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Farina de Mestral 
 

 
Resum                                                                                                  

La proposta del Grup Operatiu de Farina de Mestral neix amb la voluntat de diversificar els usos del cereal 
per tal de donar un major valor afegit a la producció i a la qualitat del cereal. Aconseguir unes 
característiques del blat que permetin obtenir una farina que pugui ser panificable i, per tant, s’incorpori 
com a matèria primera de qualitat en l’alimentació de les persones.  
 

 
Objectius                                                                                                

En l’àmbit de la pagesia: 

- Obtenir un blat de suficient qualitat i amb un volum de producció adequat. 

- Fomentar pràctiques agronòmiques més sostenibles i adequades al territori. 

- Aconseguir un preu just per a la pagesia, però sense que sigui un motiu exclusiu. 

En l’àmbit de forners i indústria transformadora: 
 

- Enfortir el vincle amb la pagesia. 
- Aconseguir una farina panificable i polivalent de qualitat. 
- Fer visible el compromís del sector agrícola i el sector agroalimentari amb el territori, mitjançant la 

producció i compra de productes de proximitat.  
- Consensuar preus de compra i estàndards de qualitat entre la pagesia i les empreses 

transformadores. 
- Donar a conèixer les característiques dels productes que elaboren les fleques artesanes. 
- Ser  l’altaveu del projecte a nivell de consumidors i usuaris: escoles, mitjans de comunicació, etc. 
- Aconseguir enfortir el col·lectiu de forners/res del territori. 

 
 

 
Descripció de les actuacions previstes en el projecte                  

- Assajos de cultiu de diferents varietats de blat amb potencialitats perquè la seva farina esdevinguin 
panificable. 

- Incorporació de tecnologia i agricultura de precisió ens els estudis de camp per millorar l’eficiència 
en el moment de plantar, de l’adobat, la fertilitat del sòl i la microbiologia. 

- Mapeig dels camps pel control d’herbes no desitjades mitjançant agricultura de precisió i reducció 
en l’aplicació d’herbicides.  

- Estudis de comprovació i caracterització de la farina i les seves potencialitats perquè pugi esdevenir 
panificable. 

- Promoció i divulgació de la cultura del pa artesà elaborat amb farina de cereals de proximitat. 
 

 
Resultats esperats i recomanacions pràctiques 

- Incrementar la superfície conreada de blat de qualitat que esdevindrà farina panificable. 
- Millorar les pràctiques agronòmiques per el desenvolupament d’una agricultura més sostenible. 
- Cohesionar el gremi dels forners perquè se sentin partícips del projecte. 
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- Posar en valor la qualitat dels productes elaborats amb farina de qualitat. 
- Posar en valor la farina de proximitat.  

 

 

        Líder del Grup Operatiu 
 

ENTITAT: AGROPECUARIA COPERAL I SECCIO DE CREDIT SCCL 
 

       Coordinador del Grup Operatiu 
 

ENTITAT: CONSORCI LEADER DE DESENVOLUPAMENT RURAL DEL CAMP 
 

        Altres membres del Grup Operatiu (perceptors d’ajut) 
 

ENTITAT: FEDERACIÓ FORNERS ARTESANS COMARQUES TARRAGONA 
 

        Altres membres del Grup Operatiu (no perceptors d’ajut) 
 

ENTITAT: IRTA 
ENTITAT: UNIVERSITAT DE LLEIDA 

ENTITAT: EURECAT 

ENTITAT: FUNDACIÓ URV 
 

Àmbit/s temàtic/s d’aplicació 
X☐ Sistema de producció agrària 

X☐ Pràctica agrària 

☐ Equipament i maquinària agrària 

☐ Ramaderia i benestar animal 

☐ Producció vegetal i horticultura 

☐ Paisatge / Gestió del territori 

☐ Control de plagues i malalties 

X☐ Fertilització i gestió dels nutrients 

☐ Gestió del sòl 

☐ Recursos genètics 

☐ Silvicultura 

☐ Gestió de l’aigua 

☐ Clima i canvi climàtic 

☐ Gestió energètica 

☐ Gestió de residus i subproductes 

☐ Gestió de la biodiversitat i del medi natural 

X☐ Qualitat alimentària / processament i nutrició 

X☐ Cadena de subministrament, màrqueting i consum 

X☐ Competitivitat i diversificació agrària i forestal 

☐ General 

 
Àmbit/s territorial/s d’aplicació 

PROVÍNCIA/ES COMARCA/QUES 
Tarragona 
 

Conca de Barberà 
Baix Camp 
Tarragonès 
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Difusió del projecte (publicacions, jornades, multimèdia...) 

Web 
Publicacions 
Jornades 
Elements multimèdia 

 
Pàgina web del projecte 

 
www.leaderdelcamp.cat 

 
Altra informació del projecte 

DATES DEL PROJECTE PRESSUPOST TOTAL 

Data d’inici: Juliol 2021  
Pressupost total: 216.155,74 € 
Finançament DACC: 99.961,83 € 

Estat actual: En execució 
Finançament UE: 75.409,81 € 
Finançament propi: 40.784,10 € 

 
Amb el finançament de: 
 

Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de 
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022. 
 

Ordre ARP/113/2021, de 20 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la 
innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de 
productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups, i Resolució 
ACC/1660/2021, de 27 de maig, per la qual es convoca l’esmentat ajut. 
 

  

 


