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Pilar Gual, àvia centenària de Santa Eulàlia
Santa Eulàlia de Ronçana

Pilar Gual Barbany, veïna de Santa Eulàlia, ha rebut la Medalla 
Centenària de la Generalitat, que va rebre de mans d’Agustí 
Vilà, director de l’Oficina de Gent Gran Activa. L’Ajuntament 
es va sumar a l’acte, amb la presència de l’alcalde Joaquim 
Brustenga, i la regidora de Gent Gran i Família, Cristina Pare-
ra, que van entregar un ram de roses i un pastís amb les espel-
mes representatives dels 100 anys a l’homenatjada.

Llerona celebrarà 
diumenge la 1a 
Festa de la Mongeta 
del Ganxet

les Franqueses del Vallès

C.M.

Llerona celebrarà aquest diu-
menge la primera Festa de 
la Mongeta del Ganxet amb 
diferents activitats amb el 
lema “Llerona, capital de la 
mongeta del ganxet”. Actu-
alment, Llerona és el lloc de 
tota la comarca on es pro-
dueix la major part d’aquest 
producte tan apreciat per 
la gastronomia catalana. 
“Volem fer una bona festa 
relacionada amb la monge-
ta del ganxet. Actualment 
és una de les produccions 
rendibles de la pagesia”, va 
explicar Rosa M. Pruna, pre-
sidenta del Consell de Poble 
de Llerona i regidora d’Agri-
cultura, Territori i Sostenibi-
litat de l’Ajuntament de les 
Franqueses. 

A partir de 2/4 d’1 del mig-
dia i al llarg de dues hores, 
es faran diferents activitats 
com una demostració de 
batuda i garbellada de les 
mongetes i un petit tast 
d’aquesta llegum. També hi 
haurà activitats paral·leles 
centrades en la venda de 
productes de proximitat cul-
tivats per productors locals. 
“Volem ensenyar com es 
batien les mongetes ara fa 
30 anys. A més a més, actual-
ment la gent no les sap cou-
re”, va ressaltar Jaume Llore-
da, del bar Ca la Mestra, que 
s’encarregarà d’oferir aquest 
tast gratuït. 

L’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, ressalta la 
importància d’aquesta festa 
per posar Llerona i la mon-
geta del ganxet en el mapa 
i, d’aquesta manera, apostar 
pels productes de proximitat. 
“Tenim la sort que el pas de 
portar-la del camp a la taula 
és molt curt, tant, que ens 
podem sentir orgullosos que 
el nostre paladar pugui gau-
dir d’unes mongetes que feia 
poques hores estaven planta-
des al costat de casa”, va dir 
Colomé. 

Cardedeu celebra 
el 1r Sopar de la 
Rebotiga

Cardedeu

La Unió de Botiguers i 
Comerciants de Cardedeu 
(UBIC) amb la col·laboració 
de la regidoria de Promoció 
Econòmica celebrarà a la sala 
Sarau el 1er Sopar de la Rebo-
tiga, obert a tots els botiguers 
i comerciants del municipi. El 
botiguer de Granollers Ama-
deu Barbany explicarà les 
seves experiències.

Alguns pastissers del municipi van participar en la presentació de la Mostra, dimecres a la tarda a l’ajuntament

Cinc establiments participaran en la iniciativa, el 9 de desembre

Sant Celoni estrenarà una Mostra 
de Torrons i Tast de Caves

Sant Celoni

El 9 NOU

Sant Celoni estrenarà, el 
divendres 9 de desembre, la 
primera Mostra de Torrons 
Artesans i Tast de Caves, amb 
la participació de cinc esta-
bliments del municipi. Tant 
divendres com dissabte, de 
les 5 de la tarda a 2/4 de 9 del 
vespre, se celebrarà aquesta 
mostra a la plaça de la Vila 
amb Forn Sant Pere, La Jijo-
nenca, i les pastisseries Per-
manyer, Rodellas i Vila.

Comprant un tiquet de 3 
euros, els assistents podran 
degustar tres trossos de tor-
rons i una copa de cava. A 
més, a les 7 de la tarda, a la 
sala Bernat Martorell, Bode-
gues Costa oferirà una xerra-
da i un tast de caves. També 

actuarà el grup Cantaires 
amb un concert de nadales.

En la presentació de la 
mostra, que es va fer dime-
cres a la tarda, els pastissers 
es van mostrar molt satis-
fets amb l’organització de 
la mostra, que els servirà 
per donar a conèixer els 
seus productes amb el tast, 
i també els permetrà ense-
nyar l’ofici: com es crema un 
torró, com s’adorna o com es 
talla. Durant la mostra també 
es podran comprar torrons. 
El divendres 9 de desembre, 
coincidint amb la Mostra, 
l’Ajuntament farà l’encesa 
de llums a la plaça de la Vila 
i a la plaça de l’Església de la 
Batllòria. 

D’altra banda, l’endemà 
dissabte tindrà lloc la Fira 
de Nadal amb la participació 

d’una seixantena de botigues 
que oferiran productes per 
a les festes de Nadal. També 
s’oferiran productes de qua-
litat elaborats pels artesans 
participants a la Fira d’Arte-
sania de Sant Martí, que es 
va ajornar per la pluja. Diu-
menge es faran altres actes 
ajornats d’aquell dia com un 
concurs d’allioli o l’Expres-
sart. Del 22 de desembre al 5 
de gener, es faran activitats 
diàries a la plaça de la Vila.

Amb aquestes activitats es 
vol dinamitzar el municipi 
des del punt de vista cultural 
i econòmic, comptant sempre 
amb la complicitat del sector 
productiu i de les entitats, 
segons van explicar l’alcalde 
Joan Castaño i el regidor de 
Promoció Econòmica, Jaume 
Tardy.

Santa Eulàlia 
dedica la Mostra 
Gastronòmica a la 
fruita seca de Can 
Galderic

Santa Eulàlia de Ronçana

P.N.

La Fàbrica de Santa Eulàlia 
de Ronçana acull aquest 
dissabte la setena Mostra 
Gastronòmica de Santa Eulà-
lia, que serà la darrera amb 
l’actual format. Així ho ha 
explicat aquesta setmana 
el president de Ronçana 
Comerç Actiu, Esteve Mas-
pons, que ha afirmat que es 
preparen canvis amb vistes a 
l’any vinent. 

De moment, però, la cita 
culinària que organitza 
l’entitat seguirà un guió 
semblant al de les edicions 
precedents. Començarà a les 
6 de la tarda amb tallers per 
als infants i a les 8, el públic 
podrà començar a consumir 
el menú que hauran preparat 
els restaurants L’Àmfora, 
Can Mestret, Paradís Park, 
Hordeum i La Mama, a més 
de la botiga gastronòmica La 
Catxaruda.

 En aquesta ocasió, el deno-
minador comú dels plats 
que es trobaran a la Mostra 
Gastronòmica serà la fruita 
seca de Can Galderic. Vinyes 
del Bruguer hi portarà el seu 
vi Cingles de Bertí Cabernet 
Garnatxa i Jardipí, la deco-
ració floral. Els tiquets de 
la  Mostra Gastronòmica es 
poden adquirir a Can Ferrer 
i a l’Estanc Can Vila Nou. 
Costen 12 euros, 5 per als 
infants. Durant la trobada, 
l’equip femení del Club 
Esportiu Santa Eulàlia pre-
sentarà i posarà a la venda 
el calendari 2012 que han 
preparat i Salvador Blajé i el 
seu grup Abandisalf, posarà 
música a la vetllada culinà-
ria.

Festival benèfic 
i solidari a 
Canovelles

Canovelles

L’Associació d’Ajuda Cívica 
Betesda, de Canovelles, ha 
organitzat per a aquest diu-
menge a partir de les 7 de 
la tarda un festival benèfic 
solidari a l’Auditori de Can 
Palots. Tothom qui vulgui 
pot col·laborar-hi aportant 
un quilo d’aliments per aju-
dar les famílies més desfa-
vorides del municipi. L’acte 
tindrà la participació del Cor 
Gospel de l’Església Evangè-
lica del Vallès i del grup de 
joves i nens de l’Associació 
Betesda, que oferirà un pro-
grama especial centrat en 
temes nadalencs.

Campanya de Nadal 
dels comerços de 
Canovelles

Canovelles

Els comerços de Canovelles 
associats a Comerç Actiu 
Canovelles engeguen aquest 
dissabte la campanya de 
Nadal per fidelitzar el públic. 
Tots els clients que aquest 
Nadal comprin a Canovelles 
rebran un targetó per rascar 
una casella. Aquestes ama-
guen premis de diferents 
tipus com una tallada de 
cabells, un val de descompte, 
un revelat de fotografia o un 
massatge. També hi haurà 
un premi extraordinari d’un 
televisor donat per Comerç 
Actiu Canovelles. La campa-
nya es farà del 3 de desembre 
al 5 de gener.


