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Paisatge caracteritzat per l’extensió de l’espai urbanitzat, els polígons industrials i una densa xarxa 
d’infraestructures de comunicació. S’hi localitzen els dos nuclis de població més importants: Reus 
i Tarragona, on es concentren la majoria dels serveis. Entre aquestes dos poblacions hi trobem un 
paisatge de tipus periurbà on es situa la indústria petroquímica, que ocupa una gran extensió del 
terreny. La vegetació natural ocupa molt poc espai. 

REUS-TARRAGONA

Depressió oberta al peu de la serra de la Mussara que s’interposa entre aquestes muntanyes i la 
plana del Baix Camp. Les masses forestals més extenses, constituïdes per pi blanc i alzines, es 
localitzen als vessants de les serres que encerclen la depressió. La disposició urbanística i l’estil 
arquitectònic dels nuclis de població tenen un marcat caràcter rural en un entorn paisatgístic agrí-
cola on predomina el conreu de secà, principalment oliveres, avellaners i ametllers. La proximitat 
a la ciutat de Reus afavoreix el desenvolupament del fenomen del residencialisme i la construcció 
de segones residències.

CONCA VILAPLANA - ALFORJA

Franja de costa baixa densament urbanitzada, amb un contínuum de construccions que s’estén 
des del cap de Salou fins a Cambrils. Paisatge de primera línia de costa despersonalitzat per la 
profusió de construccions de tipologies diverses. Nuclis urbans que centren la seva economia en 
el turisme. La vegetació natural ocupa molt poca extensió. Al cap de Salou es localitzen pinedes 
de pi blanc, fragments de garriga i de màquies de margalló.

LITORAL DEL CAMP

Com el seu nom indica ens trobem en una plana gairebé horitzontal i lleugerament basculada cap 
el mar on hi drena una xarxa de torrents. El sol té una qualitat excel·lent per a l’activitat agríco-
la, que forma un mosaic heterogeni on predominen els conreus llenyosos: oliveres, avellaners, 
ametllers, garrofers i vinya alternats amb conreus de fruiters i hortalisses de regadiu. Els nuclis de 
població mantenen un caràcter i una fisonomia rurals. La proximitat als grans centres urbans de 
Reus i Tarragona i la proximitat al mar afavoreix un creixement urbanístic residencial i de segones 
residències. La proliferació de polígons industrials i de naus comercials és un fenomen que s’ha 
intensificat molt en els darrers anys. Es localitzen sobretot a les entrades dels nuclis urbans.
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La Conca de Vilaplana - Alforja La Mussara Les Muntanyes de Prades
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Paisatge de caràcter muntanyós i forestal amb un relleu abrupte que arriba a superar els 1000m 
d’altitud. Els cursos d’aigua han obert valls estretes i profundes delimitades per cingleres. La co-
berta forestal ocupa molta extensió amb boscos de pi blanc i alzinars a les parts baixes i rouredes, 
pinassa i pi roig per sobre dels 800m. La topografia accidentada no facilita l’expansió de l’espai 
agrícola. Hi ha presència de moltes antigues feixes fetes de pedra seca les quals, ara abandonades, 
són progressivament colonitzades per la vegetació espontània així com antics masos que han 
quedat en desús. Resten pocs nuclis rurals majoritàriament de segona residència, destacar el 
poble abandonat de la Mussara.

LA MUSSARA

Unitat formada per un massís muntanyós densament recobert per formacions forestals (el 90% 
de la superfície està ocupada per una coberta vegetal bàsicament mediterrània). El punt més alt 
s’eleva fins els 1200m d’altitud (Tossal de la Baltassana). S’hi localitzen petits nuclis rurals majo-
ritàriament de segones residències, els més importants són Prades i Vilanova de Prades i l’espai 
agrícola es concentra bàsicament als voltants d’aquest dos nuclis i és dedicat majoritàriament als 
conreus de secà. 
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Del mar a la muntanya
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