
 

 
 

En el darrer ple celebrat el dia 10 de setembre es va aprovar l’última certificació d’obra de Modi-
ficació de les instal·lacions d'abastament d’aigua de Renau per un import de 88.475,73 Eur pre-
sentada per l’empresa adjudicatària Ematsa, SA. Les actuacions inclouen la compra del terreny on 
s’ubica el pou d’extracció i la construcció de la nova instal·lació de bombament i connexió amb 
un generador que s’activa en el cas de manca de subministrament elèctric. 

Les obres que s’han dut a terme han estat les següents: la substitució del dipòsit de cambra única 
per dos prefabricats de 20m3; la substitució de la caseta allotjament del grup de bombeig amb la 
instal·lació d’un tancat perimetral i  la substitució de tota la caldereria de la instal·lació. 

També s’ha substituït el grup de pressió i s’ha instal·lat un nou quadre elèctric amb variador de    
freqüència; s’ha instal·lat  telecontrol de  cabal de sortida, nivell de clor i nivell d’aigua del pou; 
així com la instal·lació de clorador automàtic, amb analitzador de clor. 

Finalment s’ha efectuat la instal·lació d’un grup generador automàtic per cas de fallida del submi-
nistrament elèctric. 

La primera imatge correspon a l’estat de les instal·lacions abans de l’inici de les obres i les se-
güents a l’obra ja finalitzada, tant de l’exterior com de l’interior.    
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Fauna de Renau 

Aligot 

Al camp, encara acolorit per la tardor, no hi ha 
moviment. Només una pesada silueta gira al 
cel i es destaca en negre contra els núvols. Una 
segona au apareix i ressonen uns espaiats miols 
«piou-piou», mentre que la parella d’aligots 
realitza la seva parada alternant una sèrie d'òr-
bites, planejades i caigudes en picat.  
 
Xoriguers, garses o estornells no deixen mai 
de molestar-lo en vol amb fogoses picades. 
Irritat, l’aligot  pot renunciar al seu caràcter 
tranquil i, girant ràpidament sobre el dors, 
llançar un cop de les seves urpes per espantar-
lo.  
 
Comú com a nidificant a tot Catalunya, la 
població nativa es veu incrementada notable-
ment a l'hivern amb gran quantitat d'aus proce-
dents d'altres punts d'Europa que s'estableixen 
a totes les zones obertes, romanent fidels a 

aquests llocs mentre dura la seva estada a 
la Península.  
 
El plomatge d'aquesta espècie, com el 
d'altres rapinyaires, varia molt de to, i pot 
oscil·lar des d'una coloració bastant clara a 
un marró molt fosc.  
 
 Identificació: Plomatge marró fosc per 
sobre, pàl·lid amb barres fosques i llistes 
per sota; en vol mostra amples ales i cua 
arrodonida; sexes iguals.  
 
Alimentació: Petits mamífers, especial-
ment conills; carronyes diverses; de vega-
des aus, cucs, erugues, llangardaixos, 
escarabats; ocasionalment baies.  
 
Hàbitat: Boscos, tot i que es pot veure 
també en camps oberts cercant el seu 
aliment. 

 

 

 

I tot succeeix a l'altra banda de la porta, no-

més cal sortir amb la intenció de posar els 

teus sentits al servei de l'esbarjo i la contem-

plació d'una natura que es mou i que pugui 

sorprendre't tant com els documentals de "la 

dues o del 33 ", la vida s'agita al voltant de 

nosaltres, encara que sembli que la nostra 

cúpula de formigó, fum i quitrà ens aïllin de 

la resta del món, el fet és que no ho aconse-

gueixen i podem comprovar com aquest món 

incontrolable i natural segueixen fent la seva. 

A més el mes d'octubre ens dóna de tot, com 

bé diu la dita "si a l’octubre plou el rovelló es 

mou " i els canvis climatològics realcen enca-

ra més la majestuositat del cel de vegades gris 

de vegades blau. 

 

Les rutes migratòries, que recorren tot Euro-

pa, ens acosten les protagonistes d'aquestes 

escenes televisives i increïbles de caça de 

l'àguila calçada o l'astor, al balcó de casa, així 

des de La Teuleria o la mateixa plaça del 

poble es converteixen per uns segons en el 

camp d'acció d'aquestes rapinyaires. 

 

Vivint amb nosaltres 

 

 

Les curtes tardes de tardor, càlides i vermello-

ses em conviden al passeig, sense allunyar-me 

gairebé de casa, sense esforços que impedeixin 

gaudir de les imatges que aquesta estació em 

regala. Imatges que em transporten a l'espai i 

em recullen en altres llocs on ja he estat i on el 

record del que ja he vist es veu renovat amb la 

visita dels seus congèneres al meu entorn. 

 

 La vida surt al pas, i la tardor és la porta d'en-

trada al que jo anomeno els mesos sorprenents, 

ja que en qualsevol moment puc aixecar la vista 

i allí estan, les àguiles marcenques, els aligots, 

els esparvers i un gran nombre més d'espècies 

d'aus que sobrevolen els nostres cels des de 

finals d'agost fins als últims dies d'octubre.  

 

Alguns dies gairebé sense moure's de Renau he 

pogut arribar a observar més de tres-centes 

rapinyaires en vol de creuer cap al càlid sud, o 

la permanència durant uns dies d'una d'aquestes 

aus amb nom estrambòtic però que sens dubte 

alguna vegada hem sentit parlar d’ell, com el 

enganyapastors. 

 

 

 

Encara que la tardor no és només això, 

la tardor ve carregada de sorpreses a 

l'altre costat de la porta, els gripaus  

canten a la nit a la recerca de parella, 

les mallerengues canten com a la pri-

mavera confosos per les temperatures 

primaverals i fins i tot algunes plantes 

realitzen la seva segona floració de 

l'any. 

 

Et convido a un passeig, només has 

d’obrir la porta i els teus ulls per veure 

que també hi ha vida al teu voltant, 

segur que tot just a uns metres de casa 

teva ells estan aquí fent la seva, sense 

demanar res més que un tros de terra i 

que els deixem en pau, observar és el 

millor documental que podem veure.  
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La Tardor 

Nidificació: Ambdós sexes construeixen 
un voluminós niu de branques, general-
ment en arbres, de vegades en penya-
segats. Niu decorat sovint amb fulles o 
algues; posta, de març a maig, de 2 a 3 ous 
blancs amb marques xocolata a castany 
vermellós; incubació, al voltant de 36 dies, 
per ambdós pares; els polls, alimentats per 
ambdós pares, deixen el niu després d'uns 
50 dies.  
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Us informem que tothom del poble que vulgueu fer ús de la biblioteca-sala del casal, ja sigui per consultar llibres, lle-
gir, fer deures o qualsevol altra activitat ludicoeducativa, ho podeu fer els dilluns, dimecres i divendres de 16h a 19h, 
coincidint amb l’horari d’obertura del consistori. L’únic que heu de fer és passar per l’Ajuntament i demanar la clau al 
secretari i tornar-la abans de les 19h (hora en què es tanca l’Ajuntament). 
Si es vol fer servir la sala en els dies que l’Ajuntament roman tancat s’haurà de sol·licitar prèviament al mateix Ajunta-
ment. 
Si algú vol endur-se a casa algun llibre de la biblioteca ho podrà fer mitjançant l’autoservei de préstec, que es farà de la 
manera següent: en un lloc visible de la sala trobareu un full que haureu d’emplenar amb les dades que us demanem 
(nom, telèfon, llibre en préstec, etc.) i us podreu endur fins a 5 llibres que haureu de retornar al cap d’un mes, prorro-
gable 15 dies. Els llibres els heu de tornar a deixar al mateix lloc on els heu trobat; si no ho recordeu, els podeu deixar 
damunt de la taula, però mai en un lloc diferent al seu. La resta de material no us el podeu endur.  
Per poder donar aquest servei i ús a la sala/biblioteca, necessitem que els usuaris i usuàries sigueu molt respectuosos 
amb tot el material de la sala (taules, cadires, pintures, paper, colors, jocs educatius i  llibres) i que seguiu unes normes 
bàsiques com són no mengeu, no feu soroll, no embruteu i deixeu-ho tot tal com ho heu trobat. Els menors de 14 anys 
no podran utilitzar la sala sense un adult que els acompanyi. 
Recordeu que al casal  hi ha wifi. 

Usos i normativa  

de la biblioteca-sala polivalent del Casal 

Resum de la moció aprovada pels           
ajuntaments 

“Com qualsevol altre poble del món, els catalans i 
catalanes tenim el dret a decidir el nostre futur en 
llibertat, un dret que està reconegut en els princi-
pals tractats internacionals. Un futur que s’emmi-
ralla en una cultura, una llengua i unes tradicions 
pròpies avalades per segles i segles d’història que 
s’estronquen ara fa 300 anys, amb la Guerra de 
Successió, i amb els Decrets de Nova Planta que 
aboleixen les constitucions catalanes i les instituci-
ons pròpies.  

Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta 
popular a Arenys de Munt, un fet que ens va fer 
adonar que aquesta via era possible, i que va evi-
denciar que hi havia molts catalans i catalanes que 
estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-
nos per demostrar la voluntat majoritària del poble 
català de voler decidir el futur votant. La sentència 
del Tribunal Constitucional anul·lant part de l’arti-
culat de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 
2006 aprovat pel nostre Parlament i referendat pel 
poble de Catalunya va propiciar la primera mani-
festació multitudinària de rebuig a l’actitud del 
govern estatal l’any 2010. De llavors ençà n’han 
estat moltes més, amb la convocatòria de la socie-
tat civil i el suport de la majoria de les forces polí-
tiques del país. (...)  

La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de 
vida pròpies en l’ordre social, econòmic, jurídic i 
polític té dret a la seva autodeterminació, com 
qualsevol altra nació. Aquest dret és un principi 
fonamental dels Drets Humans i està recollit en la 
Carta de les Nacions Unides així com també al 

SUPORT A LA CONSULTA  

En el ple ordinari celebrat el dia 24 de 
setembre es va aprovar per majoria dels 
regidors i regidores de la corporació 
donar ple suport a la convocatòria de 
consulta sobre el futur polític de Cata-
lunya del 9 de novembre de 2014. 
D’aquesta manera l’Ajuntament s’adhe-
reix als 920 dels 947 ajuntaments, 
consells comarcals i diputacions  que 
com a món local han manifestat els seu 
suport mitjançant el lliurament  al 
president e la Generalitat de l’esmenta-
da moció en un acte solemne que va 
tenir lloc al Palau de la Generalitat el 
dia 4 de’octubre. En el seu parlament 
Artur Mas va dir que la visualització del 
món muncipalista de l'acte formaran 
d'aquí a uns anys part de la història del 
país, i que els alcaldes i alcaldesses que 
hi han participat, com a representants 
del poble de Catalunya, en seran els 
protagonistes. També ha agraït la tasca 
dels alcaldes i regidors. "Sense aquesta 
feina, el país no aguantaria". Després 
del cant dels Segadors, els alcaldes han 
aixecat les vares de l'autoritat munici-
pals fent alhora crits d'independència. 
Tot recordant el 1918  el lliurament 
dels acords de ple municipals es pro-
dueix 96 anys després de la concentra-
ció de 1.046 alcaldes a la plaça de Sant 
Jaume per mostrar el suport del món 
local a la Generalitat en defensa de 
l'autonomia, en un procés que va acabar 
posant les bases del primer projecte 
estatutari. 

Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics. 
(...) 

Els ajuntaments garantirem la llibertat indivi-
dual i el procés democràtic, facilitant tots els 
recursos i les eines necessàries per fer possible 
la celebració de la consulta de forma coordina-
da amb el departament competent del govern 
de la Generalitat de Catalunya. Així mateix 
fem una crida a la ciutadania a participar-hi de 
manera activa, cívica i pacífica. 

Acords 

Mostrar el suport a la convocatòria de la con-
sulta del 9 de novembre de 2014, per decidir 
lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici 
dels nostres drets democràtics i prendre el 
compromís de l’Ajuntament de Renau amb la 
realització d’aquesta, facilitant tots els recur-
sos i les eines necessàries per fer-la possible, 
fent una crida a la participació. 

Donar ple suport al president i al govern de la 
Generalitat, al Parlament de Catalunya i als 
partits polítics que donen suport a la convoca-
tòria i a la materialització de la consulta del 9 
de novembre dins el marc legal que és la Llei 
de consultes populars no referendàries i parti-
cipació ciutadana, aprovada pel Parlament de 
Catalunya, ja que respon a la voluntat majori-
tària del poble català i dels seus representants. 

Comunicar aquest acord en el període de 5 
dies des de la seva aprovació al president de la 
Generalitat de Catalunya i a la presidenta del 
Parlament de Catalunya i als grups parlamen-
taris. 



Històries de Renau 
L’any 2012 va aparèixer la primera entrega de la Història del Baix Gaià. El volum va ser escrit pel Salvador J. 
Rovira d’Altafulla i tracta l’edat moderna. El Joan Carles Blanch de la Riera de Gaià i jo, que sóc de la Torre, 
estem preparant el volum de l’etapa contemporània. Us deixo aquí el meu contacte per si voleu col·laborar 
explicant els vostres records del segle XX o cedint alguna imatge antiga per tal que l’escanegem.  

Alguns del noms que ens hem trobat en començar a remenar a papers antics són alcaldes com l’Antonio Ar-
mengol (1873), Francisco Dalmau Montserrat (1874), Pau Armengol i Figuerola (1876-1892), Jaume Sanromà 
Sanabra (1885), Josep Ventura Casanovas (1898), Anselm Aguadé Dalmau (1901), Josep Dalmau (1908), Pau 
Armengol (1912-1915), Pau Veciana (1918-1920), Josep Veciana (1931), Josep Urpí i Pascual (1933), etc.  

Entre els grans esdeveniments socials hem localitzat la restauració de l’ermita, sota la direcció de l’arquitecte 
Josep M. Jujol i el pintor de Vallmoll Ramon Ferré, inaugurada el 1925 . També cal destacar una crònica de la 
festa major del 1932: “En el pintoresco pueblo de Renau se celebrará su tradicional fiesta de invierno dedica-
da a la Virgen del Loreto, los días 9, 10 y 11 de diciembre. El día 9, al mediodía habrá repique general de cam-
panas anunciando la fiesta; a las siete, solemnes completas y final de la novena dedicada a la Virgen. Día 10, a 
las ocho de la mañana, misa de Comunión general con plática preparatoria; a las diez, solemne oficio y ser-
món, cantado a cargo de la Orquestina Vila de Maspujols; a las doce, sardanas en la plaza; a las cuatro de la 
tarde, trisagio cantado; a las diez concierto en la Sociedad Agrícola. Día 11, a las cinco de la tarde y noche. A 
las once, bailes de sociedad amenizados por dicha Orquestina.”  

Finalment, destacar també l’arribada de la llum l’any 1935, sent alcalde Pau Armengol. La llum provenia de 
l’empresa de Josep Fortuny del Catllar. Per inaugurar la instal·lació es va celebrar una festa que va comptar 
amb l’assisitència de mossèn Barenys, l’alcalde, el comissari de la Generalitat Vila, el periodista Modest Dal-
mau i el mestre Adrià Broseta. 

L’economia era totalment agrària. El  1909 es van produir 113 hectòlitres de blat, 353 d’ordi, 38 de civada, 4 
de cigrons, 6 de faves i favons, 3 de vesses, 8 d’altres llegums, 12.036 de vi, 88 d’oli, 204.000 quilograms de 
garrofes, 1.000 de patates i 500 de farratges. Pensem que llavors aquest poble tenia 173 habitants i estava 
composat per 36 cases, amb 5 carrers i una plaça, i els caserius d’Altrera i Peralta, a més d’alguna masia.  

Jordi Suñé Morales 

antropologiaimes@gmail.com 

660243317 

 

- L’Ajuntament aprova el reglament del 
mercat de segona mà de Renau. 

- Modificació de les instal·lacions d’abasta-
ment d’aigua de Renau per millorar-ne el 
servei. 

- L’Ajuntament aprova una moció en su-
port als pagesos i propietaris afectats per 
l’onada de robatoris a les explotacions 
agràries i ramaderes i al món rural. 

-Suport de l’Ajuntament a la candidatura 
del Sr. Àlvar Calvet als Premis Tarragonès 
de creació Lucius Anneus Florus 2014 . 

Aquests premis estan organtizats pel Con-
sell Comarcal per la promoció d’aspectes 
culturals, mediambientals o patrimonials 
del Tarragonès.  

Breus 
El Sr.Calvet És candidat en l’àmbit de la 
docència, la pedagogia i especialment de 
les arts plàstiques. 

-L’Ajuntament talarà els dos grans pins de 
la plaça per evitar que puguin caure a 
causa de la força del vent o altres in-
clemències meteorològiques. 

-L’Ajuntament va obrir a concurs públic 
la cessió de les instal·lacions del bar-
cafeteria del Casal Municipal per a la seva 
explotació i ja ha estat adjudicat.  

El bar-cafeteria del Casal s’obrirà el dia 1 
de novembre de 2104. 

Agenda 
1/11: Castanyada a la pl. 

de l’Església i al Casal. 

14/12: Festa Major  d’hi-
vern en  honor a la Mare 
de Déu del Lloret i parti-
cipació en la Marató de 
TV3. 

28/12: Cursa La Silvestre 
organitzada per Renau 
Natura (pendent de con-
firmar) 

Concert de Nadal a l’Es-
glésia (data per confir-
mar). 

6/1/2015: Arribada dels 
Reis Mags d’Orient. 
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