES TENDÈNCIES DEL PAISATGE

CODI SUBUNITAT: UO6

DENOMINACIÓ: GORRAPTES - LES GANYES
SITUACIÓ: Aquesta unitat s’estén pel vessant dret del barranc
de les Ganyes i de l’arc occidental del riu Montsant, fins a les
carenes que limiten amb la cubeta de Flix, a la Ribera d’Ebre, i
amb les Garrigues.
SUPERFÍCIE SUBUNITAT: 2.682 ha
Municipis
Margalef
Bisbal de Falset
Cabacès

Superfície a la unitat de la CP
1.088,11 ha
1.015,27 ha
578,62 ha

Vista general de la serra de Gorraptes, des del camí rural de la Bisbal a Bellaguarda.
Aquesta alineació configura el límit entre el Priorat i la Ribera d’Ebre. Hi sovintegen els
bancals d’oliveres entre els fragments de pinedes i carrascars.

Bancals d’oliveres al damunt de la cova de Santa Llúcia, a la Bisbal de Falset, un indret
de devoció popular i que va servir d’hospital militar durant la guerra civil..

DESCRIPCIÓ GENERAL
GEOLOGIA I RELLEU

Geològicament, en aquesta àrea es produeix la transició entre els conglomerats massius de Montsant i les margues, margocalcàries i gresos de les Garrigues i l’alta Ribera d’Ebre. Els bancs de conglomerats van aprimantse progressivament alhora que els estrats de materials més tous guanyen potència. El relleu, igualment esglaonat per la disposició horitzontal dels estrats, no és tant abrupte com el de la subunitat veïna dels barrancs
interiors de Montsant.

VEGETACIÓ NATURAL

Constituïda per brolles de romer amb força elements de caire continental i màquies de garric i arçot, formacions arbustives o subforestals que sovint estan cobertes per un estrat de pi blanc

USOS DEL SÒL

L’agricultura és força important en aquest sector i se centra àmpliament en l’olivera. Amb molta menys importància apareixen ametllers i vinya. Els conreus solen ordenar-se en bancals limitats per marges de pedra, en
vessants no excessivament pendents o bé al fons de barrancs i comellars. Aquesta és la principal subunitat prioratina en la producció d’oli d’oliva, amparada sota la figura de la Denominació d’Origen

NUCLIS DE POBLACIÓ

La subunitat integra els nuclis de Margalef i la Bisbal de Falset.

INFRAESTRUCTURES DE COMUNICACIÓ I ENERGIA

Hi ha diverses carreteres (T-702, T-714, T-713) i una extensa xarxa de camins rurals. El marge septentrional de la subunitat està travessat per dues línies d’alta tensió, de 380 kV, que circulen quasi paral·leles de sud-oest a
nord-est. Damunt del nucli de Margalef hi ha una torre de comunicacions.

FAÇANES I MIRADORS

Aquesta és una zona discreta quant a espectacularitat del paisatge. No hi ha façanes destacades ni miradors. L’observació panoràmica de la subunitat s’ha de fer des del mirador de Sant Pau, a la subunitat U13, o bé
des de les zones elevades del Montsant occidental.

PATRIMONI

Un element de primer ordre del patrimoni historicocultural inclòs en aquesta subunitat és la cova de Santa Llúcia, un indret de devoció popular que va ser utilitzat com a hospital militar durant la guerra civil espanyola.
Com en la veïna subunitat U05, també s’hi ha descobert diversos jaciments arqueològics de gran valor científic.

SÍNTESI DEL PAISATGE

El paisatge és molt més humanitzat que a la subunitat veïna dels barrancs interiors de Montsant. El relleu esglaonat és més progressiu. Les amples faixes margoses i argiloses grogoses o rogenques s’aprofiten per a la
implantació d’oliverars de secà, que formen un mosaic amb les bosquines continentals d’un verd intens i amb els estrats conglomeràtics grisencs.

DINÀMICA I EVOLUCIÓ DEL PAISATGE

L’aspecte del paisatge al llarg de l’any és poc canviant degut a la migrada presència de caducifolis, que es concentren al llarg de la ribera del Montsant, límit oriental de la subunitat. Durant les darreres dècades
l’evolució d’aquesta zona ha anat en el sentit de l’abandonament d’algunes finques pel baix rendiment obtingut. La implantació de reg de suport en els darrers anys ha ajudat a frenar aquest abandonament. El principal
canvi que pot produir-se a curt-mitjà termini és el que resultaria de l’eventual implantació de centrals eòliques de producció d’energia, probable, si tenim en compte que el mapa de la implantació ambiental de l’energia
eòlica a Catalunya considera bona part de la subunitat com a zona d’implantació condicionada a la Declaració d’Impacte Ambiental (groc) i zona compatible (color blanc) que precisament coincideix amb les carenes
occidentals de la subunitat, que són les més desprotegides i susceptibles d’instal·lació d’activitats que impliquin una transformació paisatgística, tal com suposen actualment el pas de línies elèctriques d’alta tensió

VALOR SOCIOECONÒMIC DEL PAISATGE

El paisatge, no tan espectacular com el de Montsant, però amb elements similars (tormos, balmes, bancals de pedra, petits bosquets alternant amb els conreus) pot ser un dels elements diferenciadors de l’oli
d’arbequina que s’hi produeix.L’Associació d’Oleïcultors del Priorat ve venint desenvolupant de ja ja uns anys un programa de caracterització, millora i tipificació de l’oli d’oliva arbequina produït al Priorat, per tal de
millorar la qualitat de l’oli, millorar la seva comercialització i augmentar per tant el volum d’oli envasat i el valor afegit del producte. En base a la Cultura de l’Oli, (integrat a la comarca sota l’eix Cultura del Vi), aquestes
primeres actuacions conjuntes dels productors d’oli del Priorat (associats majoritàriament en cooperatives), ha començat a donar els seus fruits. Per tant, aquesta subnitat de paisatge, és una de les més significatives en
el valor de la producció agrícola, en aquest cas associada a les oliveres i l’oli.
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