LLOCS D’INTERÈS DE SENAN

PUNTS D’INFORMACIÓ:

ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE SENAN. És
l’edifici més emblemàtic del poble. D’estil romànic,
fou construïda originàriament a partir d´una nau
rectangular, amb un absis semicircular i coberta amb volta
de canó a la fi del segle XII, sota l’impuls dels monjos
benedictins de Montserrat. Està orientada a sol ixent (com
era habitual en les esglésies medievals).

Ajuntament de Senan. Tel. 977 87 73 33
Plaça Major, 1
www.senan.cat

LES TRES FONTS. El racó de la Font és un espai d’esbarjo,
amb taules i barbacoa, a l´ombra de les moreres. S’hi
troben tres fonts: la font Vella (o de la vila), la font Nova i la
del racó de la Font. La font Vella i la del racó de la Font
estan situades a la part baixa del poble i donen nom al raval
de la Font. Són de construcció molt similar, excavades a
una fondària d’uns tres metres, amb volta de pedra seca i
una pica on s’arreplega l’aigua. El sobrant del racó de la
Font és canalitzat fins a la font Nova i d’aquesta es canalitza
als rentadors, situats al seu costat.
El racó de la Font va ser reconstruït l’any 1991.
CREU DE TERME. Creu de terme gòtica que actualment
està situada a les escales de l’església, col·locada sobre una
llosa que commemora la Santa Missió de l´any 1949.
Damunt d´aquesta, hi ha un fust hexagonal sobre el qual
s'alça un capitell amb figures humanes i ornamentació
gòtica.
Damunt del capitell hi ha una creu de ferro forjat.
Abans del 1949, estava col·locada al final del raval de la
Creu (d´aquí ve el seu nom), junt a l’antic camí de l’Espluga
de Francolí als Omells.
L’ALZINA DE LA PASTORA. Es tracta d’una alzina de
forma perfectament esfèrica situada enfront del nucli del
poble, al costat del camí del coll de les Eugues, i a prop del
camí vell a l’Espluga de Francolí. És la més gran de les que
queden a la vista i acull de forma paradigmàtica el seu
característic ecosistema. Ha estat declarat arbre local
monumental.
Recomanacions:

Oficina Comarcal de Turisme de la Conca de Barberà.
Monestir de Poblet (Vimbodí i Poblet) - Tel. 977 87 12 47 www.concaturisme.cat
ARTESANIA

RUTA FAMILIAR PER
LES SORTS DE SENAN

Taller de ceràmica. Tel. 977 87 73 01
Raval de la Font, 7
soler.alba@am2.es
www.lluissoler.com - www.nuriaalba.com
Taller de pintura sobre seda. Tel. 649311725
C. del Portal, 11
art@cucdeseda.com

ALLOTJAMENTS:
Ca la Nuri (CPI). Tel. 977 87 73 01 - 690151614

Raval de la Font, 7
www.calanuri.net

COM ARRIBAR-HI:
Des de Montblanc, per la N-240 en direcció a Lleida, cal
agafar l’enllaç amb la T-233 en direcció a Senan i Bellpuig.
Des de Lleida, per la N-240 en direcció a Tarragona, fins a
enllaçar amb la T-232 en direcció a Senan i Bellpuig. Des
del monestir de Poblet, anem en direcció a l’Espluga de
Francolí per la T-700 i cal enllaçar amb la T-232 en direcció
a Senan i Bellpuig.

SENAN
- CONCA DE BARBERÀ –
www.concaturisme.cat
www.senan.cat

S8 –RUTA FAMILIAR PER LES SORTS DE SENAN
Punt d’inici i final: Església de Santa Maria de Senan
Distància: 2,500 km
Durada: 35‘
Dificultat: Baixa
Desnivell acumulat: 120 m de pujada i 120 m de baixada
Altitud mínima: 649 m i màxima: 720 m
Època de l’any: Tot l’any
Itinerari circular: Sí
Itinerari senyalitzat: Senyalitzat amb plaques direccionals
dissenyades per fer en família. També trobem senyals del
camí de Sant Jaume a Catalunya i del GR171. Atenció: no
s’han de seguir les marques de triangles vermells. Aquestes
marques no corresponen a La Ruta del Cister ni segueixen
cap camí homologat.
DESCRIPCIÓ
És un itinerari ideal per fer en família per conèixer l’entorn de
Senan en pocs minuts, seguint la unió d’elements
patrimonials i naturals més característics del poble com són:
l’església, l’alzina de la Pastora i els rentadors.
0,000 km (644 m). Església de Santa Maria de Senan.
Situada al mig del poble, n’és l’edifici més emblemàtic. Ens
situem mirant el vell portal romànic i baixem les escales de
la nostra dreta que ens porten a la Creu de Terme.
0,040 km. Pal indicador, Creu de Terme i carrer
Major. Continuem pel carrer Major amunt i deixem a
la nostra dreta la Creu de Terme. Uns metres abans,
deixem a l’esquerra un petit portal amb escales que pugen a
la plaça de l’Alcalde Antoni Saltó on hi ha una pèrgola
fotovoltaica i el bar del poble. Al llarg del carrer Major,
trobarem les rajoles amb la petxina de Sant Jaume que
corresponen al camí de Sant Jaume a Catalunya; nosaltres
les seguim en direcció contrària. Passem per davant de la
plaça Major on es troba l’edifici de l’Ajuntament.
0,170 km. Pal indicador, Carrer del Portal. Seguim recte
per sortir del poble.
0,290 km. Encreuament, pal indicador. Deixem el
camí asfaltat i continuem pel camí de la nostra
esquerra.
0,380 km. Encreuament, pal indicador. Continuem
pel camí de la dreta.

0,420 km. Encreuament, pal indicador. Seguim
les indicacions per la pista de la dreta. Vista
panoràmica del poble de Senan.

rentadors i les dues fonts: la font Nova i la Vella o també
anomenada de la Vila.
Continuem recte amunt en direcció al poble.

0,700 km. Antena de comunicacions. Deixem l’antena a
la nostra esquerra i continuem endavant pel camí tot
vorejant la partida del Bosquet.

2,180 km. Raval de la Font, encreuament, pal
indicador, enllaç GR171 i camí de Sant Jaume.
Seguim per la dreta. Unes figures de ceràmica
col·locades als ampits de les finestres a la nostra dreta, ens
indiquen que estem davant del taller de ceràmica i la casa
de turisme rural Ca la Nuri. Tornem a trobar senyals del
GR171 i, al terra, petxines de Sant Jaume que corresponen
al camí de Sant Jaume a Catalunya; nosaltres les seguim en
direcció contrària, cap al centre de la vila.

0,890 km. Encreuament, carretera T-232 i pal
indicador. Deixem a l’esquerra un camí que ens
portaria a la Fonteta i al Bosquet. ATENCIÓ! Sortim
a la carretera i caminem uns metres en direcció a l’Espluga
de Francolí, a l’esquerra.
1,030 km. Encreuament, pal indicador. Deixem la
carretera i el GR171 en direcció al monestir de
Poblet; i continuem pel camí de la dreta.
1,080 km. Encreuament, pal indicador. Seguim
pel sender que travessa un petit bosc i ens protegeix
del sol. A partir d’aquí començarem a veure el poble
de Senan a la nostra dreta i gairebé no el deixarem fins que
entrem al poble.

2,260 km. Encreuament. Continuem recte amunt
sense desviar-nos.
2,310 km. Encreuament, carretera T-232 i pal indicador.
Travessem la carretera i anem en direcció al centre de la vila
seguint els senyals. Pugem amunt pel carrer Major fins al
punt de sortida.

1,500 km. Encreuament, pal indicador. Arribem a
un camí ample. Deixem a la dreta un camí que ens
porta a camps de conreu i continuem pel camí de
l’esquerra.
1,640 km. Encreuament, pal indicador. Continuem
pel camí de la dreta que baixa a la carretera, cap al
poble.
1,720 km. Alzina de la Pastora, encreuament, pal
indicador. Girem a l’esquerra i agafem un senderó
que voreja l’alzina de la Pastora.
1,810 km. Encreuament, pal indicador. Arribem a
l’antic camí empedrat que enllaçava els Omells de
na Gaia amb l'Espluga de Francolí. Girem a la dreta
per aquest camí que baixa en direcció al poble.
1,930 km. Racó de la Font, encreuament, pal
indicador. Arribem a un camí ample. Just davant
tenim el Racó de la Font, girem a la dreta i
seguidament a l’esquerra.
El Racó de la Font és una bonica àrea de lleure amb taules,
arbres (moreres), una font, barbacoes i gronxadors que es
va habilitar l’any 1991. A la dreta es troben els antics

Plafó informatiu de la Ruta Familiar per les Sorts de Senan

