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La Taula del Sénia és una mancomunitat formada 
per 27 municipis, distribuïts entre les comuni-
tats autònomes de València, Catalunya i Aragó, 
que comparteixen història, cultura, llengua i 
paisatge.

Les construccions de pedra seca les trobem per 
tot el Territori Sénia com a testimonis humils i 
silenciosos de la nostra cultura. Vinculades a les 
activitats agràries, són un element essencial que 
configura la personalitat del paisatge i la capaci-
tat de l’home per adaptar-se al medi.

El patrimoni de la pedra seca constitueix un va-
lor cultural i patrimonial de primera magnitud i 
un recurs ambiental i econòmic lligat al turisme 
rural i cultural.

La Taula del Sénia es una mancomunidad formada 
por 27 municipios, distribuidos entre las comuni-
dades autónomas de Valencia, Cataluña y Aragón, 
que comparten historia, cultura, lengua y paisaje.

Las construcciones de piedra seca las encontramos 
por todo el Territorio Sénia como testigos humildes 
y silenciosos de nuestra cultura. Vinculadas a las 
actividades agrarias, son un elemento esencial que 
configura la personalidad del paisaje y la capaci-
dad del hombre para adaptarse al medio.

El patrimonio de la piedra seca constituye un valor 
cultural y patrimonial de primera magnitud y un 
recurso ambiental y económico ligado al turismo 
rural y cultural.



3

BECEITE BENICARLÓ
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CÀLIG CANET LO ROIG
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CASTELL DE CABRES CERVERA DEL MAESTRE
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LA GALERAFREGINALS
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GODALL HERBERS
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MAS DE BARBERANSLA JANA
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MORELLA PEÑARROYA DE TASTAVINS
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ROSSELLLA POBLA DE BENIFASSÀ
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SAN RAFAEL DEL RÍO SANT CARLES DE LA RÀPITA
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SANTA BÀRBARASANT JORDI



13

LA SÉNIA TRAIGUERA



14

VALDERROBRESULLDECONA
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VALLIBONA VINARÒS
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info@tauladelsenia.org

www.tauladelsenia.org
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