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ASSOCIACIÓ TRENCA
ONG creada en 1998.
Para conserver i millorar el
patrimoni cultural.
Au en risc d’extinció a la península
ibèrica: la trenca (Lanius minor).

LES NOSTRES ACTIVITATS
• Conservació I rehabilitació de la fauna

salvatge autòctona.
• Millora de la biodiversitat.
• Educació ambiental
• Custòdia del territori

PROJECTES ACTUALS:
 Reintroducció del Voltor negre a Pirineus I xarxa de PAS.
 Gestió de secans de Xarxa natura 2000 a travès de la custòdia.
 Conservació de la Trenca (Lanius minor) en Espanya
 Projecte de Desenvolupament agroambiental sostenible a les Garrigues (Lleida): Salvatge. Oli de les 

reserves de fauna.



Reintroducció del Voltor Negre al Pirineu i Xarxa de PAS



CONSERVACIÓ DE LA TRENCA (Lanius minor) 



● Per engegar el projecte,
Trenca ha comprat una finca 
agrícola de gairebé 5 ha al 
municipi de Bovera.

● També hem signat acords de 
custòdia del territori amb 
propietaris de finques 
abandonades del voltant.

Desenvolupament   agroambiental sostenible a Les Garrigues (Lleida)



Els fonaments del projecte són portar a terme una activitat agrícola que 
sigui:

● Econòmicament rendible.
(Oli Salvatge: Oli de les reserves 
de Fauna)

● Ambientalment sostenible.
(Projecte de reforçament de la reintroducció de la tortuga mediterrània 
a Catalunya)

(Projecte d'educació ambiental.)

● Promoure el patrimoni cultural i paisatgístic del territori.
(Projecte Leader: Paisatges de l’oli.)



● Un treball transversal : implicar en la conservació i 
gestió d’aquest espai a tots els agents presents:

.- agricultors,

.- ramaders,

.- cooperatives,

.- les institucions locals, comarcals, provincials i 
autonòmiques.



Actuacions:

1 ● Patrimoni agrari:

.-Recuperació d’oliverars centenaris que ara tornen a
produir mitjançant agricultura ecològica.

.-Engegada i potenciació de projectes de producció
ecològica.



1 ● Patrimoni agrari:



2 ● Educació Ambiental, sensibilització i formació

.-Projecte educatiu per Secundaria i ESO.

.-Treball a classe i posterior visita. Tallers, sortides 
guiades, itineraris de descoberta….).



3 ● Patrimoni natural i paisatgístic:
- Projecte de reforçament de reintroducció de la Tortuga 

Mediterrània a Catalunya.
- Col·locació de caixes-niu i menjadores per a ocells.
- Recuperació d’antics abeuradors i creació de petites 

basses per garantir punts d’aigua.
- Rehabilitació d’edificacions rurals com a refugi per a les 

poblacions de ratpenats cavernícoles.



3 ● Patrimoni natural i paisatgístic:



4 ● Patrimoni cultural:
- Projecte Leader de recuperació patrimonial: Paisatges de l’Oli.
.-Foment de la cultura de l’aprofitament de l’aigua de pluja.



4 ● Patrimoni cultural:



Gracies per la vostra atenció
www.trenca.org
info@trenca.org
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Damià Sanchez 606335769. 
damia@trenca.org


