Comitè Executiu
1
L’1 de mal’Assemblea general de Joves ricultors i Ramaders de Catalunya va escollir Sans, nou President

El Comitè Executiu de la nostra organització es reuneix periòdicament per tractar els aspectes que afecten l’activitat d’agricultors i
ramaders dels diferents indrets de Catalunya. Juntament amb la resta de membres del Consell Nacional (Caps de les diferents
sectorials agrícoles i ramaderes) treballen per millorar les condicions professionals dels productors de Catalunya.

Sans
Francesc Boronat i Sans
President de JARC
Va nàixer a Nulles (Alt Camp) el 1964. Desenvolupa l’activitat agrícola, principalment el conreu de la vinya, amb
unes quaranta hectàrees, combinant-ho amb el conreu de quinze hectàrees de garrofers i dues d’olivera. És
vicepresident de la Cooperativa de Nulles, exalcalde d’aquest municipi i ha estat durant els darrers dos anys
President territorial a Tarragona de l’organització.

Joan Carles Massot i Farré

Joan Esteve i Esteve

President territorial de Lleida

President territorial de Barcelona

Nascut a Lleida l'any 1965, viu a Torre-serona (Segrià). Centra la

Va néixer el 3 d’abril de 1965 a Sant Llorenç d’Hortons (Alt

seva activitat en una explotació d'engreix de vedells, certificada

Penedès).

amb la Marca Q. Comercialitza el seu producte directament al

electrònica. Prové d’una família pagesa de tota la vida. A partir

consumidor final i a empreses de restauració, disposant de

de l’any 1999, s’incorpora al sector definitivament. Actualment,

fabricació de pinsos i sala de desfer pròpies. Paral·lelament, es

treballa 25 hectàrees de vinya de cultiu ecològic. Sempre ha

dedica al cultiu de fruita dolça amb unes quaranta hectàrees i

apostat per la innovació en el sector vitivinícola plantant, per

es membre d’una Organització de Productors de Fruites i

exemple, varietats de raïm diferents a les tradicionals de la zona. És

Hortalisses (OPFH). És President territorial de Lleida, Vicepresident

el president de l’ADV (Agrupació de Defensa Vegetal) de la vinya

del Comitè Executiu i Cap sectorial del boví de carn de JARC.

de Sant Llorenç d’Hortons, que engloba també diverses zones de

Va

estudiar

formació

professional

d’Electricitat

l’àrea geogràfica més propera que envolta aquest municipi.

Josep Anton Caballé i Godall

Forma part de la sectorial de la vinya de JARC i és el president

President territorial de Tarragona

territorial de l’organització a Barcelona.

Nascut a Riudacanyes (Tarragona) el 1961. És
president de la Cooperativa i la Caixa Agrària de
Riudacanyes,

i

també

presideix

la

Societat

Recreativa d’aquest poble. Es dedica al conreu
d’unes 45ha d’olivera, que les treballa de forma
tradicional, intensiva

i

superintensiva.

Combina

aquest conreu amb unes 4,5ha d’horta. És el
President territorial de Tarragona de JARC.

Joaquim Suñer i Tutau
President territorial de Girona
Nascut a Peralada (Alt Empordà) el 1973. És Diplomat en Ciències
Empresarials i s'ocupa d'una explotació amb dos mil cent porcs
d'engreix , que compagina amb
set hectàrees

d'olivera

i

cereals.

el conreu de seixantaElabora

un

oli

d'oliveres

centenàries de la varietat Argudell, inclosa en la Denominació
d’Origen Protegida Empordà, que exporta a diferents països i

Josep Bombardó Bagaria
Representant de Muntanya
Nascut a Montellà (Cerdanya) el 1979, es titular d’una
explotació de ramaderia ecològica, amb uns cent setanta
caps de vedells i sala de desfer pròpia. Comercialitza els seus
productes carnis arreu de Catalunya i recentment s’ha introduït
en la producció i distribució de productes transformats. És el
Representant de Muntanya i Cap sectorial de l’equí i la
ramaderia ecològica de JARC.

comercialitza a restaurants de reconegut prestigi i botigues
gourmet. Ha rebut diferents distincions internacionals per la gran
qualitat del seu producte, entre les quals destaca la Medalla d’Or
en el Concurs Internacional d’Olis d’Oliva Extra Verge OLIVINUS
2012, considerat el certamen més important a nivell mundial
d’aquest

producte.

Paral·lelament,

presideix

l’Associació

d’Agricultors de Peralada i Vilanova de la Muga. És el President
territorial de Girona.

