
1. La participació és oberta a tothom i la inscripció és gratuïta.

2. Cada concursant pot portar �ns a un màxim de dos plats amb mongetes del 
ganxet.

3. Per tal que el jurat pugui valorar el plat, la quantitat ha de ser su�cient per a què 
el puguin tastar tres persones.

4. Se’n valorarà la qualitat, l’originalitat i també la recuperació de receptes 
tradicionals.

5. El plat s’identi�carà amb un cartell que us lliurarà l’organització i on s’haurà de 
posar el nom del plat i els ingredients principals.

6. Les inscripcions es podran formalitzar del 20 al 26 de novembre al Servei 
d’Atenció a la Ciutadania (SAC) de l’Ajuntament de dilluns a divendres de 8.30 a 14 
h i dimarts i dijous de 16 a 18 h. El cap de setmana també es podran fer 
inscripcions al restaurant Casa de la Mestra de Llerona. El mateix dia del concurs, 
el diumenge 26 de novembre, les inscripcions estaran obertes a partir de les 11 h 
a l’envelat de les Antigues Escoles de Llerona.

7. Els plats s’han de portar fets de casa o �nalitzar-los en les instal·lacions que es 
posaran a disposició dels concursants el dia del concurs. 

8. Tots els estris i els ingredients necessaris per a l’elaboració dels plats són a càrrec 
del concursant.

9. El jurat estarà format pels cuiners Fermí Puig, Ada Parellada i Jordi Roca.

10. Premis: el primer premi serà un lot de mongetes del ganxet i 100 euros, i el 
segon premi serà un lot de mongetes del ganxet i 60 euros, que es lliuraran el 
mateix diumenge 26 de novembre. Tots els participans rebran un obsequi.

Organitza: Amb el suport de:

Col·laboren: pagesos de Llerona, restaurant Casa de la Mestra de Llerona, 
carnisseria Ca l’Oliveras de la Garriga.

26 de novembre de 2017

A les Antigues Escoles de Llerona
LES FRANQUESES DEL VALLÈS

A partir de les 11 h

7a Festa
de la Mongeta del Ganxet

i 6è Concurs de cuina

6è Concurs de cuina de la mongeta del ganxet

Bases



Han arribat les esperades pluges i la tardor amb els camps del nostre poble que 
comencen a agafar color, les mongeteres enfilades a les canyes deixen a l’aire les 
tavelles per anar agafant el groc del punt de collir i per gaudir de la nostra esperada 
festa,  la 7a Festa de la Mongeta del Ganxet. Com és tradició tindrem batuda, garbella-
da i triada; gegants; castellers; i concurs i taller de cuina amb els cuiners de renom 
Fermí Puig, Jordi Roca i Ada Parellada. També farem la tercera trobada de productors, 
restauradors i empresaris del sector. I a més, recuperarem una sardana dedicada 
especialment a Llerona. Es tracta de “Records de Llerona”, una peça creada l’any 1960 
per Francesc Vilaró. Tindrem una estrella per posar un toc d’humor a la nostra festa i 
al llegum més apreciat, que no podia ser una altra que en Quim Masferrer, el “Foras-
ter”, per dir-nos “Gent de Llerona sou molt bona gent!” i les mongetes encara més.

Us esperem el diumenge 26 de novembre per tastar les mongetes del Ganxet i gaudir 
d’una GRAN festa per petits i grans!

Rosa Maria Pruna i Esteve
Presidenta del Consell de Poble de Llerona

Regidora d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat

La nostra festa
Les Franqueses del Vallès és un poble ric en molts sentits. Els cinc territoris que 
formen el nostre municipi tenen elements característics que suposen un valor afegit. 
Tot i que la indústria és un sector molt present, no hem d’oblidar que la zona rural 
suposa més del 80% del nostre municipi. Per tant, les Franqueses és un petit oasi 
proper a Barcelona on podem veure el pas de les estacions al ritme del treball a la 
terra. El Pla de Llerona és precisament l’exemple més clar que combina progrés amb 
tradició. 

Amb l’inici de la tardor és el moment de batre, garbellar i triar mongetes i, d’això, 
Llerona en sap molt. I és que la Mongeta del Ganxet de Llerona és un referent a la 
gastronomia de casa nostra. Per això, nosaltres d’aquest moment en fem una festa, 
la 7a Festa de la Mongeta del Ganxet, que celebrarem el 26 de novembre a les 
Antigues Escoles de Llerona. En aquest espai, la cultura popular també hi tindrà 
cabuda amb l’actuació dels Gegants de les Franqueses, els castells dels Xics de 
Granollers o la recuperació d’una sardana dedicada especialment a Llerona. Tot 
amanit amb l’humor de l’actor Quim Masferrer i la presència de cuiners de prestigi 
com Fermí Puig, Jordi Roca i Ada Parella, que participaran, entre d’altres, en el 
tradicional concurs de cuina. 

No us perdeu la 7a Festa de la Mongeta del Ganxet. Us hi esperem!

Francesc Colomé i Tenas
Alcalde de les Franqueses del Vallès

9.30 - 10.30 h Trobada de productors, restauradors i empresaris del 
sector

11 h Presentació de la festa i obertura de la fira de productes de 
proximitat i mongetes del ganxet

11.15 h Actuació dels Gegants de les Franqueses 

11.30 -12.30 h Preparació final i presentació dels plats del 6è 
Concurs de cuina de la mongeta del ganxet

12 h Batuda, garbellada i tria de mongetes

12.30 h Aixecada de castells pels Xics de Granollers

13 h Taller de cuina familiar amb Ada Parellada

13.30 h Tast de mongetes amb botifarra

16.30 h Actuació de l’actor Quim Masferrer

17.30 h Lliurament de premis del concurs de cuina. Tot seguit, 
ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de les Roses

19 h Fi de festa



Butlleta d’inscripció
6è Concurs de cuina de la mongeta del ganxet

Nom

Adreça

Telèfon de contacte

Signatura:

Les Franqueses del Vallès

 ....... de novembre de 2017

Lliurar al SAC (Ctra. Ribes, 2 o c. Rosselló, 39) 
o al restaurant Casa de la Mestra de Llerona (Antigues Escoles)



Programa


