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Les Franqueses té ganxo i Llerona es convertirà en
la capital de les mongetes del ganxet els dies 26 i
27 de novembre amb l’11a Festa de la Mongeta del
Ganxet. Amb l’arribada de la tardor, els camps del
nostre poble comencen a agafar color, les mongeteres enfilades a les canyes deixen a l’aire les tavelles
per anara agafant el groc del punt de collir i per
gaudir de la nostra esperada festa, perquè la Festa
de la Mongeta del Ganxet és una cita ineludible.

El mes de novembre és especial a les Franqueses i sobretot a Llerona perquè aquí és
sinònim de Festa de la Mongeta del Ganxet.
Aquest any celebrem l’11a edició i proposem
algunes novetats importants. La primera és
que aquest any hem augmentat la programació un dia més amb activitats per arribar
també al públic més jove. En aquest díptic
podeu consultar tots els actes previstos,
però ja us avanço que a banda del tradicional
concurs de cuina hi haurà la fira amb productors de la zona; cultura popular amb les
sardanes, els gegants, els Encendraires i els
Xics de Granollers; la batuda, la garbellada
i la tria de mongetes,... i aquest any també hi
haurà un mercat de segona mà i sopar previ.

Regidora d’Agricultura i Medi Ambient

Aquesta festa és un aparador de productes de
proximitat del sector agrari del municipi i un punt
de trobada de representants de la producció, la
restauració i l’empresariat del sector. També és un
espai obert a la ciutadania on no hi pot faltar la
cultura popular que hi serà present amb els Diables
els Encendraires, amb els Gegants de les Franqueses, amb els Xics de Granollers, amb els Sardanistes
Franquesins i amb la Cobla Premià.
A més, per no perdre les tradicions i apropar-les a
grans i joves, enguany, la Comissió de Festa Major
de Corró d’Avall ens farà gaudir amb el Ball de
l’Espolsada. En aquest sentit, i amb l’objectiu de
conservar la tradició del camp, apropar-la al jovent
i garantir-ne el seu relleu, des de l’Ajuntament hem
dissenyat un programa més ampli d’activitats que
ompliran els voltants de les Antigues Escoles de
Llerona, durant la tarda del dissabte. L’Associació
Camper Furgo Ganxet farà una trobada d’autocaravanes i ens té preparades un munt d’activitats, de
tallers, de jocs de taula i un mercat de segona mà,
el mercat de les segones oportunitats, per escalfar
motors abans de la festa.
Us animo a consultar la programació de l’11a Festa
de la Mongeta del Ganxet que trobareu en aquest
díptic. Us convido a participar-hi, a gaudir-hi, a
divertir-vos i a xalar, en definitiva, us convido a
viure-la! Ens veiem en uns dies a la festa de l’or
blanc de les Franqueses!

Alcalde de les Franqueses del Vallès

Sempre m’agrada dir que la mongeta del
ganxet és l’or blanc de les Franqueses. És
una de les nostres cartes de presentació.
I Llerona és on es concentra gran part de
la producció. Us convido a participar en
aquesta Festa de la Mongeta del Ganxet,
a conèixer de ben a prop com es cultiva,
garbella i tria i, sobretot, a tastar-la perquè
aquest llegum és sens dubte un dels millors
productes que ens dona la terra al nostre
país. I no oblideu que no podem deixar
perdre la nostra pagesia, que aquest món
globalitzat no ens allunyi del més proper, de
la qualitat, de la tradició. A les Franqueses
tenim la sort de conservar una gran part
de territori dedicat al cultiu de la terra i ho
hem de conservar. I com ho podem fer això?
Doncs consumint productes de proximitat
i apostant per la nostra pagesia. Aquesta
trobada us permetrà conèixer productors/es
i aprendre a cuinar aquest llegum, així que és
una bona ocasió per, si encara no ho heu fet,
proposar-vos introduir l’or blanc a la vostra
dieta. No us en penedireu! Creieu-me!

PROGRAMA DE L’ 11A FESTA
DE LA MONGETA DEL GANXET
ANTIGUES ESCOLES DE LLERONA

DISSABTE, 26 DE NOVEMBRE DE 2022
16 H

Mercat de segona mà amb parades de roba, joguines, 		
llibres… a càrrec de l’Assoc. CAMPER CLUB GANXET

Sopar popular. Pícnic a la carpa. Opció d’adquirir entrepà
		 + beguda per 5 euros, al restaurant Casa de la Mestra
21 H 		

21 A 22 H		Mostra de foc amb el CABRÓ i el GRUP DE DIABLES ELS

		ENCENDRAIRES

22 H 		
Música amb LOLA VAN DJ TRUCK

DIUMENGE, 27 DE NOVEMBRE DE 2022

9.30 A 10.30 H Trobada de representants de la producció, la restauració i 		

l’empresariat del sector

10.30 H

Presentació de la festa i obertura de la FIRA DE PRODUCTES DE
PROXIMITAT I MONGETES DEL GANXET

10.45 H

Cercavila i ballada dels Gegants de les Franqueses

11 H
11 A 13 H

Font del ganxet a càrrec de l’Assoc. Camper Club Ganxet

Preparació dels plats del 10è Concurs de Cuina de la Mongeta
del Ganxet

11.15 H 		
Jornada castellera amb els XICS DE GRANOLLERS
12 H		
Batuda, garbellada i tria de mongetes

12.30 H		
Ballada de sardanes amb l’ASSOCIACIÓ SARDANISTES 		

FRANQUESINS i la COBLA PREMIÀ, i Ball de l’Espolsada a càrrec de
la COMISSIÓ DE LA FESTA MAJOR DE CORRÓ D’AVALL

13.30 H 		
14.30 H 		

Tast de mongetes

Animació del PATGE GANXET

16 H 		
Show cooking a càrrec de la cuinera ADA PARELLADA

16:30 H 		
Lliurament de premis del 10È CONCURS DE CUINA de la MONGETA

DEL GANXET

17 H 		

Fi de festa amb JOAN PERA

* Diumenge hi haurà zona de pícnic. Es pot fer reserva de tiquets per a botifarra, aigua i vi, al
restaurant Casa de la Mestra, de manera presencial els caps de setmana o trucant al 687 556 017.
Preu 3 euros
* Divendres, 25 de novembre, a les 18 h, es farà una trobada d’autocaravanes i campers a càrrec
de l’Assoc. Càmper Club Ganxet per escalfar motors per a la festa. A partir de les 22 h hi haurà
activitats, tallers i jocs de taula.
El programa està subjecte a canvis d’última hora.

BASES DEL 10È CONCURS DE CUINA DE LA
MONGETA DEL GANXET
① La participació és oberta a tothom i la inscripció és gratuïta.
② Cada concursant pot elaborar fins a un màxim de dos plats.
③ L’organització donarà a cada concursant 200 g de mongetes del ganxet cuites per a
l’elaboració de cada plat.
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 27 de novembre, a les 11 h, a la carpa del Consell
del Poble de Llerona davant l’organització.
⑪ Les inscripcions s’hauran de formalitzar del 14 al 22 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:
Categoria juvenil, nascuts/des entre els anys 2001 i 2006:
→ PRIMER PREMI. Lot de mongetes del ganxet i 100 euros
→ SEGON PREMI. Lot de mongetes del ganxet i 60 euros
Categoria adulta, nascuts/des abans de l’any 2001:
→ 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 27 de novembre. Tothom qui concursi rebrà un
obsequi i un diploma en reconeixement a la seva participació.
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