
Fer un bon ús de la deixalleria 
 

 

 

Al costat de la piscina municipal es troba ubicat un magatzem municipal 

que també ofereix la possibilitat de dipositar al seu costat els residus 

que no poden anar als contenidors soterrats. Andròmines com mobles, 

vidres de finestres, electrodomèstics, etc. També l’ajuntament ha incor-

porat un dipòsit per a l’oli de cuina i en breu un petit receptacle per a 

piles. Des d’aquest butlletí fem una crida als veïns i veïnes perquè no 

deixeu al terra petits residus i que els respecteu no trencant-los ni es-

campant-los pels voltants, ja que al costat es troba el parc infantil on 

juguen la canalla.  

 

Aprofitem aquest espai per recordar-vos que podeu disposar també de 

la deixalleria comarcal situada a prop de la rotonda direcció al Catllar.  

 

Objectius de la deixalleria:  

 Aprofitar els residus revaloritzables.  

 Disminuir la quantitat de residus que van a parar als abocadors. 

 Evitar l'abocament incontrolat de residus a l'entorn de les nostres 
ciutats i dels nostres pobles. 

 Separar els residus perillosos generats a les llars per donar-los la 
destinació final més adequada. 

 Informar i formar els ciutadans sobre la correcta gestió dels resi-
dus. 

 

Els residus que s’han de portar a la deixalleria són: ferralla, fusta, pneu-
màtics, vidre pla, restes de pintures i fluorescents. Les runes directa-
ment a la deixalleria del Catllar. 

Si heu de dipositar residus al magatzem municipal us recomanem de 

fer-ho un dia o dos abans del dia 1 o 15 de cada mes. 
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Gossos: Us demanem 
que totes aquelles per-
sones que teniu gossos 
els porteu lligats dins del 
nucli urbà per evitar pro-
blemes entre ells i amb 
les persones. 

Així com també us de-
manem que recolliu les 
deposicions d’aquests 
per tal de mantenir un 
poble més net. 

Brossa: La brossa fora 
dels contenidors es més 
difícil de recollir, sobretot 
si les bosses es tren-
quen per acció d’algun 
animal. Tenim conteni-
dors per recollir la major 
part dels residus gene-
rats a casa. Feu-los ser-
vir adequadament i evi-
tarem brutícia als car-
rers. 

 

RECOMANACIONS 



http://www.microcatalunya.cat 

Hi ha una realitat que normalment 

passa desapercebuda per la gran 

majoria i pel món globalitzat: als 

pobles de petita dimensió també hi 

ha vida! I el projecte que han co-

mençat en Marc Serena i l’Edu 

Bayer en serà una mostra real i di-

vertida. Us enganxem la seva expli-

cació del projecte i us animem a 

participar-hi. Renau està a l’agenda 

de viatge! 

Fa molt temps que hi donem vol-

tes.  A aquest blog, aquest projecte, 

aquest primer post… Però tot arri-

ba. I a nosaltres ens toca el mo-

ment de marxar. Comencem un 

viatge per Catalunya a través dels 

municipis de menys de 500 habi-

tants. Volem conèixer com es viu a 

la Microcatalunya, a la Catalunya dels 

micropobles. Per er-ho possible tenim 

una furgoneta preciosa que hem d’a-

grair a una gent de Vic, als 

de Lafurgo.net, que ens l’han preparat 

perquè res no falli. Hi dormirem molts 

dies, tot i que pot ser que alguna nit 

també ens escaparem a algun paller, 

habitació de convidats o un alberg 

de Xanascat. 

És un projecte impulsat conjuntament 

amb l’Associació Catalana de Micro-

pobles, i amb un equip format pel dis-

seny web del Carles de Cryogenica, 

la imatge gràfica de l’Hugo de l’Estudi 

Amagat i el vídeo de presentació del 

Miguel de la productora Un lloc, un 

món. A La Bisbal de l’Empordà hi te-

nim l’Emma i la Maria d’Ubicuo Stu-

dio, que fan algunes de les app més 

boniques de Catalunya. Tot bona 

gent! Per acabar, gràcies als pa-

trocinadors que ajudaran a pagar 

el ranxo i la gasolina: Estrella 

Damm i l’Obra Social La Caixa. 

Volem que sigui un projecte viu i 

us demanarem el vostre suport a 

mesura que anem avançant. 

Qualsevol idea (apropiada o no) 

que ens voleu fer arribar 

per correu electrònic serà benvin-

guda. També ho podeu fer, és 

clar, en un comentari aquí sota o 

a través de qualsevol de les xar-

xes socials inventades i les que 

encara s’han d’inventar. Mentres-

tant, arrenquem per la comarca 

més al sud del principat, el Mont-

sià! Anem a Freginals! 

Març 2014 

Escrit per: Adrià Calvet 

bigotis que recorden la cara d'un 

gat, unes taques blanques i cons-

pícues sota els ulls, el musell 

afuat i ullals ben desenvolupats. 

Arriben a fer un metre, la meitat 

del qual correspon a la cua, i pe-

sen 2 kg. 

La geneta es mou destra i àgil, li 

agrada enfilar-se als arbres i esti-

rar-se damunt de les branques 

horitzontals. S'alimenta de rato-

lins de bosc i en menor proporció 

de rèptils, ocells, ous i insectes 

que caça activament. 

No s'han trobat ossos fòssils de 

geneta al Pleistocè. S'entén 

doncs que és un element recent 

de la fauna de la península ibèri-

ca, probablement la geneta fou 

introduïda amb l’arribada dels 

àrabs. 

La geneta o gat mesquer (Genetta 

genetta) és un mamífer present al 

nostre municipi, però difícil de veu-

re per la seva discreció, perquè viu 

al bosc dens i pels seus costums 

nocturns. Pertany als vivèrrids, un 

dels dos únics representants a la 

fauna europea d'aquesta família de 

carnívors distribuïda sobretot per 

Àfrica i el sud d'Àsia. No és doncs 

un gat, ni un felí. 

Té el cos estilitzat, cobert de pèl 

clar amb taques negres alineades, 

una cua llarga i gruixuda on les 

taques negres esdevenen anells i 

les potes curtes amb peus amb 

cinc dits, quatre dirigits endavant 

amb ungles semi-retràctils i el pol-

ze petit i separat. El cap és relati-

vament petit, amb orelles dretes i 

La presència de la genetes 

es pot constatar per la 

presència de les letrines, 

que són llocs concrets on 

deposita els seus excre-

ments diàriament per, entre 

d’altres coses, delimitar el 

seu territori.  

Els vivèrrids com la geneta 

tenen prop de l'anus una 

glàndula que segrega una 

substància d'olor intensa que 

deixen anar quan se senten 

irritats o per marcar el ter-

reny. El musc civette, un 

dels ingredients de perfume-

ria més preuats, és aquesta 

substància obtinguda de di-

verses espècies de vivèrrid. 

Escrit per: Txiqui López 

MICROCATALUNYA, el projecte dels petits pobles 

PÁGINA  2 EL RENAUENC 

Fauna de Renau 

http://www.lafurgo.net/
http://www.xanascat.cat/
http://www.micropobles.cat/
http://www.micropobles.cat/
http://lestudiamagat.tumblr.com/
http://lestudiamagat.tumblr.com/
http://www.unllocunmon.com/
http://www.ubicuostudio.com/
http://www.ubicuostudio.com/
http://www.estrelladamm.com/
http://obrasocial.lacaixa.es/home/obrasocialN2_ca.html
mailto:correu@microcatalunya.cat
http://ichn.iec.cat/bages/roureda/Imatges%20grans/Apodemus%20sylvaticus.htm
http://ichn.iec.cat/bages/roureda/Imatges%20grans/Apodemus%20sylvaticus.htm


PERSONATGES 

PÁGINA  3 EL RENAUENC 

Josep Veciana i Aguadé, alcalde de Renau des de 1987 a 1991 

Josep Veciana i Aguadé va néixer a Renau el 21 d'agost del 1919 a la casa pairal del carrer Peralta, 

núm. 5. En aquell temps Renau era un municipi de pagesos sense carretera d'accés, ni electricitat, ni 

aigua corrent. La seva infància va transcorre al poble que el va veure néixer. 

Els seus pares foren els primers en inculcar-li l’amor a la llengua i a la terra catalana. Va tenir el pri-

mer contacte amb l'escola de mà d'un mestre que es trobava a punt de jubilar-se, el Sr. Hortet. Vecia-

na, juntament amb una vintena de nens i nenes, rebien les primeres lliçons a les golfes de la casa del 

mestre. Quan el seu professor Hortet es jubilà el succeïren el mestre Travé i el Sr. Díaz amb qui els 

alumnes feren teatre i engegaren una biblioteca. 

Josep Veciana va fer l'ingrés al Batxillerat a Tarragona on s'hi desplaçava fent 30 quilòmetres de bici-

cleta diaris. A l'any 1937 acabà el Batxillerat i, quan acabà, amb tan sols disset anys, la Generalitat 

republicana el nomenà mestre a Picamoixons. 

Veciana interrompé la seva tasca de mestre a Picamoixons i durant un any i mig es dedica a ser mili-

cià de la Cultura, instruint els soldats en les instal·lacions del Parc Samà, on treballava amb analfabets 

de les lleves que anaven arribant, els escrivia cartes per als familiars i per a les núvies. Allà disposa-

ven de biblioteca, periòdics i material divers perquè els soldats aprenguessin a llegir i escriure. 

A finals de l'any 38 va dirigir-se a la frontera francesa, entrant al país veí per Portbou en un tren de 

malalts i ferits. Al juliol de l'any 39 va tornar a casa, i veié com el nou règim va deixar moltes escoles 

sense mestres.Finalment va ser nomenat mestre interí de Pradell de la Teixeta l'any 1944.Va ser en un 

concurs de trasllat que l’any 1955 va venir a Perafort, on va exercir de mestre durant 28 anys i va te-

nir cura de l'escola unitària, primer, i mixta després. 

A poc a poc, semblava que “el règim” abaixava la guàrdia, i el mestre començà a introduir el català en 

poesies i vocabulari i a classe podíem llegir “Cavall Fort” i “Serra d’Or”. Va encetar juntament amb 

l'Olga Xirinachs, presidenta d'Òmnium Cultural del Tarragonès, una campanya a les escoles en favor 

de l'ensenyament del català. Amb un grup esforçat contribueix de forma entusiasta a endegar la cam-

panya "El català a l'escola", que assolí una bona acollida. 

L'Òmnium Cultural li va concedir el títol de "Tarragoní fidel ” l'any 1982per la tasca a favor de l'ense-

nyament en llengua catalana i a la cultura dels Països Catalans. El mestre Veciana aprofità l’acte per a 

fer una magistral lliçó per tots els presents i va dir “pels qui volem una Catalunya rica i plena en con-

tinguts és ben simple assolir-ho amb una sola regla: pensar, parlar, llegir i escriure sempre i només 

en català. Perquè hi tenim tot el dret i un sagrat deure que no podem deixar de banda". 

Es va jubilar l’any 1984. L’any 1988, li fou concedida la Medalla del Treball de Francesc Macià en 

reconeixement dels mèrits en el treball, que li va ser lliurada pel president Jordi Pujol al Saló de Sant 

Jordi del Palau de la Generalitat. 

Cal destacar el seu treball com a alcalde al capdavant de l'Ajuntament de Renau, càrrec que va desen-

volupar des del 1987 al 1991, impulsant la reforma del casal i la construcció del camp d’esports. L’a-

mor pel seu poble va fer que aprengués a conduir i es comprés un 2 CV per poder anar-hi cada dia a la 

tarda, això li comportà més d’un ensurt, ja que la mecànica no era el seu fort. 

Va viure a Perafort durant 51 anys, casat i pare de dos fills els quals hagueren de sacrificar moltes ho-

res de convivència per dedicar-les a les seves tasques docents. A Josep Veciana li agradava dir que 

era un mestre de poble, perquè la seva vocació d'ensenyant la va completar sempre allà on va residir, 

amb tota eficàcia i dedicació, i fins i tot amb sacrifici quan els temps van ser durs. (CONTINUA A LA 

PÀGINA SEGÜENT) 



Al marge de l'activitat pròpiament educativa dins l'àmbit escolar, va impartir classes de llengua cata-

lana a Òmnium cultural del Tarragonès, a l'Ajuntament, a la Diputació de Tarragona, a la Delegació 

Universitària, etc., i va ser corrector de català als Serveis Territorials d’Ensenyament de Tarragona, 

Ajuntament de Perafort i de professionals de les lletres. D'aquest període cal destacar la recopilació de 

noms de lloc La Pobla de Mafumet, Renau, Perafort i Puigdelfí, Els Garidells, publicant i col·laborant 

en llibres com:Guia de Perafort (escriu el pòrtic del llibre publicat per Francesc Cortiella i Òdena, 

l’any 1982); Guia de Renau (juntament amb Francesc Cortiella i Òdena, l'any 1982); Història de la 

Pobla de Mafumet (col·labora amb Francesc Cortiella i Òdena, l’any 1986); Recull de topònims i an-

tropònims del terme Municipal de Renau, l’any 1990; Recopilació de les memòries de Josep Veciana 

i Aguadé, l’any 1998;Onomàstica del terme municipal dels Garidells (col·labora amb Dolors Cabré 

Montserrat, l’any 2003) i Recollida de dades sobre meteorologia popular (col·labora amb Albert Ma-

nent). 

Finalment va morir a Tarragona el febrer de 2007, i a la parròquia de Renau es va aplegar molta gent 

que omplia la plaça per dir adéu al mestre Veciana. En el seu recordatori es va escriure com a epitafi: 

“En record d’un home que estimà la seva terra i la seva gent”. 

Escrit per: Joan Josep Padrell 

qualitat de vida de les persones 
són : 
 
Augmenta la resistència a la fatiga 
i incrementa la capacitat per al tre-
ball físic i mental. 
 
Ajuda a combatre l'ansietat , la 
depressió i l'estrès mental. 
 
Redueix el risc de tenir malalties 
cardiovasculars, així com càncer 
de còlon i de mama. 
 
Millora la capacitat per agafar el 
son. 
 
Ofereix major energia per a les 
activitats diàries. 
 
Tonifica els músculs i incrementa 
la seva força. 
 
Millora el funcionament de les arti-
culacions. 
 
Contribueix a la pèrdua de pes 
quan això és necessari. 
 
L'activitat física és una eina fona-
mental en la prevenció i el tracta-

L’itinerari saludable de 
Renau 
El camí es fa al caminar, i 
en caminar també fem sa-
lut. Amb aquest objectiu es 
va plantejar l’itinerari del 
qual parlem aquí. 
La ruta saludable de Re-
nau té una llargada de 8,85 
kms que es pot fer en 2h 
45m, amb una grau de difi-
cultat mig, perfecte per fer-
ho en família. Dins d’a-
quest ruta també podreu 
trobar recomanacions per 
una millor alimentació, així 
com exercicis i interpretaci-
ons del paisatge. 
Practicar exercici físic de 
forma continuada proporci-
ona múltiples beneficis al 
teu cos i a la teva ment i 
contribueix a gaudir la vida 
amb més plenitud. L'activi-
tat física regular ofereix 
multitud de possibilitats per 
a "viure i sentir-se millor "  
 
Alguns dels beneficis amb 
els quals l'exercici físic 
contribueix a millorar la 

ment de la diabetis. És un ele-
ment indiscutible en la terapèu-
tica de la hipertensió arterial. 
Afavoreix d'una manera senzilla 
les relacions socials en compar-
tir activitats amb amics i famili-
ars i igualment propicia establir 
noves amistats que participin 
en la mateixa activitat . 
L'hàbit de caminar diàriament, 
durant mitja hora o més temps, 
no només és una bona forma 
de relaxació emocional sinó 
que és també una manera efec-
tiva d'ajudar el cos a mantenir-
se en bones condicions .  
 
Caminar és salut . 
 
"Camí per caminar , per viure 
instants privilegiats en un 
marc privilegiat" . 
 
Diàlegs amb una muntanyenca 
feliç de Françoise Jaussaud  
 
 
 
 

Escrit per:Txiqui López 


