DIAGNOSI DE LES TENDÈNCIES DEL PAISATGE

CODI SUBUNITAT: UO2

DENOMINACIÓ: CRESTES DE LA LLENA
SITUACIÓ: Correspon als cingles i pendents
encarats al sud de les crestes del Blai i les Solanes
de la serra de la Llena, al terme municipal
d’Ulldemolins, que assoleixen una alçada de 924 m
a la punta del General.
SUPERFÍCIE SUBUNITAT: 376 ha
Municipis

Superfície a la unitat de la CP

Ulldemolins

376 ha
Panoràmica, des de la C-242 a la sortida d’Ulldemolins, de les Crestes de la Llena, alineació
orogràfica que marca el límit nord.oriental del Priorat.

A la base de la serra de la Llena encara perviuen alguns bancals d’avellaners,
ametllers i oliveres, com aquest, sota la punta del General, al costat de la C-242.

DESCRIPCIÓ GENERAL
GEOLOGIA I RELLEU

Els estrats de conglomerats calcaris del període Oligocè, en disposició subhoritzontal a la part oriental, s’inclinen gairebé fins a la verticalitat a les crestes del Blai, configurant una façana paisatgística de gran
força, visible des de la fossa d’Ulldemolins. La part oriental d’aquesta subunitat s’ha inclòs en la geozona de la Roca Llaurada, de l‘Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya.

VEGETACIÓ NATURAL

La vegetació predominant correspon a les brolles calcícoles de romer al vessant meridional i al carrascar amb roures i la màquia de garric i arçot al vessant septentrional.

USOS DEL SÒL

La major part correspon a vegetació natural.

NUCLIS DE POBLACIÓ

No hi ha nuclis de població en aquesta subunitat.

INFRAESTRUCTURES DE

La C-242 travessa aquesta subunitat, i la TV-7004, de la C-242 a Vilanova de Prades hi circula prop del seu límit meridional. En aquesta petita subunitat cal afegir una línia d’alta tensió de 110 kV i dues torres de

COMUNICACIÓ I ENERGIA

comunicacions.

FAÇANES I MIRADORS

PATRIMONI

SÍNTESI DEL PAISATGE

La subunitat, en ella mateixa, és una façana important des de la perspectiva de la vall d’Ulldemolins, però el seu principal valor paisatgístic estructural és la presència d’un magnífic mirador sobre el congost de
Fraguerau, la Roca Llaurada i el vessant obac de Montsant, que es troba al costat de la C-242 i està senyalitzat.
En una subunitat amb molt pocs conreus, s’ha d’esmentar només la presència escadussera d’elements de pedra seca. També cal dir que el patrimoni geològic és important en estar part de la subunitat inclosa
dins d’una geozona. De la mateixa manera, la importància del patrimoni natural fa que la subunitat formi part de l’EIN de les muntanyes de Prades.
En conjunt es tracta d’un paisatge natural, caracteritzat per les faixes grises de conglomerat, inclinades en direcció al riu Montsant, alternades amb fases de materials més tous colonitzades per la vegetació.
Aquest paisatge natural està marcat, però, per la presència de diversos elements artificialitzadors, especialment el tall de la C-242, que prové d’Ulldemolins, i les torres de comunicacions.

DINÀMICA I EVOLUCIÓ DEL

Paisatge amb canvis cromàtics estacionals discrets, degut a la floració de les diferents espècies de les brolles de romer. A mig termini, la tendència prevista d’aquesta subunitat correspon al desenvolupament

PAISATGE

dels ecosistemes naturals i pensem que aquesta ha de ser la vocació principal.
Els rendiments socioeconòmics que la societat obté d’aquesta subunitat no són directes, però s’han d’esmentar dues qüestions importants que resulten en beneficis indirectes. D’una banda, els derivats de les

VALOR SOCIOECONÒMIC DEL

torres de comunicacions. En segon lloc, però no menys important, les crestes de la Llena constitueixen un dels corredors ecològics principals entre les muntanyes de Prades i la serra de Montsant i, per tant,

PAISATGE

són un pas estratègic cap al braç interior de la serralada Prelitoral. En aquest aspecte rau, justament, la seva màxima vulnerabilitat. El manteniment d’aquests corredors és imprescindible per al correcte
funcionament dels sistemes més grans que connecten (en aquest cas Prades i Montsant) i per al seu ús sostenible en benefici de la població local.
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