
 

 

PRESENTACIÓ 

Empresa dedicada a la producció i comercialització de productes cultivats mitjançant l’agricultura 
regenerativa. Estem centrats en la producció i comercialització d’oli d’oliva verge extra ecològic, però 
també treballem amb fruits secs i carn de pastura. Produïm aliments bons, sans i d’alt valor 
nutricional. 

Venim d’una família de pagesos que ha cultivat la terra on vivim des de fa més de 8 generacions. 
Després de diferents projectes professionals allunyats del Mas, hem fet una aposta personal per 
tornar a les arrels, a la terra i viure amb ella i d’ella. Ens preocupa que al nostre territori la terra 
s’abandoni per una crisi econòmica i ambiental del model tradicional agrícola. Per això i perquè 
estimem la terra i el territori, decidim recuperar finques abandonades d’oliver per convertir-les a 
l’agricultura regenerativa. 

Treballem per trobar la millor forma de preservar la terra que ens ha vist créixer. Ho fem amb mètodes 
de cultiu que respecten el medi i no alteren la composició del producte amb elements químics, 
prioritzant la qualitat sanitària i organolèptica per sobre de la quantitat. 

L’EQUIP 

els de casa 

Isidre Solé 

Promotor del projecte, director tècnic i responsable de l’administració de l’empresa. 

Empresari amb més de 20 anys d’experiència en diferents projectes empresarials en el món del 
reciclatge de residus municipals i industrials.  

Formació professional inicial en administratiu-comptabilitat, agrària horto-fructícola i acaba estudiant 
enginyeria forestal. 

Durant el recorregut empresarial ha fet diferents formacions en gestió empresarial, màrqueting i gestió 
financera. Els últims anys centrat en la formació relacionada amb l’agricultura ecològica i regenerativa 
i en cultiu de l’oliver i l’obtenció d’oli d’alta qualitat. 

Prové d’una família que porta més de 8 generacions dedicats a l’agricultura i la ramaderia. 

Inicia el projecte del Mas de Santa Creu el 2010 que ha desenvolupat simultàniament amb 
l’assessoria i consultoria ambiental en el sector de la gestió, recollida i reciclatge de residus industrials 
i en el sector de la promoció de projectes en sòl rústic. 

Aporta el seu amor i passió per la terra. No descansa en la seva recerca constant de l’excel·lència 
tant en els sistemes productius com en la elaboració, conservació i distribució del producte. 

 



 

 

Janira Villar 

Responsable i promotora del projecte ramader, porta la comercialització de tots els productes i 
gestiona l’espai d’esdeveniments.  

Formació inicial en enginyeria química que va compatibilitzar amb el treball a un laboratori... 

Executiva comercial en una empresa de venta de matèria prima i assessorament de departaments 
d’I+D de la indústria alimentària. 

Va fer un itinerari formatiu relacionat amb la ramaderia ecològica, per acabar treballant a una 
formatgeria.  

Aporta la seva experiència en la comercialització de producte alimentari i una gran capacitat de 
connectar amb totes les persones que s’acosten al projecte. 

Joan Josep Estivill 

L’encarregat de les finques i que tot el que es mou al Mas segueixi els objectius de l’empresa.  

Disposa d’una bona formació en agricultura ecològica i de les acreditacions per a realitzar totes les 
feines de camp i elaboració. 

Te un llarg recorregut professional que l’ha portat a desenvolupar tasques de logística, gastronomia i 
treballs agrícoles i de jardineria, alguns dels quals ha desenvolupats en altres països d’Europa.  

Persona amb un  fort compromís amb el projecte i amb totes les persones que ens ajuden a tirar les 
finques endavant. 

Carlos  

Tractorista, podador i encarregat de la maquinaria. Assumeix una part important de les feines amb 
màquines que requereixen coneixements tècnics i s’encarrega d’una part important de la poda dels 
nostres arbres. 

Te una llarga experiència com a treballador en el sector agrícola a Madrid i a Andalusia especialment 
en cultius llenyosos. 

Va crear i explotar un negoci de producció hortícola ecològica en una de les primeres explotacions 
certificades de la comunitat Andalusa. Es va fer una cartera de clients a la zona de Madrid que 
abastia amb la horta que produïa al Sud de la península. 

Anna Solà 

Desenvolupa tasques de back-office comercial tant de venta de determinats productes com de l’espai 
d’esdeveniment. 


