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

2. Cada concursant pot elaborar �ns a un màxim de dos plats.

3. L’organització donarà a cada concursant una ració de mongetes del ganxet 
cuites.

4. Els plats s’hauran d’elaborar a les instal·lacions de l’envelat del Consell del Poble 
de Llerona.

5. L’organització facilitarà fogonets als participants que en necessitin.

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

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

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

9. 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.

10. Els participants hauran de presentar-se als responsables del concurs, a les 
instal·lacions de l’envelat, el diumenge 25 de novembre a les 11.30 h. 

11. Les inscripcions es podran formalitzar del 19 al 23 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 i el mateix dia del concurs, 
el diumenge 25 de novembre, �ns les 11.30 h. 

12. 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 25 de novembre. Tots els participants rebran un obsequi i un 
diploma en reconeixement a la seva participació.

Organitza: Amb el suport de:

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

7è Concurs de cuina de la mongeta del ganxet

Bases

25 de novembre de 2018
A partir de les 9.30 h
A les Antigues Escoles de Llerona

8a Festade la Mongeta del Ganxeti 7è Concurs de cuinaLes Franqueses del Vallès



Arriba novembre, les mongetes del ganxet i la nostra festa, però també han arribat moltes 
pluges després d’un estiu de calor i les mongetes quan arriben volen sol i aire. Aquest any hem 
tingut aigua i vent, però sortosament arriben. 

El Pla de Llerona ja es prepara per a rebre gent de molta alçada com els nostres gegants i els 
nostres batedors de mongeta, que ens faran gaudir del seu treball de batre i garbellar la 
nostra preuada mongeta per després triar-la, tot gaudint dels castellers dels xics de 
Granollers. No podia faltar a la nostra festa el concurs de cuina, aquest any més treballat, 
faran els plats amb tot el seu saber i imaginació per esdevenir el millor. La nostra xef de les 
mongetes del ganxet, l’Ada Parellada, ens farà un taller d’aprofitament d’aquest llegum. I com 
no pot ser d’una altra manera, hi haurà tast de mongetes i botifarra per tothom. 

És la nostra festa! I el nostre convidat d’enguany és en Marc Ribas que ens porta “joc de 
mongetes” on 5 restaurants es disputaran el títol de millor restaurant en fer mongetes del 
ganxet. No us podeu perdre aquest espectacle tant renyit entre els restaurants per poder-se 
emportar el premi dels 100 kg de tant preuat llegum. Acabarem la festa més nostra amb una 
audició de sardanes dels Sardanistes Franquesins. Us emportareu un bon record del 
diumenge dia 25 de novembre. Ho hi podeu faltar, esperem que ens acompanyeu!

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

Regidora d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat

La nostra festa
Hi ha una dita que diu “Pel novembre, bones torrades, castanyades i brunyolades”. Jo 
afegiria... “i mongetes del ganxet” perquè aquest és el mes del caviar del Vallès i el tenim a 
Llerona. Les Franqueses és un municipi amb personalitat, un municipi ric en tots els sentits on 
les diferències de cada poble sumen i ens converteixen en un indret al mapa amb un entorn 
privilegiat. 

Amb l’arribada dels primers freds de la tardor comença l’activitat als camps de les mongetes de 
Llerona. Batre, garbellar i triar per obtenir el millor producte, amb la millor qualitat. Quan vam 
pensar a fer la Festa de la Mongeta del Ganxet, teníem clar que havia de servir per donar a 
conèixer a tothom aquest llegum tan apreciat, però també perquè volíem agrair la feina dels 
pagesos, veïns i professionals que fan possible portar-se a la boca una menja tan exquisida. 
Enguany, com no podia ser d’una altra manera, tornarem a gaudir dels Gegants de les 
Franqueses, els Xics de Granollers, els Sardanistes Franquesins i la nostra cuinera estrella, 
l’Ada Parellada. Com ja sabreu, en aquesta edició també comptem amb el cuiner més mediàtic 
de TV3 que ens porta “Joc de mongetes”, en Marc Ribas. 

Us esperem a la 8a Festa de la Mongeta del Ganxet. Animeu-vos!

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 Cercavila i ballada dels Gegants de les Franqueses 

11.30 -12.30 h Preparació final i presentació dels plats del 7è 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 Show cooking “Aprofitant les mongetes” a càrrec d’Ada Parellada

13.30 h Tast de mongetes

16 h Concurs de restauració “Joc de mongetes” a càrrec d’en Marc Ribas

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

17-19 h Fes-te una foto al photocall mongetes

19 h Fi de festa



Butlleta d’inscripció
7è Concurs de cuina de la mongeta del ganxet

Nom

Adreça

Telèfon de contacte

Signatura:

Les Franqueses del Vallès

 ....... de novembre de 2018

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



Programa


