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La participació ha baixat un 12% per la crisi, segons el Gremi d’Hoteleria

Més de 60 restaurants s’apunten a les 
Jornades de la Mongeta del Ganxet
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En primer pla, de dreta a esquerra, Rosa Pruna, d’Asaja i Melcior Clavell, del Gremi d’Hoteleria a la seu de l’entitat

Granollers

Estefania Marín

Un total de 64 restaurants 
agremiats al Gremi d’Hotele-
ria i Turisme del Vallès Ori-
ental s’han apuntat a la vui-
tena edició de les Jornades
Gastronòmiques de la Mon-
geta del Ganxet, que se cele-
braran del 13 de novembre al
12 de desembre. Es tracta 
d’un 12% menys d’establi-
ments que a la darrera edició, 
una davallada causada per la 
crisi, segons el president del
Gremi d’Hoteleria del Vallès
Oriental, Melcior Clavell.

La inauguració de les 
jornades es farà el proper 
dissabte 13 de novembre a 
partir de les 6 de la tarda, 
a la Porxada de Granollers, 
amb una mongetada popular 
gratuïta i oberta a tothom. A 
partir d’aquest dia i fins al 12 
de desembre, els restaurants 
adherits oferiran plats en els 
quals l’ingredient principal 
són les mongetes del gan-
xet. Amb aquesta iniciativa 
de treball conjunt entre el 
pagès i el restaurador es vol 
posar en relleu un producte 
que al Vallès i al Maresme 
reuneix unes característiques 
de qualitat que la fan ser un 
producte únic, amb denomi-
nació d’origen des de 2008. 
Els restaurants adherits a les 
jornades estan repartits per 
tota la comarca. La majoria 

es troben a Granollers, però 
també n’hi ha a les Franque-
ses, Caldes, Sant Antoni de 
Vilamajor, la Garriga, Santa 
Maria de Palautordera o 
Vallromanes, entre altres. 

A banda, també es repar-
tiran a participants, escoles, 
punts de turisme i ajunta-
ments un joc de tres en ratlla 
amb la mongeta del ganxet 
i de Genoll de Crist com a 
peces, per acostar el producte 
de forma lúdica al públic.

Enguany, la collita arriba 

15 dies més tard del que 
és habitual a causa de les 
pluges i es preveu que sigui 
“més minsa” que en altres 
anys, segons la representant 
d’Asaja, Rosa Pruna.  Cada 
any, al Vallès Oriental, es 
cullen normalment entre 
250.000 i 300.000 quilos de 
mongetes del ganxet, que 
representen un 50% de tota 
la collita de Catalunya. Les 
principals zones de pro-
ducció a la comarca són les 
Franqueses, la Roca, Gallecs, 

Palautordera, Vilanova o la 
zona de Palou a Granollers.

FERMÍ PUIG, PADRÍ DE LA 
MONGETA DEL GANXET 

El prestigiós cuiner de 
Granollers Fermí Puig, res-
ponsable de restaurant El 
petit Comitè de Barcelona, 
ha estat distingit com a Padrí 
de la Mongeta del Ganxet. 
Puig recollirà el guardó, 
creat l’any passat, el proper 
dimarts al seu restaurant.

El XII Trofeu 
Ciutat de 
Granollers 
omplirà de ball el 
Palau d’Esports

Granollers

Marc Garcia B.

El ball de saló de competició 
torna al Palau Municipal 
d’Esports de Granollers 
aquest cap de setmana. L’es-
cola de ball Partenaire, de 
Granollers, organitza la dot-
zena edició del Trofeu Ciutat 
de Granollers de Ball de Saló, 
que comptarà amb l’assis-
tència d’unes 700 parelles. 
La majoria, vingudes de tot 
l’Estat, però també amb for-
ta presència de ballarins de 
diversos països com Roma-
nia, França o Itàlia. 

Tant dissabte com diumen-
ge, la competició arrencarà 
pels volts de les 9 del matí i 
s’allargarà fins a les 10 del 
vespre, i es podran sentir 
ritmes estàndards i llatins. 
Dissabte es faran les com-
peticions internacionals 
puntuables pel rànquing 
mundial de la International 
Dance Sport Federation, 
amb parelles de gran nivell, 
i el Campionat d’Espanya 
Professional. Diumenge, 
serà el torn del trofeu vàlid 
per al rànquing nacional i 
català, amb ballarins de les 
diferents categories i nivells 
d’edat. Un total de 22 jutges 
de 14 països diferents valora-
ran el ball dels participants. 
La trobada és una de les més 
importants del calendari del 
ball de saló de competició. 

L’escola Vall del Tenes de Santa 
Eulàlia, a les coves de l’Espluga
Santa Eulàlia de Ronçana

Una vuitantena d’alumnes de primer d’ESO-
de l’escola Vall del Tenes de Santa Eulàlia 
de Ronçana han pogut gaudir des d’aquest 
dilluns i fins dimecres d’una gran experièn-
cia amb les colònies a les coves de l’Espluga 
(Conca de Barberà), les setenes més llargues 

del món formades amb roca de conglomerat. 
Els alumnes, acompanyats de quatre pro-
fessors del centre,  van descobrir l’evolució 
humana des del Paleolític fins a l’actualitat.
La visita més esperada va ser la ruta d’aventu-
ra a les mateixes Coves, on, equipats amb un 
vestit de neoprè, un casc i un llum de carbur, 
van poder fer una ruta d’iniciació a l’espeleo-
logia.

Sant Celoni acull 
la XXXII Marxa 
del Montseny, 
aquest diumenge
Sant Celoni

Sant Celoni acull aquest diu-
menge la XXXII Marxa pel 
Montseny. La Marxa llarga és 
de 22 km aproximadament. 
Com l’any passat, hi haurà 
una alternativa més curta, la 
Marxeta, de 14 km. aproxi-
madament. La sortida tindrà 
lloc a 2/4 de 8 del matí, al 
Pavelló Municipal d’Es-
ports, on hi haurà una zona 
d’aparcament per a tothom. 
L’esmorzar es farà en acabar 
el recorregut, però hi haurà 
avituallaments, tres a la Mar-
xa, i dos a la Marxeta. També 
es disposarà de dutxes, a la 
zona esportiva municipal, al 
final de la marxa, per a tots 
els participants que ho vul-
guin. L’obsequi de la Marxa 
s’entregarà a l’arribada a tots 
els inscrits que l’acabin. El 
tancament del control d’arri-
bada serà a la 1 del migdia.

Sant Pere 
inaugura una 
escultura a 
l’últim pastor 
Sant Pere de Vilamajor

Aquest proper dissabte, 30 
d’octubre es farà a Sant Pere 
de Vilamajor la inauguració 
de l’escultura commemorati-
va a Ramon Puig, l’últim pas-
tor de Sant Pere. L’escultura 
s’ha instal·lat en el Punt d’In-
formació del Parc La Mongia, 
al carrer de l’Església número 
3. Els actes començaran a les 
12 del migdia amb la pujada 
del ramat de cabres de Sant 
Pere. Tot seguit es destaparà 
l’escultura, obra de l’artis-
ta Lawrence Gundebuka. 
Després actuarà la coral de 
l’escola de música municipal. 
Ramon Puig va néixer a Gósol 
(el Berguedà) i el seu ofici de 
pastor el va portar fins a Sant 
Pere de Vilamajor en trans-
humància, on va conèixer la 
Montserrat de Can Son i s’hi 
va casar. Puig va morir l’any 
passat. J.B.M.


