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ACTE 25 ANYS CCPAE 

RECONEIXEMENTS 
 

PRODUCTORS ECOLÒGICS 

Manuel Valls Felip: 

Pioner i referent en la producció i transformació hortofructícola 
ecològica. Del Pla d'Urgell. Gran impulsor del sector. Pilar de 
l'agricultura ecològica a les terres de Lleida. Operador inscrit número 1 
del CCPAE. 

Coll-Riba Ecològics, SCP (Josep Maria Coll en representació): 

Productor referent de fruita ecològica. Del Segrià. Mestre de la 
fructicultura ecològica per a moltes persones i empreses. 

Josep Maria Gamisans Bou: 

Pioner horticultor ecològic referent. D'Osona. Lluitador per fer arribar al 
consumidor l'horta ecològica. Actualment president d'Hortec.  

Riet Vell, SA (Juan Carlos Cirera en representació): 

Productor d'arròs ecològic. Del Montsià. Referent de les Terres de l'Ebre 
que a més a més desenvolupa un projecte reconegut de conservació de 
la fauna i la flora. 

Maria Assumpta Codinachs Ramon Font CP (Aixalda): 

Ramadera pionera en producció de carn ecològica al Pirineu. Del 
Pallars Jussà. Dona pagesa, compromesa i lluitadora. 

Cristina Grau Jiménez: 

Ramadera pionera en producció de llet ecològica. De la Garrotxa. És un 
referent a les comarques de Girona en ramaderia. 

Frisllet, SL (Anna Serra en representació): 

Empresa líder en la producció ecològica de llet i derivats. Del Gironès. 
Divulgadora i impulsora de la producció i comercialització de llet. 
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ELABORADORS ECOLÒGICS 

Joan Borja Jardí: 

Fundador Alimentos Biológicos Oleander. Del Baix Camp. Havia estat 
membre del Consejo Regulador de Agricultura Ecológica i va 
participar en el traspàs de competències. 

Veà, SA (Gerard Veà en representació): 

Productor i elaborador pioner d'oli ecològic. Del Segrià. Ja estava inscrit 
al CRAE abans de la creació cel Consell. 

Albet i Noya, SL (Josep Maria Albet en representació): 

Viticultor ecològic pioner i enòleg. De l'Alt Penedès. Impulsor del sector 
i referent a Catalunya. Gran defensor de la certificació pública. 

Salvador Burgos Iborra: 

Viticultor pioner. Del Priorat. Divulgador de la producció ecològica. 
Fomenta els valors del món rural. 

Hortec, SCCL (pujarà Josep Montmany en representació): 

Primera cooperativa hortofructícola ecològica. Del Barcelonès. 
Cooperativa referent a Catalunya en la producció i comercialització 
productes d'horta ecològica 

 

ORGANITZACIONS I ENTITATS VINCULADES 

El Brot, SCCL (Andreu Ortiz Anglès i Misericòrdia Gomis Miquel, en 
representació): 

Primera cooperativa de consum d’aliments ecològics a Catalunya. Del 
Baix Camp. Cooperativa de Reus amb una llarga trajectòria i amb una 
aposta pionera pel consum de productes ecològics. 

Laia Viñas: 

Tècnica especialista en agrupacions de defensa vegetal ecològiques. 
Actualment tècnica de l'Agrupació de Defensa Vegetal Ecològica de 
Ponent. Del Segrià. Per la gran estimació al cultiu ecològic i els seus 
grans coneixements de plagues i malalties en la producció fructícola. 
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Escola Agrària de Manresa (Jaume Brustenga en representació): 

Escola de formació en producció ecològica. Del Bages. Sempre ha 
apostat per la formació en producció ecològica, tant reglada com no. 
Gran tasca de transferència de coneixement. 

Francesc Xavier Sans Serra: 

Director del Màster d'Agricultura Ecològica de la Universitat de 
Barcelona. Fundador del primer màster europeu especialitzat en 
agricultura ecològica. Enguany 21a edició. 

L'Era, Espai de Recursos Agroecològics (Carolina Domínguez i Charles 
Descombes en representació): 

Associació defensora de l'agricultura ecològica. Del Bages. Són editors 
de la revista Agrocultura. Fan molta formació, col·laborant estretament 
amb l'Escola Agrària de Manresa. 

Asociación Vida Sana (Ángeles Parra i equip): 

Entitat sense ànim de lucre promotora de la cultura ecològica. Del 
Barcelonès. Per la seva contribució a democratitzar l’alimentació 
ecològica. Per organitzar, Biocultura, la fira més important del sector 
ecològic, present arreu del territori de l'Estat... I molts altres projectes 
com Cultivabio, MamaTerra, TheEcologist, entre d'altres. 

Bio Eco Actual: 

Revista mensual de consum de producció ecològica. Del Vallès 
Occidental. Per la seva difusió de l’alimentació ecològica i la defensa de 
la certificació. 

 

PERSONES VINCULADES AL CCPAE 

Isidre Martínez Badia: 

Responsable de la Unitat de Producció Agrària Ecològica. Primer 
Director Tècnic del CCPAE. Des dels inicis de la Producció Ecològica 
tècnic de l'Administració. Gran defensor de la certificació pública. 
Reconegut a nivell estatal i europeu. 
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Alberto García Sans: 

Tècnic inspector del CCPAE, ja jubilat. Tota la vida dedicada a fer 
inspecció d'agricultura ecològica. Va ser el primer Director Tècnic del 
CRAE estatal i inspector a diverses comunitats autònomes i durant 
molts anys inspector del CCPAE. 

Ramon Lluís Lletjós Castells: 

Primer president del CCPAE. Va gestionar el traspàs de competències 
amb Madrid. També durant molts anys membre de la Junta Rectora en 
representació del Departament d'Agricultura. 

Salomó Torres Rodríguez:  

Segon president del CCPAE. Pagès pioner d'horta ecològica. De la 
Conca Barberà. Gran defensor de la certificació pública. Lluitador del 
sector ecològic i referent a Unió de Pagesos. 

Joan Font Carrera: 

Tercer president del CCPAE. Antic ramader de boví. Del Pallars Jussà. 
Dels primers ramaders ecològics del Pirineu. 

Daniel Valls i Cots: 

Quart president del CCPAE. Productor i elaborador hortofructícola. Del 
Pla d'Urgell. Reconegut al sector ecològic, ha estat president reelegit i 
ha tingut una gran dedicació al Consell. Defensor de la certificació 
pública.  

Núria Vallès Petit: 

Directora Tècnica del CCPAE. Trajectòria de més de 18 anys com a 
tècnica al CCPAE. Directora Tècnica des del 2012. 


