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OLIVERES MIL·LENARIES TERRITORI SENIA - OLIVOS MILENARIOS TERRITORIO SENIA
El Territori Sénia està format per 27 municipis (15 de
valencians, 9 de catalans i 3 d'aragonesos) que
comparteixen geografia, història, llengua i cultura i, a
més, tenen la major concentració d'oliveres
mil·lenàries del món: gairebé 5.000 exemplars de més
de 3,50 m de perímetre de tronc a 1,30 m del terra,
sent pràcticament totes de la varietat 'Farga'.
La Mancomunitat Taula del Sénia (formada per
ajuntaments) i l'Associació Territori Sénia (50% la
Mancomunitat i l'altre 50% sectors econòmics de la
zona), treballen juntes per a la promoció del territori.
Després de realitzar i mantenir l'inventari d'oliveres
mil·lenàries, amb l'ajuda d'altres administracions, han
aconseguit la conscienciació i implicació dels
propietaris de les oliveres i, també, la producció d'un
oli certificat d'alta gamma i establir sinergies amb la
restauració i el turisme.
Per facilitar la visita a les oliveres més monumentals,
després de signar convenis amb propietaris,
ajuntaments i molins, s'han condicionat museus
(Ulldecona i la Jana) i diverses àrees en altres
municipis, a més de senyalitzar alguns camins.
Gràcies a l'ajuda de les diputacions de Castelló,
Tarragona i Terol i per acompanyar l'exposició Oliveres
mil·lenàries Territori Sénia, s'ha editat aquest fullet.

El Territorio Sénia está formado por 27 municipios (15
valencianos, 9 catalanes y 3 aragoneses) que comparten
geografía, historia, lengua y cultura y, además, tienen la
mayor concentración de olivos milenarios del mundo:
casi 5.000 ejemplares de más de 3,50 m de perímetro de
tronco a 1,30 m del suelo, siendo prácticamente todos
de la variedad 'Farga'.
La Mancomunidad Taula del Sénia (formada por
ayuntamientos) y la Asociación Territorio Sénia (50% la
Mancomunidad y el otro 50% sectores económicos de
la zona), trabajan juntas para la promoción del territorio.
Tras realizar y mantener el inventario de olivos
milenarios, con la ayuda de otras administraciones, han
logrado la concienciación e implicación de los
propietarios de los olivos y, también, la producción de
un aceite certificado de alta gama y establecer sinergias
con la restauración y el turismo.
Para facilitar la visita de los olivos más monumentales,
tras firmar convenios con propietarios, ayuntamientos y
molinos, se han acondicionado museos (Ulldecona y la
Jana) y diversas áreas en otros municipios, además de
señalizarse algunos caminos.
Gracias a la ayuda de las diputaciones de Castellón,
Tarragona y Teruel y para acompañar la exposición
Olivos milenarios Territorio Sénia, se ha editado este
folleto.

Premios obtenidos por ‘Olivos milenarios Territorio Sénia’
- Premio Hispania Nostra / F.B. Santander
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- Premio Unión Europea / Europa Nostra

- Premio Paisaje Consejo de Europa

LLDECONA
A

Museu de l’Arion

Visites guiades: Tel. 619 770 869

Ulldecona és el municipi amb el major nombre
d'oliveres mil·lenàries del món: 1.372, al 2017. El museu
de l’Arion, on fa visites guiades l'oficina de Turisme, està
situat al costat de la Via Augusta romana i en ell es
poden admirar 35 exemplars en poc més d'una Ha.
La Farga de l'Arion, segons datació feta per la
Universitat Politècnica de Madrid, va ser plantada l'any
314 d.C. i, per tant, té 1.704 anys. El 1997 la va declarar
arbre monumental la Generalitat de Catalunya i el 2006
va rebre el premi AEMO a la millor olivera monumental
d'Espanya.
A més, a la foia d'Ulldecona i a la falda de la serra de
Montsià, hi ha una àrea amb 3 oliveres.
A l'antic molí d'oli, d'estil modernista, està situada
l’oficina de Turisme d’Ulldecona (Tel. 619 770 869
turisme@ulldecona.cat)

Plantada

314 d.C.

Premio AEMO 2006
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Àrea Foia Ulldecona

G 40.618828 0.493878

Ulldecona es el municipio con el mayor número de
olivos milenarios del mundo: 1.372, en el 2017. El
museo del Arion, donde hace visitas guiadas la oficina
de Turismo, está situado junto a la Vía Augusta romana
y en él se pueden admirar 35 ejemplares en poco más
de una Ha.
La Farga del Arion, según datación hecha por la
Universidad Politécnica de Madrid, fue plantada en el
314 d.C. y, por lo tanto, tiene 1.704 años. En 1997 la
declaró árbol monumental la Generalitat de Cataluña y
en el 2006 recibió el premio AEMO al mejor olivo
monumental de España.
Además, en la foia de Ulldecona y en la falda de la sierra
de Montsià, hay una área con 3 olivos.
En el antiguo molino de aceite, de estilo modernista,
está situada la oficina de Turismo de Ulldecona
(Tel. 619 770 869 - turisme@ulldecona.cat)

Oficina Turisme: antic molí d’oli.
www.turismeulldecona.com
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CANET LO ROIG
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Àrea de Canet lo Roig

G 40.547201 0.247599

Canet lo Roig és el municipi amb el major nombre
d'oliveres mil·lenàries de tota la Comunitat Valenciana:
1.131, al 2017.
Ja a l'entrada del poble venint de la Jana, es troba una
àrea d'oliveres mil·lenàries amb dos magnífics exemplars.

Plantada

569 d.C.
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Olivera “4 potes”

Una de les zones de major concentració es troba als
'Rajos', anant pel camí de Xert, on s'ha fet un itinerari
(SL-V58) per caminar i admirar el paisatge i els exemplars
més destacats, com l'olivera de les '4 potes' (premi AEMO
a la millor olivera monumental d'Espanya 2016).
Però el nom de Canet quedarà per sempre unit a la
pel·lícula 'El Olivo' d'Iciar Bollaín, amb l'olivera
protagonista, que es troba prop d’un camí rural, passat el
cementiri.

G 40.548468 0.227165

Canet lo Roig es el municipio con el mayor número de
olivos milenarios de toda la Comunidad Valenciana:
1.131, en 2017.
Premio AEMO 2016
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”El Olivo”

G 40.560379 0.243740

Ya en la entrada del pueblo viniendo de la Jana, se
encuentra una área de olivos milenarios con dos
magníficos ejemplares.
Una de las zonas de mayor concentración se encuentra
en los 'Rajos', yendo por el camino de Xert, donde se ha
hecho un itinerario (SL-V58) para caminar y admirar el
paisaje y los ejemplares más destacados, como el olivo
de las '4 patas' (premio AEMO al mejor olivo
monumental de España 2016).

Plantada

527d.C.

4

Pero el nombre de Canet quedará para siempre unido a
la película 'El Olivo' de Iciar Bollaín, con el olivo
protagonista, que se encuentra cerca de un camino
rural, pasado el cementerio.

www.canetloroig.es

la jana
B

ALCANAR

Museu del Pou del Mas

G 40.515014 0.234284
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Àrea d’Alcanar

G 40.559297 0.479685

Premio AEMO 2014

Aquest museu, situat també al costat de la Via Augusta,
alberga en menys d'una Ha 21 oliveres mil·lenàries, entre
les quals destaquen la Farga del Pou del Mas, plantada
l'any 833 d.C. segons la Universitat Politècnica de Madrid,
amb gairebé 8 m de perímetre de tronc i també l'olivera
de les Parelles que va obtenir el premi AEMO a la millor
olivera monumental d'Espanya 2014. En aquest museu,
l'accés i les visites són lliures.
Este museo, situado también junto a la Vía Augusta,
alberga en menos de una Ha 21 olivos milenarios, entre
los que destacan la Farga del Pou del Mas, plantada en el
año 833 d.C. según la Universidad Politécnica de
Madrid, con casi 8 m de perímetro de tronco y también
el olivo de las Parejas que obtuvo el premio AEMO al
mejor olivo monumental de España 2014. En este
museo, el acceso y las visitas son libres.
www.lajana.es

Anant d'Alcanar a Ulldecona per la ctra. TP-3318 s'arriba a
l'ermita del Remei. Entre l'ermita i el poblat iber de la
Moleta hi ha una finca municipal, on s'han senyalitzat 7
oliveres mil·lenàries de formes molt singulars.
Yendo de Alcanar a Ulldecona por la ctra. TP-3318 se
llega a la ermita del Remei. Entre la ermita y el poblado
íbero de la Moleta hay una finca municipal, donde se han
señalizado 7 olivos milenarios de formas muy singulares.
www.alcanar.cat
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VINAROS
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Àrea de Vinaròs

LA SENIA
G 40.506197 0.430746
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Àrea de la Sénia

G 40.636020 0.299749

Als voltants de l'ermita de la Misericòrdia o Sant
Sebastià, en terrenys de titularitat municipal, s'han
senyalitzat 3 oliveres mil·lenàries dintre d'un espai on
hi ha altres arbres i que s'utilitza com a zona d'esbarjo.

Al km 1 de la ctra. TV-3421 de la Sénia a Mas de Barberans
està l'olivera del Catxo, exemplar molt rar pel forat de la
seva base. Prèvia reserva, Turisme la Sénia (977576156
turisme@lasenia.cat) organitza visites guiades.

En los alrededores de la ermita de la Misericordia o San
Sebastián, en terrenos municipales, se han señalizado
3 olivos milenarios dentro de un espacio donde hay
otros árboles y que se usa como zona de recreo.

En el km 1 de la ctra. TV-3421 de la Sénia a Mas de Barberans
está el olivo del Catxo, ejemplar muy raro por el hueco de su
base. Previa reserva, Turismo la Sénia (977576156
turisme@lasenia.cat) organiza visitas guiadas.
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www.vinaros.es

www.lasenia.cat

GODALL
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Àrea de Godall

traiguera
9

G 40.643336 0.446843

Àrea de Traiguera

G 40.520234 0.291643

Plantada

Plantada

1018 d.C.

971 d.C.

A 2 km del poble i a la vora de la ctra. TV-3313 de Godall
a Ulldecona, es troba aquesta àrea on es pot
contemplar l’olivera més gran de Godall i on, diverses
vegades, s’han organitzat activitats culturals i festives.

A la sortida del poble i al costat del camí que va al
santuari de la font de la Salut, s'ha fet aquesta àrea on
s'han senyalitzat 4 oliveres mil·lenàries i una d'elles ha
estat datada en més de 1.000 anys.

A 2 km del pueblo y al lado de la ctra. TV-3313 de
Godall a Ulldecona, se encuentra esta área donde se
puede contemplar el olivo mayor de Godall y donde, en
diferentes ocasiones, se han organizado actividades
culturales y festivas.

En la salida del pueblo y junto al camino que va al
santuario de la font de la Salut, se ha hecho esta área
donde se han señalizado 4 olivos milenarios y uno de
ellos ha sido datado en más de 1.000 años .

www.godall.org

www.traiguera.es
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calig
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Àrea de Càlig

SANT JORDI
G 40.465209 0.347894

11

Àrea Mas Na Cabanes

G 40.550377 0.352831

Plantada

744 d.C.
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Àrea de Muntells

G 40.504914 0.309177

A la vora del camí que va del poble a l'ermita del
Socors, d'acord amb els propietaris, s'ha condicionat
aquesta àrea, senyalitzant les dos oliveres mil·lenàries
més monumentals que hi ha.

Sant Jordi té 153 oliveres mil·lenàries inventariades i
repartides per tot el seu terme. S'han fet 2 àrees: Mas
Na Cabanes (a 5,7 km) i Els Muntells (a 1,9 km) i s'han
indicat els itineraris que porten a elles.

Al lado del camino que va del pueblo a la ermita del
Socors, de acuerdo con los propietarios, se ha
acondicionado esta área, señalizando los dos olivos
milenarios más monumentales que hay en ella.

Sant Jordi tiene 153 olivos milenarios inventariados y
repartidos por todo su término. Se han hecho 2 áreas:
Mas Na Cabanes (a 5,7 km) y Els Muntells (a 1,9 km) y
se han indicado los itinerarios que llevan a ellas.
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www.calig.es

www.santjordi.es

ROSSELL
13

BENICARLO

Àrea de Rossell (Mas Sabatero)

G 40.58971 0.24872

14

Oliveres de Benicarló

Rossell té 71 oliveres mil·lenàries inventariades i més
de la meitat es troben a la partida Mas Sabatero. Per
això s'ha senyalitzat el camí rural que porta fins a l'àrea
(uns 5.500 m.) per poder-les admirar.

Benicarló compta amb una gran riquesa agrícola:
carxofes, horta, cítrics, però també zones de secà amb
oliveres i garrofers. Actualment hi ha 27 oliveres
mil·lenàries i la majoria es troben al Bovalar i la Sotà.

Rossell tiene 71 olivos milenarios inventariados y más
de la mitad se encuentran en la partida Mas Sabatero.
Por ello se ha señalizado el camino rural que lleva
hasta la área (unos 5.500 m.) para poderlos admirar.

Benicarló cuenta con una gran riqueza agrícola:
alcachofas, huerta, cítricos, pero también zonas de
secano con olivos y algarrobos. Actualmente hay 27
olivos milenarios y la mayoría se encuentran en el
Bovalar y la Sotà.

www.rossell.es

www.ajuntamentdebenicarlo.org
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SANTA BARBARA
15

Museu de la vida a la plana

Pg. Quatre carreteres, 2

CERVERA DEL MAESTRe
G 40.712274 0.501788

Tel. 658 998 721

16

Centre d’interpretació Molí de l’Oli

Ctra. CV-135, km. 9

Tel. 964 86 55 15

G 40.458511 0.285488

info@molicervera.org

A l'antiga masada de Martí s'ha fet un museu, amb un
centre d'interpretació, on es veu l'evolució del poble
des dels seus orígens fins l'actualitat, sempre al voltant
de l’oli i les oliveres, i la col·lecció d'història natural
'Josep A. Valls' amb peces de gran valor.

El Molí d'Oli de Cervera del Maestre és una instal·lació
industrial tradicional que al 1984 fou donada al poble
pel seu propietari, Manuel Segarra, i que al 2007 va ser
declarat BIC. Un cop rehabilitat, el centre d'interpretació
il·lustra totes les fases de la producció de l'oli.

En la antigua masada de Martí se ha hecho un museo,
con un centro de interpretación, donde se ve la
evolución del pueblo desde sus orígenes hasta la
actualidad, siempre alrededor del aceite y los olivos, y la
colección de historia natural 'José A. Valls' con piezas de
gran valor.

El Molí d’Oli de Cervera del Maestre es una instalación
industrial tradicional que en 1984 fue donada al
pueblo por su propietario, Manuel Segarra, y que en
2007 fue declarado BIC. Una vez rehabilitado, el centro
de interpretación ilustra todas las fases de la
producción del aceite.
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www.santabarbara.cat

www.cerveradelmaestre.es

caminS d'oliveres mil·lenaries - caminos de olivos milenarios

Itinerari 1: Freginals – la Ràpita – Ulldecona – Alcanar (28 km)
1. Tram Freginals a Ulldecona (15 km)
2. Tram Cocó de Jordi (la Ràpita) a Punt A (6,5 km)
3. Tram Ermita del Remei (Alcanar) a Punt B (7 km)
Itinerari 2: Santa Bàrbara – la Galera – Godall – l'Arion (Ulldecona) (18,3 km)
Itinerari 3: Mas de Barberans – la Sénia (18 km)
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www.tauladelsenia.org
info@tauladelsenia.org
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Disseny i continguts: Mancomunitat Taula del Sénia - Fotos: Santi Martorell i Mancomunitat Taula del Sénia
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