La Sènia
Edificis públics. L’Ajuntament, al carrer Tortosa número 1, poc després de l’entrada del poble,
és una edificació moderna. Dintre hi trobem el Punt d’Informació Turística.

L’activitat més important de la Sénia havia estat l’agricultura. El conreu més representatiu és
l’olivera. El de la vinya ha tingut poca importància si el comparem amb d’altres llocs de
Catalunya.
Una altra activitat que cal tenir en compte és la que es relaciona amb l’aprofitament de la fusta
que és la base del desenvolupament industrial lligat al sector del moble a partir dels anys
seixanta. La importància del sector del moble es veu reflectida en la seva presència tant a fires
nacionals (València) com a internacionals (París, Milà, Colònia, etc.). El nombre total
d’empreses és en l’actualitat de cent cinquanta-vuit sense incloure-hi els petits comerços.
D’aquestes, unes seixanta es dediquen al sector de la fusta. El nombre de treballadors es de
1.400, dels quals un 70% viuen al poble i un 30% són forasters.
Llocs d’interès
El principal atractiu turístic de la nostra població és sense cap dubte el Parc Natural dels
Ports.
Camp d’aviació. A la carretera cap a Ulldecona encara es poden veure les runes del que fora
un dels camps d’aviació més actius durant la guerra civil. Visites sense reserva tots els
dissabtes a les 10h.
Olivera mil·lenària. A la carretera del Mas de Barberans
trobem l’olivera mil·lenària.
Les arrels d’aquesta olivera formen una «cova» de mida considerable.
La creu del terme. Al parc de davant del Casal Sociocultural.
Lo Calvari. Construït l’any 1774. És de propietat particular.
El molí l’Abella es troba al camí del Calvari. Restaurat entre els anys 1991 i 1995. En
l’actualitat està acabant d’adequar-se com a alberg.
El molí Inguiot es troba a l’altra part de riu Sénia (al terme del Rossell) just enfront del molí
l’Abella.
El casc medieval és el que compren els carrers Major i Cardenal Cisneros. En aquest carrer es
troben les cases més antigues del poble. La inscripció més antiga que es conserva és la casa de
Pere Ferrer, que data de 1689.
En el carrer Cardenal Cisneros trobem ca Palau, que és una de les cases pairals del poble i es
conserva tal i com era quan es va construir.
L’Ajuntament vell conserva també l’antiga estructura. Al costat, hi ha la porta de la presó.
El casc antic. Està constituït per la plaça Major i els carrers que hi arriben, excepte el carrer
Major, que forma part del casc medieval. Les dades més antigues que es veuen en les cases
són 1785 i 1790.
L’església de Sant Bertomeu. L’edifici data aproximadament del 1750. Està erigida en honor
a Sant Bertomeu i es va fer sobre les runes d’un temple més antic.
La torre del campanar data de 1764. És el punt més alt del poble. Ha albergat campanes des
de 1814 fins al 1936, i des de 1993 fins a l’actualitat.
A la plaça Major podem baixar a la font Vella (1833), que es va fer per portar aigua al poble.
La terrassa ha estat des de sempre un mirador al riu Sénia.
Lo safareig i les escales a Les Cases del Riu. Baixant per l’escales de la terrassa trobem a
l’esquerra el safareig per rentar la roba. És el més important dels que es conserven.
Les escoles velles. Centre Marcel·lí Domingo.
El centre d'interpretació del Riu Sénia (Molí la Vella)

