
Què veure a Senan 
 
A - Cal Quelo Carrer Portal, 9 
El portal és adovellat, de punt rodó, i duu la data de 1736. Aquesta data podria 
correspondre a una reforma de la casa, quan es va obrir el balcó i els finestrals de les 
golfes, en un eix desviat amb relació a la porta. 
 

B - Casa de la Vila PLAÇA MAJOR, 1 
Construcció de tipus tradicional.  
Fins al 1969 va acollir l'escola de la vila. Rehabilitat l'any 2002  
 
 
B - Cal Casanova Pl. Major, 02 
L'element més interessant és la llinda de la porta d'accés, on hi podem observar una 
creu sota la qual hi consta l'any 1770. A la llinda s'hi ha afegit actualment l'escut 
municipal de la vila i un segon baix relleu al·lusiu al nom del poble.  
Construcció d'època moderna reformada a la segona meitat del segle XVIII coincidint 
amb el gran desenvolupament econòmic de la comarca degut al desenvolupament 
vitivinícola. 
La casa ha estat molt reformada a finals del segle XX amb l'habilitació de les golfes com 
a habitatge. 
 
C - Creu de terme CARRER DEL CASTELL 
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'aquest 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. 
La creu de terme estava col·locada, originàriament, al final del raval de la Creu 
(d'aquí el seu nom), junt a l'antic camí de l'Espluga de Francolí als Omells.  
El 1936 va quedar força malmesa, fins al punt que la creu superior que la rematava no es va poder 
recuperar i va ser substituïda per l'actual creu de ferro. 
Posteriorment, en una data desconeguda però posterior al 1949, fou traslladada a la seva ubicació 
actual. 
 
C - Cal Batlle Vell - C. Castell, 02 
Casa de l'antic batlle de la vila. Sense cap element arquitectònic remarcable. 
Segueix la línia de la resta de construccions característiques de la vila. L’únic 
element destacable podria ser el balcó de la dreta de la façana, amb tres 
grans permòdols. Anteriorment aquest espai era el colomar de la casa. 
Al voltant del 2005 es van fer reformes a la casa es va fer desaparèixer una 
espitllera que hi havia sota el la balconada de la dreta, avui tapada per una canonada 
d'aigües pluvials. 
 
C - El Portalet C. CASTELL, 8-10 
Segons assenyala la veu popular, es tractaria d'un antic portal del mur. Actualment 
només queden algunes pedres de l'arc que estan parcialment tapades per una 
conducció d'aigua pluvial. 
De totes maneres, el fet que es tracti de les restes d'un portal del mur és força 
dubtós. Sembla més coherent urbanísticament, seguint les dades històriques 
disponibles del al moment, que es tracti de les restes d'un antic portal d'una casa privada. 
 
C - Cal Serra - CARRER DEL CASTELL, 12 
El conjunt ha estat molt modificat al segle XX. 
De la seva estructura original destaca la porta amb els brancals i una gran llinda de 
pedra, així com les dues petites finestres del primer pis, amb ampits motllurats de 
pedra. 
 
 
 



D - Mur de la vila LA MURALLA 
Mur de defensa de la població bastit en època indeterminada. Actualment només 
es conserva aquesta paret del que va ser la muralla que envoltava al poble de 
Senan. Aquesta està feta de pedra tallada i el tros que es conserva millor es 
troba localitzat a la part alta del poble (nord). Encara es pot veure una antiga 
porta d'accés a cal Cosme i una espitllera a cal Batlle vell. Pel que fa als portals, 
hom pensa que el Portalet formava part del recinte emmurallat. 
Al segle XVIII delimitava els carrers de Dalt (avui carrer Castell) i de Baix (avui carrer Major) de la 
vila.  
 
D - Castell PARTIDA DEL CASTELL 
Avui en dia només s'hi pot observar una sèrie de pedres disposades en forma circular 
sense completar la volta, però pel lloc on és i per la forma, podria ser una torre de 
guaita. 
 
 
E - Creu de ferro PLAÇA DEL CASTELL 
Creu de ferro forjat feta pel ferrer Biel (l'Espluga de Francolí) col·locada sobre un fust 
de pedra calcària quadrangular. La creu de ferro fou realitzada pel ferrer Biel, de 
l'Espluga de Francolí. 
 
 
F - Església de Santa Maria Carrer Major 
Edifici originàriament d'una nau, rectangular, amb un absis semicircular i 
coberta amb volta de canó. L'absis fou tallat per allargar-la en aquest 
sentit 
Sobre el portal s'hi ha afegit un campanar de cadireta. Està orientada a 
sol ixent (com era habitual en les esglésies medievals). Mentre estaven 
remodelant l'església van trobar restes de l'antic absis, el qual han deduït que aquest fos 
semicircular. Els peus de l'altar són de Poblet. 
La primera referència sobre l'església data del 1170, L'edifici fou restaurat entre 1978 i 1984 deixant 
a la vista l'estructura romànica.   
 
F - Cal Vallès Carrer Major, 3  

Edifici de grans dimensions constituït de planta baixa i una planta alta. 
Coberta de teula aràbiga a dues vessants, amb ràfec, tortugada i canalera 
moderna de pvc. La façana és de carreus molt ben treballats. Al centre hi ha la 
porta principal d'accés, amb un gran arc dovellat de mig punt. Als brancals de 
la porta s'hi poden observar encara les marques a la pedra de les anelles de 
lligar els animals que hi va haver durant segles.  

A la dreta de la porta principal s'hi pot veure una espitllera de defensa, mentre que a l'esquerra es 
va obrir una segona porta d'accés a l'immoble, quadrangular.  
El primer pis també es va modificar en època moderna, segurament al segle XVIII, amb la 
construcció de dos grans balcons sobre lloses motllurades. Un d'aquests va ser bastit desfent la part 
superior de l'arc de la porta.  
 
F - Cal Ros Carrer Major, 5  
Edifici de l'any 1609 segons indica la data gravada a la llinda del portal. La part 
inferior de la façana està feta amb carreus de pedra picada mentre que a mitja 
alçada és de paredat irregular. Les finestres estan emmarcades amb pedra i 
tenen l'ampit motllurat, El pis superior és fruit d'una reforma moderna. 
 
 
F - Antiga abadia  C. MAJOR, 10 
Construcció de grans dimensions, de planta de tipus trapezoïdal formada per planta 
baixa i dues plantes altes amb coberta de teules àrabs a dues vessants. 
 
 



F - Cal Pep i Cal Modesto C. Major, 35-37 
L'element més interessant de la casa és l'arcada doble de l'entrada i una pedra on hi 
ha gravat l'any que ser construïda: 1865. Les finestres tenen els ampits de pedra. 
Aquesta casa, juntament amb cinc més, són peculiars del poble de Senan perquè era 
una única construcció dividida en dos habitatges per a dos germans. 
 
G - Cup de Vi C/ RAVAL DE LA CREU, 4 
Cup tradicional, de petites dimensions, realitzat a partir de grans lloses de pedra 
calcària. Força interessant pel fet d'estar situat a la façana de la casa. 

 
H - Ca l'Engràcia C. Raval de la Font, 11 
La façana mostra la pedra irregular a la vista. Al centre hi ha la gran portalada 
dovellada d'accés a l'immoble. Les finestres del primer pis tenen els brancals, les 
llindes i els ampits de pedra treballada. Destaca també la barbacana. 
 
I - Safareig públic RACÓ DE LA FONT 
Safareig tancat dins d'un edifici restaurat. Té una sola bassa rectangular dividida a la 
part interior. Els rentadors són de ciment. 
 
I - Font Vella o de la Vila RAVAL DE LA FONT 
Font tradicional de la vila. 
La font havia estat tapada durant molt de temps per matolls i arena. El 1990 es va 
netejar tota i es pot veure un petit canal de pedra que porta l'aigua que surt per la boca 
de la font cap a un dipòsit. 

 
I - Font Nova RAVAL DE LA FONT 
Font reconstruïda a través d'un fons FEDER de la UE. Aquesta recull les aigües i les 
aboca a la font Vella, situada sota d'aquesta. 
 
 
J - Les Piquetes RAVAL DE LA FONT 
Dues piques de pedra tallada adossades a un mur de pedra seca. Havien servit per 
rentar roba i per donar de beure als animals.  
S'omplen de l'aigua que neix espontàniament a la zona. 
 
 
K - Pou de la Vila CAMÍ DEL POU DE LA VILA 
Pou amb estructura adintellada, formada per tres grans peces de pedra que 
permetien la suspensió de la corriola, i una sèrie de cubs tallats en pedra acoblats per 
facilitar l'aprofitament de l’aigua a mida que s'anava extraient. 
Pou, on antigament 10la gent hi anava a buscar l'aigua. Actualment està tapat per 
dalt, i hi ha com uns petits safarejos. També hi havia una pica de pedra i la van prendre. 
Cap al 1970 es va instal·lar una bomba mecànica en una caseta annexa per extreure l'aigua del pou 
i fer-la arribar al poble. Al voltant dels anys 1990 es va abandonar en fer-se un nou pou al Fons de 
l'Hereu d'on s'extreu més cabal d'aigua. 
 
L - Cabanes de pedra seca CAMÍ DEL POUET 
Construccions típiques de molts pobles que es dedicaven al conreu de la vinya. Es 
construïen primer fent un recobriment de pedra sobre el terreny on es volia fer la 
cabana i després es colgava de terra. Finalment es buidava la terra de dintre i es 
col·locaven les pedres de les parets. Aquesta construccions servien per guardar-hi 
es animals i també per que els pagesos poguessin resguardar-se del fred i de la 
puja. Entre les més destacades hi ha les següents: Aigües Vives (1), cal Peret (2), 
cal Sec (3), del Magí (4) o de cal Salvadoret. 
La construcció d'aquests elements data de finals del segle XVIII i primers anys del XIX, amb el 
desenvolupament del conreu de la vinya. 
 
 



M - Forn de Calç  PARTIDA DE LA SERRA 
Antic forn de calç testimoni de l'activitat d'aquest tipus en la zona. Es un pou 
profund de grans dimensions oberts per una sola banda i per la part inferior des 
d'on es posava la llenya per cremar les pedres. La finalitat d'aquests era obtenir 
calç viva útil per a sulfatar. Se sap que hi havia altres en el terme però molts ja no 
s'han pogut trobar perquè hi han crescut plantes al seu voltant o han quedat 
colgats de terra i runa. 
 
N - Monument Megalític PARTIDA LES PLANES 
Dolmen partit en tres bocins, se suposa. Actualment formen part d'un marge. 
 

 
O - Basseta del Magí CAMÍ DELS PLANS 
Petita bassa que recull l'aigua d'una font propera. Aquesta aigua era aprofitada 
tradicionalment per un antic hort i un sembrat. Els animals de la zona hi venen a 
beurer. 
 
 
 
Esteles funeràries 
Esteles funeràries discoïdals. De la primera es conserva només el disc, aprofitat en una font pública. 
Té un diàmetre de 40 cm i està decorada amb una mena de crismó o creu de sis braços. 
La segona està encastada dalt d'un mur proper a l'església. 
 
 
http://www.senan.cat/ 
http://patrimoni.serviconca.org/ 
 
Enllaç a Google Maps: 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1wKYgFrrsVzD_JBPLnv1mQvrHtys&usp=sharing 
 
 

 
 



 


