BASES DEL 9è CONCURS DE
CUINA DE LA MONGETA DEL GANXET
1. La participació és oberta a tothom i la inscripció és gratuïta.
2. Cada concursant o parella pot elaborar fins a un màxim de dos plats. En el cas de la
parella es considerarà l’edat del major per a determinar la categoria.
3. L’organització donarà a cada concursant una quantitat suficient de mongetes del
ganxet cuites per a l’elaboració dels plats.
4. Els plats s’hauran d’elaborar en les instal·lacions de la carpa del Consell del Poble de
Llerona.
5. L’organització facilitarà fogonets a les persones participants que en necessitin.
6. Tots els estris i els ingredients necessaris per a l’elaboració dels plats són a càrrec
del/de la concursant.
7. Per tal que el jurat pugui valorar el plat, la quantitat ha de ser suficient 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’identificarà amb un cartell que us lliurarà l’organització i on s’haurà de posar
el nom del plat i els ingredients principals.
10. Per a poder participar, cal presentar-se el 28 de novembre, a les 11.15 h, a la carpa
del Consell del Poble de Llerona davant l’organització.
11. Les inscripcions s’hauran de formalitzar del 15 al 23 de novembre, de 9 a 14 h, al
938 616 360 o a agricultura.territori@lesfranqueses.cat, indicant nom, cognom, data de
naixement i telèfon de contacte.
12. Premis de la categoria juvenil, nascuts entre els anys 2000 i 2005:
· Primer premi. Lot de mongetes del ganxet i 100 euros
· Segon premi. Lot de mongetes del ganxet i 60 euros
Premis de la categoria adults, nascuts abans de l’any 2000:
· Primer premi. Lot de mongetes del ganxet i 100 euros
· Segon premi. Lot de mongetes del ganxet i 60 euros
Els premis es lliuraran el mateix diumenge 28 de novembre. Tothom qui concursi rebrà
un obsequi i un diploma en reconeixement a la seva participació.

LES FRANQUESES TÉ GANXO
Les Franqueses del Vallès és un municipi singular amb cinc pobles ben diferents, Un
lloc estratègic amb un important espai forestal i agrícola que hem de mantenir. Un
municipi on podem gaudir d’un dels pulmons verds més importants de la comarca i
amb una estreta relació amb la mongeta del ganxet. Aquest particular mosaic ens
proporciona una riquesa i un valor que cal preservar.
El mes de novembre és especial perquè presentem la nostra gran festa. Però no és
una festa només per gaudir de la gastronomia, també és una festa per acostar-nos
a la tradició i als costums de la pagesia que cultiva aquest llegum, un aparador de
productes de proximitat del sector agrari del municipi. Enguany complim una dècada i
m’atreveixo a afirmar que tenim una festa totalment consolidada que any rere any ens
omple de goig i ens convida a lluir el nom de les Franqueses arreu del territori.
En aquestes breus línies no vull deixar passar l’ocasió d’agrair la feina de la pagesia,
del veïnat i dels/ de les professionals que fan possible una celebració com aquesta,
una oportunitat per donar a conèixer a tothom el nostre més preuat llegum. Gràcies
també al Consell del Poble de Llerona pel seu important paper i la seva incessant
participació des de la primera edició de la festa. Us convidem a gaudir amb nosaltres
d’aquesta celebració. Fem saber on és la millor producció de la mongeta del ganxet!
Francesc Colomé i Tenas
Alcalde de les Franqueses del Vallès
Durant la primera quinzena de juliol se sembren les mongetes, llavors toca regar i
veure com de mica en mica comencen a créixer, quan ja han despuntat, toca posar les
canyes per on les mongeteres aniran enfilant-se. La tardor arriba i els nostres camps
s’han cobert de groc, les tavelles s’han envellit tot bressolant la seva preuada llavor, la
mongeta del ganxet. El novembre és el moment de batre, garbellar i triar mongetes,
tota una feina per obtenir el millor producte, amb la millor qualitat. Llerona és un petit
oasi on el pas de les estacions es compassen al ritme del treball a la terra.
Llerona es prepara per a rebre gent de molta alçada com els nostres gegants i
sardanistes. Tampoc hi faltarà a la festa el taller de cuina amb la nostra xef de les
mongetes del ganxet, l’Ada Parellada, un espai pensat per a tota la família. En aquesta
edició volem que la gent gaudeixi, participi i xali amb totes les activitats que tenim
organitzades. També comptarem amb la presència del cuiner Fermí Puig, un dels
referents de la gastronomia catalana i amb el presentador i artista, Quim Masferrer, qui
ens deixarà bocabadats amb la seva actuació. No podem oblidar el tradicional concurs
de cuina de plats de mongetes, un gaudi per qui els elabora i per qui té l’oportunitat de
tastar-los. No us perdeu la 10a Festa de la Mongeta del Ganxet. Us hi esperem!
Sonia Tena Belmonte
Regidora d’Agricultura i Medi Ambient

PROGRAMA DE LA 10a FESTA
DE LA MONGETA DEL GANXET
9.30 a 10.30 h Trobada de representants de la producció, la
restauració i l’empresariat del sector
11.00 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
11.15 h a 13.15 h Preparació dels plats del 9è Concurs de Cuina de
la Mongeta del Ganxet.
11.45 a 12.30 h Taller de batuda, garbellada i tria de mongetes per
a tota la família
12.15 a 13.15 h Taller de cuina Empedrat Ganxet per a tota la
família a càrrec de l'Ada Parellada. Les inscripcions s’hauran de
formalitzar del 15 al 23 de novembre, de 9 a 14 h, al 938 616 360 o a
agricultura.territori@lesfranqueses.cat, indicant nom, cognom, data
de naixement i telèfon de contacte.
12.30 h Ballada de sardanes amb la Cobla Premià i taller de
sardanes per a tota la família a càrrec de l’associació Sardanistes
Franquesins
14 h Dinar popular
Cal fer reserva i recollir els tiquets a Casa de la Mestra, a partir del 8
de novembre (dv. de 13 a 0.30 h, ds. de 9 a 0.30 h i dg. de 9 a 20.30
h). Preu. 5 euros
15.45 h Lliurament dels premis del 9è Concurs de Cuina de la
Mongeta del Ganxet
16.15 h Projecció del documental De la terra al plat. La producció de
l’or blanc a les Franqueses del Vallès i actuació de Quim Masferrer
18 h Fi de festa
Exposició dels cartells participants al concurs de cartells de la 10a
Festa de la Mongeta del Ganxet durant tot el dia a la carpa del
Consell del Poble de Llerona.

El programa està subjecte a canvis d’última hora

