
Després del procés de pre-
sentació del nou Pla d’or-
denació urbana municipal 
(POUM) de Renau, es van 
presentar tot un seguit  
d’al·legacions al projecte 
per part de diferents veïns i 
veïnes així com per dife-
rents agrupacions. El con-
sitori és l’encarregat de 
respondre a totes i cadas-
cuna de les al·legacions 
presentades, i justificar 
perquè s’aproven o es 
deses t imen aques tes 
al·legacions. 

L’interès mostrat per una 
bona part de la població es 
va fer palès en el gran 
nombre d’al·legacions pre-
sentades. També cal es-
mentar que diversos depar-
taments de la Generalitat 

van presentar les seves 
al·legacions atenent a qües-
tions més tècniques. 

L’acció ciutadana ha fet 
que l’Ajuntament, junta-
ment amb els tècnics que 
desenvolupen i redacten el 
POUM, proposi un projec-
te alternatiu parcial. Con-
cretament, aquesta nova 
proposta redueix el nom-
bre d’habitatges projectats, 
que passa de dotze a vuit, 
alhora que en redueix l’es-
pai ocupat. La nova pro-
posta també inclou un pas-
seig amb arbrat a la vora de 
la carretera d’entrada pa-
ral·lel al carrer Nou. 
Aquesta nova proposta i les 
respostes a les al·legacions 
es faran arribar en breu als 
interessats. 

L’AJUNTAMENT INFORMA 

 

EL POUM DE RENAU 

Servei de recollida d’oli de cuina 
L’Ajuntament de Renau ha posat al servei de tots els veïns i veïnes un contenidor de 
recollida d’oli de cuina brut. 

És molt important informar-vos que l’oli de cuina és molt contaminant i que no s’ha de 
llançar per l’aigüera, ni a la tassa del vàter, ni a la brossa, ja que és molt difícil netejar-lo 
a la planta depuradora d’aigües. Un litre d’oli pot contaminar un milió de litres d’aigua, 
i crear una pel·lícula que impedeix l’intercanvi d’oxigen entre l’aigua i l’atmosfera, cosa 
que impossibilita, en alguns casos, el desenvolupament de la vida. 

L’Ajuntament juntament amb la Diputació de Tarragona posa a disposició de la població 
un contenidor de recollida d’oli domèstic usat situat al costat dels contenidors de la 
brossa al carrer de la Rulla. Cal que seguiu les recomanacions perquè la recollida sigui 
efectiva. 
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 Comunicat Xarxa 
Sud 

En els propers butlletins, in-
corporarem un espai on els 
més petits parlaran de la seva 
família. Des d’aquí ja animem 
els nois i noies de Renau que 
ens facin arribar els seus es-
crits, on descriguin la seva 
família i els seus gustos. 

LA FAMÍLIA DE RENAU 



Aquest és el segon any consecutiu que 
els corbs passen la temporada de tar-
dor hivern al nostre municipi. Aquest 
és un fet que cal destacar, ja que 
aquesta espècie ha trobat de nou un 
ambient favorable per desenvolupar 
les seves activitats vitals a prop de 
Renau. Aquesta és una espècie que 
s’havia desplaçat a altres ambients més 
nets i amb més possibilitats d’alimen-
tació. Els corbs es poden veure fins i 
tot a l’ermita o als camps de cereals 
propers al nucli urbà. 

Es tracta del còrvid més gran que ha-

bita a la Península Ibèrica. Té una 

longitud d’uns 60 cm i una enverga-

dura de les ales de 1,20 m . És de 

color completament negre, fins i tot 

el seu bec, i fa un grall característic, 

greu , que sona com “croac” . Són 

ocells gregaris que sovint es presenten 

en grups de dos a sis individus. S’apa-

rellen de per vida i són monògams.    

Viu en boscos i muntanyes encara que 

pot adaptar-se a qualsevol tipus d’hàbi-

tat. Són capaços de menjar qualsevol 

cosa: petits animals, ous, carronya, 

vegetals, escombraries o animals ma-

rins de la costa. Són ocells que han 

demostrat una gran intel·ligència i 

capacitat d’interacció amb l’ésser hu-

mà. Diverses cultures li han assignat 

papers mitològics i poders màgics. 

Són coneguts, igual que les garses, per 

la seva habilitat per robar objectes, 

especialment els brillants. En alguns 

experiments s’han mostrat capaços 

d’utilitzar objectes com a eines.En vol 

sorprèn per la seva agilitat i els sobtats 

canvis de direcció. Normalment vola 

directe, gairebé sempre en parella, 

però també en grup, que solen ser la 

família completa pocs mesos després 

de deixar el niu. Planeja a gran altura i 

es remunta com si fos una àguila. 

D’altra banda, Renau Natura és una asso-
ciació que té per objectiu conèixer i pro-
tegir l’entorn natural del municipi i del 
territori que l’envolta. Per fer-ho realitza 
activitats i projectes de conservació del 
patrimoni natural i cultural, fa activitats 
dirigides a l’educació ambiental i fomenta 
l’interès per la protecció de la natura. 
Renau Natura va néixer al final de l’any 
2012 i entre les activitats que s’han por-
tat a terme destaquen la cursa “La Silves-
tre”, de la qual enguany se n’ha fet la 
segona edició, les diferents sortides per 
netejar el bosc del nostre entorn i per 
conéixer la natura en les diferents estaci-
ons de l’any, la primera Fira del Trasto; 
exposicions, tallers, etc. També cal des-
tacar la seva implicació en les festes po-
pulars del poble, tot recuperant la milla 
urbana per la Festa Major. 
Cal dir que totes dues associacions són 
obertes a tothom qui hi vulgui 
col·laborar, a la vegada que les activitats 
que es programen solen ser no només per 
als socis sinó per a qualsevol que hi vulgui 
participar. Renau Natura disposa d’una 
pàgina web i l’ADR informa dels seus 
actes a través de l’Ajuntament.  
Finalment i com a apunt curiós, l’associa-

cionisme no és nou a Renau, el 4 de fe-

brer de l’any 1914 es va fundar “La Soci-

Actualment, al poble de Renau existeixen 
dues associacions amb un caire ben diferen-
ciat, però amb una base comuna: aglutinar 
els veïns i “fer poble”. 
D’una banda, hi ha l’Associació de Dones 
de Renau, nascuda l’any 2011, amb unes 
20 sòcies, per tal de respondre a diferents 
inquietuds i demandes dins del nostre po-
ble. Les intencions d’aquesta entitat són 
senzilles però alhora importants per cohesi-
onar les relacions veïnals. L’objectiu prin-
cipal és crear espais de trobada perquè les 
dones de Renau es coneguin, es relacionin  
i es comuniquin. Per aconseguir aquests 
objectius, l’Associació de Dones realitza 
activitats des de vessants diverses: activitats 
lúdiques, cursos, conferències, tallers, 
sortides, dinars de germanor, etc.; i sobre-
tot  participa activament en l’organització 
de les festes tradicionals i populars de Re-
nau. Potser una de les iniciatives amb més 
èxit ha estat confeccionar durant els últims 
dos anys la samarreta de la Festa Major. 
Entre d’altres activitats s’han fet dinars de 
germanor, una sortida al teatre a Barcelo-
na, participar als actes de Sant Jordi, etc.;  
així com accions més solidàries com ara 
col·laborar en la recollida d’aliments per al 
banc d’aliments. 

edad Obrera de Socorros Mutuos 

de Renau”, entitat de la qual es 

guarden les actes i el llibres de 

balanços, així com el llistat de 

socis des de 1924 fins l’any 

1992. Cal destacar que es tracta 

de l’Associació registrada més 

antiga de la província. Aquesta 

entitat va ser activa fins l’any 

1995, amb diversos parèntesis. 

La primera acta que roman és de 

l’any 1923 fins el 1965 i es torna 

a recuperar el 1985 fins el 1992. 

EL NOSTRE PATRIMONI NATURAL 
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Les Terres del Sud de Catalunya ens tornem a enfrontar amb un nou projecte agressiu al territori, aquesta vegada es tracta d’una nova 
línia elèctrica aèria de 400KV per al transport d’energia, que projecta Red Eléctrica de España. Des d’Escatron a l’Aragó, travessant 
el Matarranya i fins a la Secuita, amb una extensió de 163 km, la línia pot obrir una nova ferida als nostres paisatges si no s’atura. La línia 
amb nom Escatrón-Els Aubals-La Secuïta, afecta cinc comarques al llarg dels 101,10km de recorregut en el territori català (Terra Alta, 
Ribera d’Ebre, Priorat, Baix Camp i Tarragonès), a més de la comarca del Matarranya de la franja. 

Hi ha 26 poblacions que poden resultar afectades en el cas que s’executés el projecte, aquestes són Calaceit i Caseres a la franja; 
Batea, Gandesa, Corbera d’Ebre, la Fatarella, Ascó, Móra d’Ebre, Móra la Nova, Garcia, el Masroig, Falset, Pradell de la Teixeta, Due-
saigües, Riudecols, Alforja, l’Aleixar, Almoster, la Selva del Camp, Alcover, el Rourell, Vallmoll, la Secuita, els Garidells, Perafort i 
Vilallonga del Camp. 

Per això, des de la Xarxa Ambiental dels Territoris del Sud volem informar: 

1. Sobre la manca d’informació del projecte: 

 Amb la prepotència de ser una infraestructura d’interès públic, els ajuntaments van ser consultats de manera que només podien fer 
petites modificacions mitjançant al·legacions. La població de quasi bé la totalitat dels pobles no ha estat informada. 

La línia significa una veritable autopista d’estesa de cables elèctrics suportats per torres de fins a 15 pisos d’alçada (50mts) que travessarà 
camps, rius i barrancs, tallarà boscos i alguns municipis la tindran a escassos 500m del poble. 

Per tant, aquesta nota de premsa també vol ser una alerta a la població de l’agressió que ens està planejant sobre el nostre territori 
d’oest a est. 

2. Sobre la necessitat de la línia: 

Segons dades oficials la demanda energètica de l’Estat espanyol ha baixat un mínim d’un 0,8 anual des del 2008 i un 1,7% en el 2012, en 
canvi, la potència generadora va augmentar un 2,3% el 2012 a nivell estatal. 

Per novè any consecutiu, l’Estat espanyol ha exportat electricitat, l’any 2012 va exportar 18,857 Gwh i va importar 7.427 Gwh, cosa 
que fa un balanç exportador de 11.430 Gwh, un 87,7% més que l’any  passat. 

Durant el 2012 s’han posat en marxa més de 850 km de noves línies, a aquestes els haurem de sumar els 163 km que pretén construir en 
aquest projecte per a vendre electricitat. 

Entre les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona es produeix el 70% de tota l’electricitat que es genera a Catalunya, el consum de les 
nostres terres es redueix al 13% del total. Amb la construcció d’aquesta línia s’obre la porta a nous projectes eòlics en les nostres co-
marques, noves tèrmiques i infraestructures generadores d’electricitat que faran el desequilibri territorial encara més gran.  

Per les nostres terres existeixen ja 7 línies de molt alta tensió de 400kv, 5 procedents d’Ascó i Vandellós i 2 de 220 KV de Riba-roja i 
els Aubals, per tant hi ha prou infraestructura per evacuar suficientment energia. 

Aquesta línia la necessiten per transportar energia a milers de quilòmetres  i que no es produeixin tantes pèrdues i poder-ne vendre cada 
vegada més. Els beneficiats: les mateixes grans companyies que l’Estat autoritza a pujar-nos el rebut de la llum. 

Així doncs, des de Xarxa Sud ens oposem a la construcció d’aquesta monstruosa línia de molt alta tensió. Com a xarxa 
d’entitats i plataformes que aglutina molta representació dels nostres pobles, denunciem: 

1. Aquesta línia no és necessària en el territori ni per l’abastament de la població ni de la indústria. 

2. No es necessita augmentar la potència instal·lada d’energia en grans centres productors, a més, ja ens sobra energia. 

3. Projectes emergents relacionats íntimament amb la qualitat del paisatge com ara cases rurals, productes agrícoles de qualitat, eno-

turisme… es poden veure afectats. 

4. Les línies de molt alta tensió estan sovint relacionades amb problemes de la salut de les persones. 

COMUNICAT DE PREMSA DE LA XARXA-SUD CONTRA LA MAT 
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NOTES D’HISTÒRIA 
Segons el Diccionari Català-valencià-balear, l’origen del topònim Renau és germànic, concretament del nom de per-
sona Raginwald. Al segle X trobem Reinaldus, ja en llengua llatina. Un dels primers documents on trobem el nom del 
nostre poble —amb la forma Renaldo— data de l’any 1161, en un pergamí que es troba a l’Arxiu Històric de Santes 
Creus, en què l’arquebisbe de Tarragona, Bernard, lliura a Guillem de Claramunt uns drets sobre unes certes propie-

tats entre les quals esmenta el “manso (masia) de Renau”. Tornem a trobar esmentats els pobles de Renau i Peralta a la 

Geografia General de Catalunya: “a Renau alçà son Castell la família Montoliu descendent del primer senyor que 
s’aposentà a Pugdelfí a mitjan segle XI”. Una altra nota histórica on hi apareix el nom Renau: “El rey Juan vendió al 
Arzobisbo D. Iñigo sus derechos reales por el precio de 17.000 florines…jurisdicciones que le correspondían en Gari-
dells, Perafort, Renau, Codony, Penallonga, Pallaresos, Secuita, Tallada, Puigdelfí”. Al final del segle XVIII i principis 
del XIX, Peralta seguia sent del Senyoriu de Santes Creus, mentre que Renau corresponia a l’Ordre de l’Hospital de 
Sant Joan. Potser un dels textos més interessants és la “Concòrdia i capitulació” (com una mena de conveni o contrac-
te que es feia entre les autoritats sobre qüestions de jurisdicció i interessos comuns) feta i firmada pel llavors senyor de 
Renau (entre altres terres), Honofre de Montoliu, per una part, i els vasalls de Renau (és a dir, una colla de veïns) per 
una altra part, l’any 1573. 

Informació extreta del treball “Recull de topònims i antropònims del terme municipal de Renau”, de Josep Veciana i Aguadé 

Allunyara  el poder d’allo  pro xim, 
allunyara  la ciutadania de la gestio  i 
control d’allo  pu blic; en definitiva, 
distanciara  de la polí tica  la ciutada-
nia quan el que cal fer e s me s parti-
cipacio , me s transpare ncia, me s 
proximitat, me s democra cia en defi-
nitiva. 

En darrer terme, volem denunciar 
que es vulgui carregar sobre les es-
patlles dels municipis el de ficit. Vo-
lem recordar que el mo n local en el 
conjunt del deute nome s n’e s partí -
cip en el 3% de la seva totalitat i de 
forma majorita ria de les grans ciu-
tats (Madrid el 22,5% del total i el 
40% el conjunt de  10 ciutats), el 
petits municipis  majorita riament 
no presenten de ficit. 

Els regidors i regidores, alcaldessa 
de Renau exigim una vegada me s el 
reconeixement del mo n local, sense 
cap tipus de distincions per la seva 
dimensio  poblacional, ubicacio  geo-
gra fica i tipologia del poble. 
Ens reafirmen en la defensa del mu-
nicipalisme i en la necessitat d’una 
reforma de l’administracio  local que 
tambe  afronti la necessa ria reforma 

Veiem amb preocupacio  el 
document d’avantprojecte 
de Llei de Governs Locals de 
Catalunya que basa els seus 
principis i regula el tutelat-
ge sota els mateixos princi-
pis que l’avantprojecte del 
govern de l’estat espanyol.  

Tenint en compte la diversi-
tat de cada territori i les pe-
culiaritats de cada poblacio  
la fixacio  d’uns costos esta n-
dards per als serveis que 
presten les administracions 
locals amb l’objectiu d’ava-
luar la seva eficie ncia i el 
principi  de l’estabilitat 
pressuposta ria i sostenibili-
tat financera, comportara , 
sense dubte, manca de rigor 
i situacions de tractament 
desigual, i fins i tot injust, en 
molts ajuntaments. 

En definitiva, un conjunt de 
mesures que a qui afectara  
veritablement sera  al con-
junt de la ciutadania, als 
seus drets i a les garanties 
de qualitat dels seus serveis. 

del seu finançament i per sobre 
de tot garanteixi la pluralitat, els 
drets i els serveis, des de la com-
plexitat d’avui dia, amb lleialtat, 
cooperacio  i racionalitat. 
Rebutgem totalment i en dema-
nem la retirada immediata de 
l’avantprojecte de Llei per a la 
Racionalitzacio  i Sostenibilitat de 
l’Administracio  Local presentada 
pel ministre d’Hisenda i Adminis-
tracions Pu bliques del Govern 
Espanyol pel que suposa de vul-
neracio  de l’autonomia local, de 
les compete ncies que l’Estatut de 
Catalunya atorga a la Generalitat 
i al Parlament, i d’intent de re-
centralitzacio  del model d’admi-
nistracio  local catala ; alhora que 
per la clara voluntat de desman-
tellament dels municipis de 
menys de 5.000 habitants. 

LA NOVA LLEI REGULADORA DELS ENS LOCALS  


