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Taller de Corones de Nadal 
Desembre 2012  
Ja estan obertes  les  inscripcions pel Taller de Nadal que  farem pels nens  i nenes de 
Renau el dia 27 de desembre. Trobareu el full d’inscripcions al Casal del poble (Carrer 
de Peralta, 2). També ens podeu enviar un correu electrònic a renau.natura@gmail.com 
indicant el nom i cognom del nen/a i un telèfon de contacte. 

La inscripció és gratuïta. Els menors de 3 anys hauran de venir acompanyats dels pares. 

Al cartell trobareu més detalls de l’activitat. Us esperem dijous 27 a les 10h al Casal! 
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Inscripcions obertes a La Silvestre 
de Renau 
 

Desembre 2012  

Ens estrenem amb La Silvestre! El proper diumenge 30 de desembre hem organitzat una 
cursa  i caminada popular pels entorns de Renau. El  recorregut és de 5km  i el podeu 
consultar a la nostra pàgina de Wikiloc. Us podeu inscriure tant en la modalitat ‘córrer’ 
com ‘caminar’ enviant‐nos un correu electrònic a renau.natura@gmail.com adjuntant‐
nos la butlleta d’inscripció, també podeu fer‐ho presencialment al Casal de Renau (C/ de 
Peralta, 2) i a l’Ajuntament (Camí de la Rulla, s/n). Aquí podeu veure el reglament: 

 Inscripció La Silvestre de Renau 
 Reglament La Silvestre de Renau 

El tret de sortida de  la caminada serà a  les 11 del matí,  i a  les 11:30 pels que correu. 
Podreu recollir els vostres dorsals des de les 09:00 fins les 10:30h a la Plaça de l’Església. 
Al final de la cursa hi haurà avituallament (aigua, suc i avellanes). I, quan acabem tots, 
a partir de les 12:30h farem un vermut plegats, cortesia de Vermut Medusa de la Secuita, 
Restaurant Les Tines de Renau, Ferreteria Brico Casals de La Pineda  i  l’Ajuntament de 
Renau. 

Us esperem! 

  

Fitxa tècnica: 
Data: 30/12/2012 
Inscripcions: fins el 30/12/12 a renau.natura@gmail.com o al Casal de Renau 
Recollida dorsals: 09:30‐10:30, Plaça de l’Església, Renau 
Inici Cursa: 11:30 
Inici Caminada: 11:00 
Distància: 4’92km 
Dificultat: Baixa 
Inici Vermut: 12:30 

Recorregut de La Silvestre. Veieu‐la amb detall a Wikiloc 
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Inauguració de l’exposició ‘Així viuen, 
així moren’ 
 
Febrer 2013  

Us presentem la primera exposició de Renau Natura: ‘Així viuen, així moren’. Inaugurem, 
així, el cicle de propostes expositives que anirem programant al llarg de l’any. 

‘AIXI VIUEN, AIXÍ MOREN’ és un reflex en dades de la realitat i una taula de solucions al 
greu problema dels atropellaments d’animals a les nostres carreteres. 

Amb  les  imatges  d’aquesta  exposició  volem  complir  la  difícil  tasca  d’informar  i 
sensibilitzar  als  potencials  responsables  d’aquests  atropellaments,  que  som  tots  els 
conductors. A més, volem posar de manifest que és possible dur a terme un altre model 
de desenvolupament que es  caracteritzi pel  respecte  a  l’entorn  i  als  seus habitants, 
mitjançant solucions i actituds responsables. 

Us convidem a la inauguració, diumenge 17 de febrer a les 19h al Casal de Renau, en 
què presentarem  la mostra. Esteu convidats a una copa de cava,  sucs  i una mica de 
refrigeri. 

Us esperem! 

Fitxa: 
Exposició fotogràfica. ‘AIXI VIUEN, AIXÍ MOREN’. 
Casal de Renau (1a planta). Del 17 de febrer al 17 de març 
Inauguració + Xerrada + Copa de cava: Diumenge 17 de febrer a les 19h 
Obert Dissabtes de 19h a 21h i Diumenges de 12h a 14h 
Organitza: Associació Renau Natura 
Exposició cedida per Mediterrània Centre d’Iniciatives Ecològiques 
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Arbres singulars al Torrent de Renau 
 
Març 2013  

Aquest diumenge, dia 24 farem la primera sortida de Primavera: Identificació d’arbres 
singulars al Torrent de Renau. 

Farem una petita excursió (durada aproximada: 2h 30min) amb l’objectiu de localitzar 
punts  d’interès  de  flora  del  Torrent.  Veurem  quins  arbres  o  arbredes  resulten 
interessants, els identificarem, els fotografiarem, els georeferenciarem amb un GPS en 
un mapa  i,  a posteriori, elaborarem un petit dossier que penjarem  al blog  i podreu 
consultar. 

Podrem veure arbres monumentals com el Pi Gros, un pi blanc amb una soca de gairebé 
3  metres  de  perímetre;  arbres  rars  a  la  zona,  com  un  pi  roig  de  tres  soques;  o 
freixenedes, omedes i rouredes incipients. 

Ens trobem a les 10h a la Plaça. Us animem a participar! 
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Netegem els camins! 
 
Juny 2013  

A Renau Natura som conscients de la presència d’escombreries i de tot tipus de residus 
als entorns del municipi: des de l’acumulació dispersa de tot tipus de deixalles a l’entorn 
del poble, a l’àrea del Lloret, arreu dels boscos  i conreus (provinents especialment de 
treballadors  agrícoles  de  la  verema,  però  també  a  causa  de  la  despreocupació  dels 
pagesos,  caçadors,  excursionistes,  ciclistes,  usuaris  de  l’àrea  de  lleure,  etc…),  fins  a 
l’existència de veritables abocadors  incontrolats o  l’abandonament de cotxes al medi 
rural, l’abocament incontrolat de purins, etc… 

Com a activitat  coordinada des de  l’associació,  volem aprofitar  la  celebració del Dia 
Mundial del Medi Ambient  (5 de  juny), per  convocar un matí de neteja popular  als 
entorns del poble. 

Fitxa: 
Dia: diumenge 9 de juny 
Hora: 10:00 
Lloc de trobada: Plaça de l’Església 
Llocs de neteja: Camí direcció Peralta, GR direcció El Catllar 
Durada de l’activitat: 2‐3 hores 
Organitza: Associació Renau Natura 
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La Milla Urbana de Renau 
 

Juliol 2013  

Aneu aquí per veure el recorregut: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=4839645 
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Caminada nocturna i estels fugaços 
 

Agost 2013  

Dissabte  10  d’agost  vam  sortir  des  de  la  plaça  de  l’Església  direcció  al Mas  de  Les 
Cabeces per fer un pícnic nocturn i una observació a ull nu de la pluja d’estels. 

Aquest  fenomen  també  es  conegut  amb  el  nom  de  Llàgrimes  de  Sant  Llorenç  o 
Perseides. Es tracta d’una pluja de meteors provocada per la cua de pols còsmica que el 
cometa 109P/Swift‐Tuttle deixa al seu pas. S’anomenen Perseides en referència al seu 
radiant (punt d’origen aparent sobre la volta del cel), que és a la constel∙lació de Perseu, 
a tocar de la de Cassiopea. 
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Excursió de tardor 
 

Octubre 2013  

Diumenge 27 d’octubre farem una excursió als meandres del riu Gaià. El punt de sortida 
és la Plaça de l’Església de Renau, a les 10h. Agafarem cotxes per apropar‐nos a Vilabella, 
des d’on començarem a caminar. L’hora de tornada està prevista sobre  les 17h de  la 
tarda. 

Tingueu en compte: 

 Preneu menjar i aigua. Pararem per dinar. 
 Travessarem el riu diverses vegades, així que porteu calçat que es pugui mullar, botes, 

xancles, o mitjons de recanvi i tovallola. 

Detalls de la ruta: 

 A tocar del riu, passarem per dos antics molins, un d’ells rehabilitat (Molí del Mig) i l’altre 
en ruïnes El Molinet), del segle XVII. 

 Veurem com el riu s’obre pas pel congost i dibuixa bells meandres, entre vegetació de 
ribera. 
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1r Mercat del Trasto de Renau 
 

Novembre 2013  

Us presentem El Mercat del Trasto de Renau, un mercat de compravenda i d’intercanvi 
d’objectes de  segona mà del poble de Renau, obert  a  tothom que  vulgui participar 
aportant articles propis. La iniciativa vol establir un punt de trobada entre ciutadans, a 
partir  d’una  mostra  popular  de  roba,  joguines,  còmics,  música,  llibres,  productes 
informàtics, parament de la llar, etc. 

En aquest mercat podem trobar productes de bon preu, però també conversar, escoltar 
música, passejar, etc. La seva filosofia són les 3 erres: reutilitzar, reduir i reciclar; els tres 
conceptes que defineixen el projecte. Els articles han de ser de segona mà, estar en bon 
estat i tenir una qualitat mínima, ja que la finalitat és que es puguin reutilitzar. 

Es  realitzarà el diumenge 15 de desembre a  la plaça de  l’Església de Renau. L’horari 
previst  de  funcionament  del mercat  és  de  09:00h  a  15:00h.  Es  pot  participar  sent 
visitant, on  l’accés és  lliure  i també com a venedor, on cal fer una  inscripció  i reserva 
prèvies. 

Les persones que vulguin exposar els seus articles personals han de fer una  inscripció 
per  correu  electrònic  a:  renau.natura@gmail.com  adjuntant  el Full  d’inscripció  .  La 
reserva de l’espai té un cost de 3€ i dóna el dret a fer ús de l’espai d’exposició de 2×2 
metres  durant  l’horari  del  mercat. Cal  seguir  la  normativa  que  us  adjuntem  a 
continuació: 

 Full d’inscripció 
 Normativa 
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Torna La Silvestre de Renau 
 

Desembre 2013  

Tornem amb La Silvestre! El proper diumenge 29 de desembre hem organitzat una cursa 
i caminada popular pels entorns de Renau. El recorregut és de 5km i el podeu consultar 
a  la  nostra  pàgina  de Wikiloc. Us  podeu  inscriure  tant  en  la modalitat  ‘córrer’  com 
‘caminar’ enviant‐nos un correu electrònic a renau.natura@gmail.com adjuntant‐nos la 
butlleta d’inscripció. Aquí podeu veure el reglament i descarregar‐vos la inscripció: 

 Full d’Inscripció 
 Reglament 

El tret de sortida de  la caminada serà a  les 11 del matí,  i a  les 11:30 pels que correu. 
Podreu recollir els vostres dorsals des de les 09:00 fins les 10:30h a la Plaça de l’Església. 
Al final de la cursa hi haurà avituallament (aigua, suc i avellanes). I, quan acabem tots, 
a partir de les 12:30h farem un vermut plegats, cortesia de Vermut Medusa de la Secuita, 
Restaurant Les Tines de Renau, Ferreteria Brico Casals de La Pineda  i  l’Ajuntament de 
Renau. 

Us esperem! 

∙∙ 

Fitxa tècnica: 
Data: 29/12/2013 
Inscripcions: fins el 28/12/13 a renau.natura@gmail.com 
Recollida dorsals: 09:30‐10:30, Plaça de l’Església, Renau 
Inici Cursa: 11:30 
Inici Caminada: 11:00 
Distància: 4’92km 
Dificultat: Baixa 
Inici Vermut: 12:30 
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Cendra Útil 

Gener 2014  

Els companys de Racons de Renau han engegat el projecte Cendra Útil. Us donem més detalls: 

Cendra Útil  ∙∙ Un projecte de Racons de Renau ∙∙ Col∙laboració de Renau Natura 

1* Objectiu 

Recollida de cendres de fusta de procedència veïnal. 

2* Descripció breu  

Iniciativa de caire civil i d’àmbit local que consisteix en la recollida de les cendres d’estufes i llars de foc, 
mitjançant  la  col∙laboració  veïnal  i  l’auto‐organització. Racons de Renau posa a disposició el material 
necessari  i  s’organitza  directament  amb  la  resta  de  companys  i  veïns  per  fer  possible  la  recollida 
d’aquestes cendres que, previ tractament a la finca, es destinaran finalment a usos ramaders i agraris. 

3* Procediment 

Aquest any es posen a disposició del grup 6 bidons metàl∙lics reciclats de 200lts de capacitat. Diferents 
veïns acolliran un d’aquests bidons metàl∙lics per dipositar  les  cendres, permetent que veïns propers 
interessats també hi puguin accedir. 

Quan el bidó està a punt d’omplir‐se, cal avisar mitjançant trucada o missatge al telèfon mòbil apuntat al 
mateix bidó. Racons de Renau ho recollirà, deixant‐ne un altre buit. 

4* Consideracions 

Intentar que el bidó estigui en un lloc que faciliti la càrrega/descàrrega des de furgoneta. 

Per tal de no deixar els bidons a  la via  publica, amb  la probabilitat de que siguin robats,  i també per 
facilitar  la  posada  en marxa,  es  demana que  els  col∙laboradors  guardin  els  bidons  en  els  seus  patis, 
garatges… 

Confiança i responsabilitat mútua sobre la procedència de les cendres: consulteu l’apartat de Restriccions, 
ja que el destí final d’aquestes cendres seran sols agraris i llits d’animals. 

5* Restriccions 

Si us plau, no dipositeu en els bidons cendres que continguin: 

 Burilles (contenen metalls pesants i compostos enquitranats). 

 Restes/cendres de palets. 

 Restes/cendres de fustes conglomerades o similars. 

 Restes de materials sintètics o provinents del petroli, com embolcalls, PEs, etc. 

6*  S’admeten, per contra:  

 Petites quantitats de paper/cartró (si algú el fa servir només per ignició). 

 Restes de carbó/carbonilla. 
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Campanya per reduir els 
atropellaments d’amfibis a la carretera 
de Renau 
 

Febrer 2014  

“Vaig a veure la meva estimada, no m’atropellis!” 

Pels volts de febrer, com cada any, el gripau corredor (Epidalea calamita) ‐que per si no ho sabeu ja és 
l’emblema de la nostra cursa popular La Silvestre de Renau ‐, torna a treure el cap pel nostre poble. 

Epidalea calamita 

Font: http://sargantanesidragons.blogspot.com  

Qui és, on viu i què fa? 

Segur que l’heu vist! El gripau corredor és un amfibi força abundant al nostre municipi. Fa com a màxim 
uns 10 cm de longitud i les femelles són les que acostumen a tenir majors dimensions. La coloració dorsal 
és verdosa o grisenca amb taques fosques disposades irregularment. El ventre és blanquinós o grisenc i el 
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dors  és  recobert  de  nombroses  berrugues  que  li  confereixen  un  aspecte  que  es  pot  considerar  poc 
agraciat. 

A diferència d’altres amfibis, el gripau corredor és una espècie d’ambients temperats i fins i tot àrids. Per 
contra del que semblaria, no li agrada gaire l’aigua, i només s’hi apropa quan és hora de reproduir‐se. 

Els seus costums són crepusculars  i nocturns. Durant el dia roman enterrat al sòl o bé sota  les pedres, 
però en fer‐se fosc abandona el seu amagatall per tal de capturar  petites preses, que consisteixen en 
coleòpters (escarabats), formigues i larves d’insectes. Pel seu règim alimentari, és una espècie que ajuda 
a combatre plagues agrícoles i eliminar larves d’insectes que poden ser molestos per a les persones. 

És un animal molt beneficiós per a nosaltres!! 

I ara…? 

Després de passar pràcticament  tot  l’hivern amagats sota  terra, entre  les vinyes  i els marges,  tots els 
gripaus dels voltants de Renau es veuen empesos per un desig irrefrenable d’aparellar‐se, i comencen una 
decidida peregrinació cap a les seves zones de reproducció habituals. El torrent de Renau i els recs propers 
són un dels punts on s’acumula prou aigua com per poder aparellar‐se i que les femelles ponguin els ous 
que donaran vida a una nova generació de gripauets. 

Però no tot són facilitats! 

Aquesta  cursa  està  plena  d’obstacles  i,  malauradament,  alguns  d’ells  esdevenen  definitivament 
insuperables, com  les carreteres. Com segur que  ja sabeu, els gripaus tenen  la  fixació de fer  les seves 
migracions cap a les zones de reproducció de nit i quan la humitat de l’ambient és elevada i la temperatura 
comença a remuntar. Sí, la humitat els estimula l’instint reproductiu, i per això durant les nits humides 
després d’una pluja (no cal que sigui molt abundant) és quan es concentra el major nombre de moviments 
d’aquests animalons. 

La carretera que accedeix al poble  travessa diversos corredors migratoris per als amfibis cap des dels 
camps cap als punts d’aigua, i això provoca que molts gripaus siguin atropellats pels nostres cotxes. La 
zona situada entre el roure de Renau i l’entrada al poble és la més crítica per aquests animals, ja que és 
on es concentra el pas principal cap al torrent. 

El problema 

L’atropellament de fauna a les nostres carreteres és un problema greu, ja que és un dels factors que més 
contribueix a la desaparició de la biodiversitat a escala local. 

En el cas del gripau corredor, desenes d’individus són atropellats cada primavera a la carretera de Renau, 
i  algunes  nits  de  pluja  són  especialment  cruentes.  Està  en  les  nostres  mans  intentar  reduir  els 
atropellaments  i  facilitar  la  supervivència d’aquests animals que  tants beneficis aporten a  la natura  i 
també a nosaltres. 

Sabem que a vegades és difícil evitar l’atropellament, i possiblement sovint ni siguem conscients, sobretot 
quan és de nit i ens costa veure a aquests animals. Però podem tenir en compte algunes recomanacions 
per reduir les possibilitats d’atropellament. 

Què podeu fer? 

1. Ser  conscients  i  corresponsabilitzar‐vos  del  problema  d’atropellaments  de  la  nostra  fauna 
autòctona. Si sou conductors/es, sou part d’aquest problema. 

2. Quan entreu a la carretera de Vilabella/Renau, modereu la velocitat del vehicle, especialment 
en dies de pluja  i  sobretot  conduint de nit. Amb aquesta mesura  també disminuirem el  risc 
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d’atropellar altra fauna, com els conills o les petites aus, com l’enganyapastors, que a vegades 
també es troba parat en hores crepusculars al bell mig de la carretera. 

3. Utilitzar les llums llargues, sempre que es pugui, per a detectar amb antelació els animals que 
puguin estar creuant la carretera. 

4. Pareu atenció sobretot en el tram comprés entre el roure de Renau i l’entrada al poble. És un 
punt calent! 

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL∙LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ! 
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Compareixença al Parlament: Manifest 
en Defensa del Patrimoni Natural 
 

Maig 2014  

Renau Natura ens vam adherir al Manifest en Defensa del Patrimoni Natural  (el podeu  llegir 
aquí: www.defensapatrimoninatural.wordpress.com). 

El proper dimecres 4 de  juny,  a  les  10 del matí,  la Comissió de  Territori  i  Sostenibilitat del 
Parlament ha acordat  la compareixença de 3 representants d’aquest Manifest. Com a entitat 
signant, hem fet arribar les nostres aportacions als seus representants. Als documents adjunts 
trobareu el document que hem tramès, així com altra informació que pot ser d’interès. 

 Aportacions compareixença Renau Natura 
 Biodiversitat PC 
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Taller de plantes medicinals: Fem oli 
de cop! 
 
Juny 2014  

Pels volts de Sant Joan és tradició recol∙lectar plantes aromàtiques i medicinals, per fer‐
les servir la resta de l’any. Sota la influència del solstici d’estiu les plantes es troben en 
el seu moment de màxim esplendor i de concentració de les seves propietats curatives. 
 
Us proposem un Taller on ensenyarem a  identificar  l’hipèric  i descobrirem els seus 
usos  i qualitats. Collirem  l’hipèric pels camins propers al poble, tot seguit anirem al 
Casal  (1r  pis)  per  fer  l’elaboració de  l’oli.  Podem  aprofitar,  també,  per  collir  altres 
plantes medicinals, com l’espernallac, que ara està en plena floració. 

Hypericum perforatum. Font de la imatge: http://www.commons.wikimedia.org  
L’hipèric, també conegut com a herba de Sant Joan o pericó, s’ha fet servir com planta 
medicinal des de  l’antiguitat. És antidepressiu, digestiu, regulador de  la menstruació, 
analgèsic, diürètic, cicatritzant, antibiòtic, sedant… L’hipèric es pot prendre en infusió, 
però a Catalunya és tradició fer‐ne oli de cop, per a aplicacions externes sobre la pell, 
amb fregues i massatges. 
 
Si esteu interessades en participar, només heu d’escriure a renau.natura@gmail.com 
 
DATA: dimecres, 25 de juny 
HORA: 18.00h 
LLOC: Plaça de l’Església / Casal 
CAL PORTAR: tisores petites, un cistell o bossa de tela, un pot de vidre amb una 
capacitat d’entre 0’5 litres i 1 litre, amb tapa, 1 litre d’oli d’oliva verge. 
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Les Persèides 
 

Agost 2014  

Un any més, vam sortir a fer una caminada nocturna per gaudir del cel estrellat de les 
nits d’agost. 
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2n Mercat del Trasto de Renau 
 

Setembre 2014  

Estem  preparant  la  segona  edició  del Mercat  del  Trasto  de  Renau!  A  partir  del  dia  23  de 
setembre us podreu inscriure i reservar la vostra paradeta. 

El Mercat del Trasto de Renau és un mercat de compravenda i d’intercanvi d’objectes de segona 
mà  del  poble  de  Renau,  obert  a  tothom  que  vulgui  participar  aportant  articles  propis.  La 
iniciativa vol establir un punt de trobada entre ciutadans, a partir d’una mostra popular de roba, 
joguines, còmics, música, llibres, productes informàtics, parament de la llar, etc. 

En aquest mercat podem trobar productes de bon preu, però també conversar, escoltar música, 
passejar, etc. La seva filosofia són les 3 erres: reutilitzar, reduir i reciclar; els tres conceptes que 
defineixen el projecte. Els articles han de ser de segona mà, estar en bon estat i tenir una qualitat 
mínima, ja que la finalitat és que es puguin reutilitzar. 

Es  realitzarà el diumenge 26 d’octubre a  la plaça de  l’Església de Renau.  L’horari previst de 
funcionament del mercat és de 10:00h a 15:00h. Es pot participar sent visitant, on  l’accés és 
lliure i també com a venedor, on cal fer una inscripció i reserva prèvies. 

Les persones que vulguin exposar els seus articles personals han de fer una inscripció per correu 
electrònic  a:  renau.natura@gmail.com  indicant  el  seu  nom,cognoms,  telèfon  i  adreça 
electrònica de contacte. La reserva de l’espai té un cost de 3€ i dóna el dret a fer ús de l’espai 
d’exposició de 2×2 metres durant l’horari del mercat. 

*Com arribar a Renau? Veieu el mapa. 

*Consulteu la NormativaTrasto 2014. 
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3a edició de La Silvestre de Renau 
 

Desembre 2014  

Tornem amb La Silvestre! El proper diumenge 28 de desembre hem organitzat una cursa 
i caminada popular pels entorns de Renau. El recorregut és de 5km i el podeu consultar 
a la nostra pàgina de Wikiloc. Aquest any el farem en sentit contrari. 

Us podeu  inscriure tant en  la modalitat  ‘córrer’ com  ‘caminar’ enviant‐nos un correu 
electrònic  a  renau.natura@gmail.com  adjuntant‐nos  la  butlleta  d’inscripció.  Aquí 
podeu veure el reglament i descarregar‐vos la inscripció: 

 Full d’inscripció 
 Reglament 

El tret de sortida de  la caminada serà a  les 11 del matí,  i a  les 11:30 pels que correu. 
Podreu recollir els vostres dorsals des de les 09:00 fins les 10:30h a la Plaça de l’Església. 
Al final de la cursa hi haurà avituallament (aigua, suc i avellanes). I, quan acabem tots, 
a  partir  de  les  12:30h  farem  un  vermut  plegats,  cortesia  de Vermut Medusa  de  La 
Secuita, Restaurant Les Tines de Renau,el Casal i l’Ajuntament de Renau. 

Us esperem! 

∙∙ 

Fitxa tècnica: 
Data: 28/12/2014 
Inscripcions: fins el 26/12/14 a renau.natura@gmail.com 
Recollida dorsals: 09:30‐10:30, Plaça de l’Església, Renau 
Inici Cursa: 11:30 
Inici Caminada: 11:00 
Distància: 4’92km 
Dificultat: Baixa 
Inici Vermut: 12:30 

 



37 
 

 



38 
 

2015   



39 
 

 

Taller de caixes‐niu 
 
Gener 2015  

El darrer 18 de gener l’Associació Renau Natura vam estar muntant 12 caixes‐niu per a 
petits ocells. Concretament, les caixes estan pensades per 4 espècies de mallerengues 
(Parus major, Lophophanes cristatus, Aegithalos caudatus  i Parus ater)  i pel cargolet 
(Troglodytes troglodytes). 

Aquest  diumenge  25  anirem  a  penjar‐les,  seguint  un  petit  recorregut  per  les  zones 
forestals del voltant del poble. Si us animeu a donar‐nos un cop de mà, us esperem a les 
10:30h a la Plaça de l’Església. 

(*) Una caixa‐niu és una estructura artificial que pot ser utilitzada pels ocells que fan niu 
a les cavitats dels arbres o de les roques. Hem de tenir ben present que la col∙locació de 
caixes‐niu no és una solució definitiva: cal mantenir els boscos en bon estat de salut 
(afavorint  la presència d’arbres madurs,  sistemes d’explotació  sostenible, actuacions 
encaminades  a  la  prevenció  dels  incendis,  etc.). Aquest  és  l’únic  sistema  eficaç  per 
assegurar la supervivència d’aquests ocells!  
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Renau Natura s’ha adherit a l’Hora 
del Planeta! 
 
Març 2015  

L’hora del planeta és una iniciativa de WWF que va començar l’any 2007 per reivindicar 
que un futur basat en energies netes és possible. Cada any WWF convida a ciutadans, 
ajuntaments, empreses i altres col∙lectius a apagar la llum durant una hora com a símbol 
de la lluita contra el canvi climàtic. 

Aquest petit gest, a escala global, s’ha convertit en una gran crida a l’acció que compta 
amb el suport de governs i institucions com les Nacions Unides. 

Visiteu la seva Web per a més informació: www.horadelplaneta.es 

Us animem a que demà, 28 de març, de 20’30h a 21’30h apagueu els llums de casa!! 

  
   



42 
 

Fauna oculta de Renau: el senglar 
 
Abril 2015  

Sempre diem que als voltants de Renau hi ha molta fauna, però és veritat que és força 
difícil  veure  en  directe  segons  quins  animals,  perquè  son  molt  esquius  i  sobretot 
nocturns, i ens hem de conformar en veure els seus rastres (petjades, caques…). 

Aquests dies en Santi ha instal∙lat una càmera de foto‐trampeig en un punt del torrent 
de Renau. És una càmera especial que detecta el moviment i capta el pas de la fauna, 
tant de dia com de nit. Aquestes són les primeres imatges d’alguns dels animalons que 
es mouen pels voltants del poble… 

La veritat és que quan pica… pica! i cal gratar!!  

 

 

   



43 
 

3r Mercat del Trasto de Renau 
 

Maig 2015  

El Mercat del Trasto de Renau és un mercat de compravenda i d’intercanvi d’objectes de segona 
mà  del  poble  de  Renau,  obert  a  tothom  que  vulgui  participar  aportant  articles  propis.  La 
iniciativa vol establir un punt de trobada entre ciutadans, a partir d’una mostra popular de roba, 
joguines,  còmics, música,  llibres,  productes  informàtics,  parament  de  la  llar,  etc.  En  aquest 
mercat podem trobar productes de bon preu, però també conversar, escoltar música, passejar, 
etc. La seva filosofia són les 3 erres: reutilitzar, reduir i reciclar; els tres conceptes que defineixen 
el projecte. Els articles han de ser de segona mà, estar en bon estat i tenir una qualitat mínima, 
ja que la finalitat és que es puguin reutilitzar. 

Es  realitzarà  el  diumenge  14  de  juny  a  la  plaça  de  l’Església  de  Renau.  L’horari  previst  de 
funcionament del mercat és de 10:00h a 15:00h. Es pot participar sent visitant, on  l’accés és 
lliure i també com a venedor, on cal fer una inscripció i reserva prèvies. A les 12:30 comptarem 
amb  l’actuació  en  directe  del  grup Wanderson  Pagode,  que  interpreten música  tradicional 
brasilera. 

Les persones que vulguin exposar els seus articles personals han de fer una inscripció per correu 
electrònic a: renau.natura@gmail.com adjuntant la butlleta d’inscripció. La reserva de l’espai té 
un cost de 3€  i dóna el dret a fer ús de  l’espai d’exposició de 2×2 metres durant  l’horari del 
mercat. El pagament de  la  inscripció es farà efectiu el mateix dia del Mercat a  l’arribada dels 
paradistes. 

*Com arribar a Renau? Veieu el mapa. 
*Consulteu la Normativa del Mercat. 

Gràcies als nostres col∙laboradors, l’Ajuntament, Les Tines i el Maset de Renau, que fan possible 
el Mercat! 
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L’escola Guillem de Claramunt de La 
Secuita ens visita 
 

Juny 2015   

Fa uns dies ens van visitar uns quants nens i nenes de l’escola Guillem de Claramunt de 
La Secuita, entre els quals, uns quants de Renau. Gràcies al Quim, que va fer d’enllaç 
entre l’escola i Renau Natura! Vam parlar d’ocells i boscos, i vam fer tot el recorregut de 
les caixes‐niu. 

L’escola Guillem de Claramunt és una Escola Verda 

http://mediambient.gencat.cat/…/…/el_programa_escoles_verdes 
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3a Milla de Renau 
 
Juliol 2015  

S’acosta la Festa Major de Renau! Renau Natura organitzem, per 3a vegada, la Milla. 

La Milla és una cursa que transcorre pel poble i, com el seu nom indica, té una distància 
d’una milla, és a dir, 1’6 km. Animem a tothom a participar, sobretot als més petits de 
la casa!! El tret de sortida serà a les 10h a la plaça de l’Església. Donarem alguna coseta 
per esmorzar a tots els participants. 

I després podreu seguir gaudint de les activitats que hi ha programades al poble! 

*El sopar de festa major té un preu de 15€ i cal reserva. Més informació a l’Ajuntament. 
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Els xots de Renau 
 

Agost 2015 

Fa  uns  dies  vam  trobar  a  Renau  dos  polls  de  xot  (Otus  scops)  que  havien  caigut  del  niu. 
Habitualment i si l’entorn és favorable, els hauríem de deixar a terra i no molestar‐los, ja que els 
pares els segueixen alimentant. Però com que els vam trobar al mig del carrer i hi havia perill 
d’atropellament o d’atac d’algun gat, vam prendre’ls. 

Els Agents Rurals els van recollir l’endemà per dur‐los al CFS de Torreferrussa (Santa Perpètua 
de Mogoda, el Vallès Occidental), un dels centres de Fauna del Departament d’Agricultura. Allà 
s’estaran fins que sigui el moment d’alliberar‐los. 

Recordeu: si trobem qualsevol animal de fauna salvatge cal avisar als Agents Rurals (935617000, 
Control Central del Cos d’Agents Rurals). Ells el passen a recollir pel domicili i fan el trasllat als 
centres de Fauna. Els centres de  fauna salvatge  tenen com a  funcions principals  i originàries 
rehabilitar  i alliberar, en  les millors condicions possibles, els exemplars de  les espècies de  la 
fauna autòctona protegides, analitzant‐ne  les causes de mortalitat i participant en programes 
de cria en captivitat i de conservació ex situ. L’any 2014, pel que fa a la rehabilitació d’espècies, 
el conjunt dels centres de fauna van registrar 8.218 animals entrades d’animals. D’aquests, un 
total de 2.970 (36,14%) s’han pogut recuperar i alliberar a la natura. Esperem que els xots de 
Renau tornin també al seu hábitat. 

El xot és una Espècie Protegida (Categoria C) pel Decret Legislatiu 2/2008 i una Espècie d’Interès 
Especial pel Reial Decret 439/1990. Més  informació al Servidor d’Informació Ornitològica de 
Catalunya: http://www.sioc.cat/fitxa.php?sp=OTUSCO 
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Fauna oculta de Renau: la geneta 
 

Octubre 2015  

Avui us portem una exclusiva naturalística! 

Un nou habitant ocult de Renau ha quedat retratat en la càmera de foto‐trampeig que 
va “rodant” pels voltants del poble. Aquest cop ha estat la reina… el “fantasma del bosc”! 
Un animal que molt difícilment podem veure en viu i en directe per la seva timidesa i 
perquè acostuma a amagar‐se en les profunditats del bosc: la geneta o “gat mesquer”. 

Encara  que  se  li  posi  el  nom  de  “gat”,  no  té  res  a  veure  amb  els  felins.  És  l’únic 
representant de la família dels vivèrrids a la Península Ibèrica. És un animal que es creu 
que va arribar en  l’època de  les  invasions musulmanes,  ja que és originari de  latituds 
nord‐africanes. Tanmateix, és un animal totalment adaptat i ja considerat autòcton del 
nostre territori.  

És un depredador especialitzat en capturar ocells a  les branques dels arbres, però  la 
veritat és que en  les  femtes que hem  trobat hi ha  sobretot pèl  i ossos de conill, un 
aliment abundant a Renau, i també restes de figues i altres fruits que també li agrada 
aprofitar. 

Els vídeos són una recopilació de diverses captures d’aquests dies. Veureu que sempre 
apareix al mateix lloc, en hores diferents, això sí, sempre de nit. Probablement estem 
davant dos individus, un mascle i una femella. 
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4t Mercat del Trasto de Renau 
 

Octubre 2015  

El Mercat del Trasto de Renau és un mercat de compravenda i d’intercanvi d’objectes 
de segona mà del poble de Renau, obert a tothom que vulgui participar aportant articles 
propis. La iniciativa vol establir un punt de trobada entre ciutadans, a partir d’una mostra 
popular de roba, joguines, còmics, música, llibres, productes informàtics, parament de 
la  llar,  etc.  En  aquest  mercat  podem  trobar  productes  de  bon  preu,  però  també 
conversar, escoltar música, passejar, etc. La  seva  filosofia  són  les 3 erres:  reutilitzar, 
reduir i reciclar; els tres conceptes que defineixen el projecte. Els articles han de ser de 
segona mà, estar en bon estat i tenir una qualitat mínima, ja que la finalitat és que es 
puguin reutilitzar. 

Es  realitzarà  el diumenge  8 de novembre a  la plaça  de  l’Església  de Renau.  L’horari 
previst  de  funcionament  del mercat  és  de  10:00h  a  15:00h.  Es  pot  participar  sent 
visitant, on  l’accés és  lliure  i també com a venedor, on cal fer una  inscripció  i reserva 
prèvies. 

Les persones que vulguin exposar els seus articles personals han de fer una  inscripció 
per correu electrònic a: renau.natura@gmail.com adjuntant la butlleta d’inscripció. La 
reserva de l’espai té un cost de 3€ i dóna el dret a fer ús de l’espai d’exposició de 2×2 
metres durant l’horari del mercat. El pagament de la inscripció es farà efectiu el mateix 
dia del Mercat a l’arribada dels paradistes. 

*Com arribar a Renau? Veieu el mapa. 
*Consulteu la Normativa del Mercat. 

Gràcies als nostres col∙laboradors, l’Ajuntament, Les Tines i el Maset de Renau, que fan 
possible el Mercat! 
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1 de novembre, els Jardiners del Bosc 
 
Octubre 2015  
 

El proper dia 1 de novembre farem la recollida d’aglans del roure de Renau, un magnífic 
i monumental exemplar de Quercus cerrioide de qualitat genètica demostrada. Espècie 
rarificada  que  penetra  vers  el  litoral  tot  resseguint  fondalades,  obagues,  boscos  de 
ribera… 

Lloc i hora de trobada: Ermita del Lloret a les 16h. 

Amb els AGLANS podrem: 

 fer  planter  per  a  trasplantar  i  així  enriquir  florísticament  els  boscos  recentment 
estassats o cremats de TGN, el Catllar. 

 fer planter cadascú/na a casa nostra per a més endavant plantar en d’altres indrets 
estratègics de l’entorn de Renau. 

 criar arbres per a regalar a qui sigui i pel que sigui. 

 fer sembra directa el mateix dia dels aglans ja grillats, tot passejant. 

 menjar‐los, com feien els ibers abans de l’arribada dels castanyers que dugueren els 
romans. 

Aquesta activitat es  realitza conjuntament amb GEPEC/EdC, Plataforma Platja Llarga, 
Gent Amiga de l’Anella Gaià‐Francolí i GATA. 

Veniu! Farem de jardiners del bosc com els esquirols i els gaigs  
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IV edició de La Silvestre de Renau 
 

Desembre 2015  

Tornem amb La Silvestre! El proper diumenge 27 de desembre de 2015 hem organitzat una 
cursa i caminada popular pels entorns de Renau. El recorregut és de 5km i el podeu consultar a 
la nostra pàgina de Wikiloc. Aquest any el farem en sentit contrari. 

Us podeu inscriure tant en la modalitat ‘córrer’ com ‘caminar’ enviant‐nos un correu electrònic 
a  renau.natura@gmail.com  adjuntant‐nos  la  butlleta  d’inscripció.  Aquí  podeu  veure  el 
reglament i descarregar‐vos la inscripció: 

 Full d’inscripció 
 Reglament 

El tret de sortida de  la caminada serà a  les 11 del matí,  i a  les 11:30 pels que correu. Podreu 
recollir els vostres dorsals des de les 09:00 fins les 10:30h a la Plaça de l’Església. Al final de la 
cursa hi haurà avituallament (aigua, suc i avellanes). I, quan acabem tots, a partir de les 12:30h 
farem  un  vermut  plegats,  cortesia  de Vermut Medusa  de  La  Secuita,  Restaurant  Les  Tines, 
restaurant El Maset, el Casal i l’Ajuntament de Renau. 

Us esperem! 

∙∙ 

Fitxa tècnica: 
Data: 27/12/2015 
Inscripcions: fins arribar a les 100 inscripcions, a renau.natura@gmail.com 
Recollida dorsals: 09:30‐10:30, Plaça de l’Església, Renau 
Inici Cursa: 11:30 
Inici Caminada: 11:00 
Distància: 4’92km 
Dificultat: Baixa 
Inici Vermut: 12:30 
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Netegem el bosc! 
 
Febrer 2016  

Aquest diumenge 28 ens trobarem a les 10:30h davant del Casal per fer una passejada 
per l’entorn del poble i recollir totes les deixalles que hi trobem. Us recomanem portar 
guants de treball per si ens trobem amb vidres, ferros o plàstics. Des de Renau Natura 
ja portarem bosses grans per poder recollir les deixalles. 
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Taller de màscares a partir de 
material reciclat 
 

Febrer 2016  

Diumenge 14 de febrer vam celebrar la festa de Carnestoltes a Renau. 

Renau Natura vam organitzar un taller de màscares, que vam crear a partir de material 
reciclat:  cartró,  revistes, envasos, plàstics,  roba  combinat  amb  colors,  fulles d’arbre, 
branquetes, plomes, pinyes… 

L’activitat va ser un èxit participació  

Gràcies a tots, grans i petits, per col∙laborar i sumar‐vos a la iniciativa!! 
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Divendres Sant, a collir farigola 
al camp! 
 
Març 2016  
 
Com diu la dita… Divendres Sant, a collir farigola al camp! 
Així demà Divendres Sant toca! I des de Renau Natura farem una sortida. 
 
En català també es diu: Timó, timonet, tomell, o frígola. (Thymus Vulgaris). 
És una planta aromàtica que en la nostra tradició no faltava mai a cap casa. Sempre s’ha 
considerat un antibiòtic natural que serveix per guarir qualsevol tipus d’infecció. A  la 
cuina ha estat sempre molt preuada, ja des de temps dels grecs i romans.  
La  podem  trobar  en moltes  receptes  de  la  cuina  tradicional,  en  guisats,  sopes,  per 
adobar carns, llegums, vins i formatges. 
També ha servit per perfumar lligada en ramets o com a encens natural per purificar. I 
a l’edat mitjana era habitual posar‐ne al coixí per fer venir la son i evitar els malsons. 
Comença a recollir‐se durant tot el temps de la seva floració, des de principis de març 
fins a juny. 
La tradició diu que cal collir‐la el Divendres Sant, i durant la Setmana Santa. El Divendres 
Sant sempre cau molt a prop del primer dia de lluna plena de la primavera. Es considera 
que és el millor moment per agafar‐ne i assecar‐ne. La tradició diu que si es recol∙lecten 
en aquestes dates, quan s’asseca la flor no cau i conserva millor les propietats.  
  
Fonts: 
BOSCH, C. i BOTA, C. Guia del recol∙lector. Barcelona: Edicions Vienna, 2013. 
Viquipèdia (url: https://ca.wikipedia.org/wiki/Farigola) consultada març 2016. 
Viquidites (url: https://ca.wikiquote.org/wiki/Farigola) consultada març 2016. 
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L’Hora del Planeta 2016 
 
Març 2016  

Renau  Natura  ens  hem  adherit,  un  any  més,  a  l’Hora  del  Planeta.  Aquí  teniu  les 
instruccions. Comptem amb vosaltres!! 

L’hora del planeta és una iniciativa de WWF que va començar l’any 2007 per reivindicar 
que un futur basat en energies netes és possible. Cada any WWF convida a ciutadans, 
ajuntaments, empreses i altres col∙lectius a apagar la llum durant una hora com a símbol 
de la lluita contra el canvi climàtic. 

Aquest petit gest, a escala global, s’ha convertit en una gran crida a l’acció que compta 
amb el suport de governs i institucions com les Nacions Unides. 

Visiteu la seva Web per a més informació: www.horadelplaneta.es 
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Per Sant Jordi, barra lliure de llibres! 
 
Abril 2016  
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Comença el Projecte ÒLIBA 
 

Abril 2016  

FEM TORNAR LES ÒLIBES A RENAU! 

Coneixeu les òlibes?  

Les òlibes són uns ocells rapinyaires nocturns que viuen en els entorns agrícoles, com els que 
trobem als voltants de Renau. A més de ser uns animals molt bonics, les òlibes també són ocells 
molt beneficiosos per naltros, perquè mengen una gran quantitat de ratolins i ajuden a mantenir 
els rosegadors a ratlla. 

Les òlibes eren força abundants en els entorns de Renau, però fa uns anys que la població està 
en regressió i han anat desapareixent arreu, fent que actualment sigui realment difícil veure’n 
alguna. L’ús de raticides i verins per al control de rosegadors pot haver estat una de les causes 
principals,  en menjar‐se  les òlibes  els  ratolins  enverinats. Però  també hi  té molt  a  veure  la 
intensificació agrícola, la pèrdua de llocs de nidificació, l’ús de pesticides als camps de conreu o 
els  atropellaments  a  les  carreteres.  Malauradament,  també  han  estat  víctimes  dels  mals 
anomenats “caçadors” que disparen a qualsevol ocell. 

L’òliba, com  la resta d’espècies de rapinyaires és un ocell totalment protegit  i emblema de  la 
nostra biodiversitat mediterrània.  Per  tant,  cal  fer  esforços per  conservar‐lo, modificant  els 
hàbits que puguin perjudicar‐la i també ajudant a que recuperi el seu espai. 

És per això que des de l’Associació Renau Natura posem en marxa el Projecte ÒLIBA, l’objectiu 
principal del qual és reintroduir aquest ocell al poble. 

I com ho farem? 

Doncs amb  l’ajuda de  l’associació ADEFFA  i amb  la  tècnica que es  coneix  com hacking, que 
consisteix en criar en un niu artificial uns pollets d’òliba nascuts en captivitat perquè, quan es 
facin grans, puguin establir‐se al poble i adoptin l’entorn de Renau com el seu territori. 

Què necessitem? 

Per fer‐ho necessitem voluntaris del poble que facin de “pares i mares” adoptius dels pollets i 
ens ajudin a fer‐los créixer! Tindreu l’oportunitat de poder alimentar els pollets, veure’ls créixer, 
veure com aprenen a volar, a caçar ratolins… tota una experiència!! Sí, sí! I tot això a Renau!! 

Si vols saber més i participar‐hi, vine a la xerrada i t’explicarem com ho farem! 

XERRADA INFORMATIVA: DIUMENGE 10 D’ABRIL A LES 12h al Casal de Renau 
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Celebrem la Setmana de la Natura 
a Renau 
 
Maig 2016  

La Setmana de la Natura tindrà lloc entre el 27 de maig i el 5 de juny de 2016 i promourà 
l’organització d’activitats arreu de Catalunya per viure la Terra i conscienciar la societat 
de la necessitat de conservar la natura i el territori. 

Des  de  la  nostra  entitat  hem  organitzat  un  taller  de  construcció  de  caixes‐niu  i 
menjadores per a ocells. L’activitat serà diumenge 5 de juny a les 11:30h a la Plaça de 
l’Església. 

Per  agrair  la  participació  de  tots  els  assistents,  regalarem  una  polsera  solidària. 
L’activitat és gratuïta però, per qüestions de logística, cal que us inscriviu prèviament a 
renau.natura@gmail.com 

Les menjadores  es  construiran  a  partir  de material  reciclat.  Per  això,  cal  que  cada 
participant porti una ampolla de plàstic petita amb tap i/o una ouera. 

La Setmana de la Natura és una iniciativa conjunta de la Xarxa de Voluntariat Ambiental 
de Catalunya (XVAC) i la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT). La XVAC i la XCT són dues 
xarxes d’entitats sense ànim de lucre i de referència en el món de la conservació de la 
natura  i  del  voluntariat  ambiental  a  Catalunya,  i  compten  amb  el  suport  del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i l’Obra Social “la 
Caixa”. 
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Excursió nocturna sota la lluna plena 
 
Maig 2016  

Dissabte 21 de maig hem organitzat una excursió nocturna. Caminarem només amb la 
llum de la lluna, sense llanternes. Pararem per sopar i parar atenció al paisatge sonor de 
la nit. 

Sortirem a les 21h des de la plaça de l’Església. El recorregut té una distància total de 
6km i el podeu veure aquí: http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=13215234 

Us esperem! 
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La Milla de Renau ’16 
 

 Juliol 2016  

Ja ve sent tradició que per Festa Major d’estiu organitzem  la Milla, una cursa amb un 
recorregut d’1,6km que transcorre pel perímetre urbà del poble. 

La Milla no és una cursa competitiva, sinó una activitat per promoure un estil de vida 
saludable i fomentar la decsoberta de l’entorn, adaptada per als més petits, que són els 
grans protagonistes de la Milla. En aquesta edició hi van participar 30 persones. 

A la foto (de la nostra companya Alba) podeu veure el moment del tret de sortida. 
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Crònica de la sortida floral 
 

Juliol 2016  

Seguint el nostre calendari, el passat 19 de juny vam fer una sortida floral i un vermut. 
Vam fer una volta circular de (Renau – Ermita del Lloret – Peralta) per identificar algunes 
plantes aromàtiques i en vam collir per fer saquets d’olor (per als armaris) i rams secs. 

Vam trobar Sempreviva, xicoira, espernellac, alliums, flor de magraner, malves… Sol  i 
olor d’estiu. 
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V edició de La Silvestre de Renau 
 

Gener 2017  

Tornem amb La Silvestre! Per celebrar la 5a edició hem preparat una Silvestre especial, 
amb nou recorregut i més kilòmetres per a la cursa. 

El proper diumenge 8 de gener de 2017 hem organitzat una cursa de muntanya (8’38 
km) i caminada popular (5 km) pels entorns de Renau. Podeu consultar els recorreguts 
a la nostra pàgina de Wikiloc: 

 Track caminada 
 Track cursa 

Us  podeu  inscriure  tant  en  la modalitat  ‘córrer’  com  ‘caminar’  omplint  el  formulari 
electrònic que trobareu al següent enllaç: 

 Formulari d’inscripció 

Abans d’inscriure‐us, us demanem que llegiu atentament el reglament de participació: 

 Reglament 

El tret de sortida per ambdues modalitats serà a  les 11:30h a  la Plaça de  l’Església de 
Renau. Podreu recollir els vostres dorsals des de les 10:00 fins a les 11:00h a la Plaça de 
l’Església. Per a un bon funcionament de l’esdeveniment, us demanem que vingueu amb 
temps. 

Al final de la cursa hi haurà avituallament (aigua, suc i fruits secs). I, quan acabem tots, 
a  partir  de  les  12:30h  farem  un  vermut  plegats,  cortesia  de Vermut Medusa  de  La 
Secuita, Restaurant Les Tines, restaurant El Maset, el Casal i l’Ajuntament de Renau. 

Us esperem! 
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5è Mercat del Trasto de Renau 
 

Abril 2017  
 

El Mercat del Trasto de Renau és un espai de compra‐venda i d’intercanvi d’objectes de 
segona mà, obert a tothom que vulgui participar aportant articles propis. La  iniciativa 
vol establir un punt de trobada entre ciutadans, a partir d’una mostra popular de roba, 
joguines, electrodomèstics, música, llibres, productes informàtics, parament de la llar, 
etc.  En  aquest mercat  podem  trobar  productes  a  bon  preu,  però  també  conversar, 
escoltar música en directe, passejar, fer un vermut, etc. La seva filosofia són les 3 erres: 
reutilitzar, reduir i reciclar; els tres conceptes que defineixen el projecte. Els articles han 
de ser de segona mà, estar en bon estat i tenir una qualitat mínima, ja que la finalitat és 
que es puguin reutilitzar. 

Es realitzarà el diumenge 7 de maig de 2017 a la plaça de l’Església de Renau. L’horari 
previst de funcionament del mercat és d’11:00h a 15:00h. Es pot participar sent visitant, 
on l’accés és lliure i també com a venedor, on cal fer una inscripció i reserva prèvies. 

Les persones que vulguin exposar els seus articles personals han de fer una inscripció a 
través de l’enllaç: https://goo.gl/forms/fxOA1FvR2sosnOZz1 

La  reserva de  l’espai  té un  cost de 5€  (3€ en el  cas de veïns  i veïnes de Renau  i de 
l’Argilaga) i dóna el dret a fer ús de l’espai d’exposició de 2×2 metres durant l’horari del 
mercat. El pagament de la inscripció es farà efectiu el mateix dia del mercat a l’arribada 
dels paradistes. Amb els diners recaptats, Renau Natura pot finançar l’organització del 
propi mercat i tirar endavant altres iniciatives de caire ambiental. 

*Com arribar a Renau? Veieu el mapa. 
*Consulteu la Normativa del Mercat. 

Gràcies als nostres  col∙laboradors:  l’Ajuntament,  Les Tines,  l’AgroCasal  i el Maset de 
Renau, que també fan possible el mercat! 

 
  



77 
 

 



78 
 

Una caixa‐niu per a gaig blau 
 

Maig 2017  

A Renau Natura no parem mai! Mireu quina caixa‐niu per a gaig blau (Coracias garrulus) hem 
instal∙lat. 

El gaig blau és un ocell de la família dels corbs, que destaca pel seu plomatge blavós elèctric. A 
Catalunya es troba en un estat de conservació proper a l’amenaça, i es comptabilitzen només 
560‐810  individus.  Això  és  causat  sobretot  per  dues  característiques  concretes  d’aquesta 
espècie: el costum de fer niu en forats d’arbres i per la seva dieta estrictament insectívora. D’una 
banda, el  canvi en el paisatge,  forçat per  l’acció de  l’home, ha  comportat  la desaparició de 
l’arbrat vell, on originàriament feia els seus nius, i d’una altra, l’ús indiscriminat d’insecticides en 
l’agricultura,  que  deixa  a  l’espècie  cada  vegada més  desproveïda  d’aliment.  Així mateix,  la 
intensificació agrícola i l’expansió del regadiu modifiquen l’hàbitat típic de secà en el que viu.  

El gaig blau és un ocell migrador i viatja cada any des del sud i l’est de l’Àfrica cap al nord, per 
arribar a mitjans d’abril a Catalunya i establir‐se, durant tot l’estiu, en petites contrades de les 
planes  de  la  Depressió  Central,  l’Empordà,  algunes  comarques  de  Tarragona,  i  més 
irregularment per altres punts. 

Els darrers anys per la zona de Renau‐Nulles‐La Secuita se n’han vist alguns individus. El paisatge 
agrícola de secà que ens envolta és un hàbitat favorable per al seu establiment. Esperem que la 
caixa‐niu contribueixi a solucionar‐li el problema de l’habitatge i alguna de les parelles que es 
mou per la zona pugui nidificar i establir‐s’hi.  
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L’hotel d’insectes ja està obert! 
 

Maig 2017  

Diumenge  dia  2  de maig  vam  fer  l’activitat  de  construcció  de  l’hotel  d’insectes. Us 

deixem algunes imatges del procés de construcció, i d’ocupació   

L’hotel‐refugi és una manera pràctica d’ajudar‐les i divulgar la funció dels pol∙linitzadors. 
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