
EL VALLÈS ORIENTAL, 
UNA COMARCA RICA 
EN AGRODIVERSITAT

Què tenim 
i què teníem?
Al Vallès Oriental, en una prospecció 
feta entre els anys 2010 i 2012, 
es varen poder inventariar un total 
de 110 varietats d’horta.

Lleguminoses: mongetes, faves, pèsols (31,82%)
Solanàcies: patates, tomàquets, albergínies, 
pebrots (23,64%)
Compostes: bàsicament enciams (10%) 

Pel que fa al nombre de varietats de les que 
es recordava el cultiu abans de 1960.
Leguminoses (42,71%)
Crucíferes: cols, bròquils, coliflor...(17,71%)
Solanàcies (15,63%) 

En total, s’han pogut inventariar 
206 varietats —que es cultiven o es 
cultivaven abans de 1960—, fet que 
situa la comarca en una posició 
privilegiada en relació amb l’estudi 
i la conservació de l’agrodiversitat 
hortícola.

On i qui 
ha conservat 
les varietats?
La conservació d’aquesta diversitat 
genètica al Vallès, s’ha concentrat, en 
general, en horts de petita dimensió, 
que produeixen seguint els principis de 
l’agricultura ecològica.

A diferència d’altres zones de Catalunya, la conserva-
ció de les varietats no és més alta entre persones 

d’edat avançada. En el cas de la comarca, és 
entre persones joves, d’uns 30 anys, 
amb estudis superiors i que tenen les 
seves explotacions a la plana.

Agrodiversitat?
Conjunt d’espècies conreades, així com 
totes les espècies silvestres o adjacents, 
que permeten les funcions productives 
dels agroecosistemes i, per tant, 
que intervenen en la producció 
d’aliments.

Aquest procés d’inversió respecte d’altres 
zones del país ha estat fruit del treball
de nombroses persones i col·lectius que 
durant anys han realitzat una prospecció 
per la comarca i, a través de Llavors Orientals 
(entitat de conservació hortícola), han 
difós aquestes varietats entre els nous 
horticultors.

D’altra banda, el treball en xarxa 
ha permès que la conservació de 
llavors sigui més eficient. 
Així, com a mitjana, els horticultors joves 
conserven 30 varietats locals, mentre que la 
gent gran només en conserva 10. 

Aquest treball en xarxa no és exclusiu del 
Vallès, i al país hi ha diverses entitats que 
treballen també en la conservació de 
l’agrobiodiversitat, la seguretat alimentària 
i el manteniment d’un paisatge cultural 
i agronòmic tradicional. La majoria 
d’aquestes entitats s’agrupen a la Xarxa 
Catalana de Graners.

Varietats locals hortícoles 
que es cultiven al Vallès Oriental

Lleguminoses 32 %

Solanàcies 24 %

Compostes 10 %

Curcubitàcies 10%

Crucíferes 8%

Lilàcies 7%

Gramínies 3%

Quenopodiàcies 3%

Convulvulàcies 2%

Altres 1%
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Distribució dels punts on s'ha 
identificat mongeta del 
ganxet mitjà a la comarca
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PARETANA
ORIGEN: 

La Sala del Poble del Montseny
Montseny

MATA BAIXA

CONSUM: SECA

ORIGEN: 
Salvador Canyelles

La Garriga
MATA ALTA

CONSUM: SECA

ORIGEN: 
Can Gual

L’Ametlla del Vallès
MATA ALTA

CONSUM: SECA I TENDRA

ORIGEN: 
Can Puig de Vallcàrquera

El Figaró
MATA ALTA

CONSUM: SECA I TENDRA

ORIGEN: 
Cal Amargant

Sant Esteve de Palautordera
MATA ALTA

CONSUM: SECA

ORIGEN: 
Etern Verdaguer

Can Casa Vella de LLoartet
Llinars del Vallès

MATA ALTA

CONSUM: SECA I TENDRA

ORIGEN: 
Can Parera
Cànoves
MATA BAIXA

CONSUM:  TENDRA

ORIGEN: 
Etern Verdaguer

Can Casa Vella de LLoartet
Llinars del Vallès

MATA BAIXA

CONSUM:  TENDRA

ORIGEN: 
Pla de Can Pagès

Canovelles
MATA ALTA

CONSUM:  SECA I OCASIONALMENT TENDRA

ORIGEN: 
Can Monell del Sot

Vallgorguina
MATA ALTA

CONSUM:  SECA

ORIGEN: 
Esteve Ninà
La Garriga

MATA ALTA

CONSUM:  TENDRA I

OCASIONALMENT SECA

ORIGEN: 
Teresa Forns. Les Rassades

Riells del Fai
MATA ALTA

CONSUM:  SECA

ORIGEN: 
Can Sous

L’Ametlla del Vallès
MATA BAIXA

CONSUM: SECA

ORIGEN: 
Josep Cruells
Tagamanent

MATA ALTA

CONSUM: SECA O TENDRA

CARAI O CARALLDE LA NEU GANXETA  TERRERA

GENOLL DE CRIST AVELLANETA ROSSAULL DE PERDIU VALLFORNESA

CAROLINA RÈNEGA NEGRADEL DIA LLAMINERA

DEL PIC GROCAFARTA POBRES DE FLOR BLANCA I DE FLOR VERMELLA

ORIGEN: 
Josep Mas. Can Mas

La Garriga
MATA ALTA

CONSUM: SECA

MONGETA DEL GANXET

EL VALLÈS, 
TERRA DE 
MONGETES

Quantes en tenim?
Actualment, tenim més de 
20 varietats de mongetes al Vallès. 
Les més representatives són:

Com es distribueixen 
les mongetes a la comarca? 
A la comarca, la distribució de les varietats de mongeta seguia uns patrons força clars. Principalment 
hi havia un grup de mongetes que es podien anomenar generalistes, com ara el ganxet o el genoll de 
Crist, i un altre grup de varietats circumscrites a àrees molt concretes. El cas paradigmàtic és la 
mongeta vallfornesa, circumscrita únicament entre les valls de Vallcàrquera i Vallfornès. Actualment, 
aquesta classificació de les mongetes segueix essent vàlida i de les varietats cultivades, un 60 % són 
encara avui generalistes. 

Malgrat tot, la majoria de les varietats segueixen, avui en dia, en una situació 
crítica (un 68 % del total de varietats, independentment de la seva distribució 
territorial, estan en procés d’involució).

Al secà, les mongetes emprades eren les terreres 
(de mata baixa), ja que es desenvolupaven més 
ràpidament i es podien acoblar, amb més precisió, 
a l’estació de pluges primaveral. Les varietats 
més utilitzades acostumaven a ser el ganxet 
terrer o d’Alcanar i la paretana —varietat proce-
dent de Mallorca, anomenada, també, pinet. 

Al regadiu, la combinatòria era superior, però, en 
general, durant segles es produïren a la rotació 
del cànem. Aquestes mongetes, que aprofitaven 
les intenses femades que rebia aquest cultiu 
tèxtil, eren anomenades mongetes de canemar.

Les principals zones productores del 
Vallès Oriental, sense dubte, foren 
les nombroses planes al·luvials del 
Congost, del Tenes, del Mogent, de la 
Tordera i, al baix Vallès, del Besòs. 
Fora dels grans regadius de la plana, 
a la major part de les masies i pobles, 
els horts de subsistència també foren 
espais de producció d’aquestes varie-
tats.

Mongeta del Carall
Mongeta avellaneta rossa
Mongeta del ganxet terrer
Mongeta del ganxet
Mongeta del genoll de Crist
Mongeta grogueta petita
Mongeta de la neu
Mongeta paretana
Mongeta rènega negra
Mongeta ull de perdiu
Mongeta vallfornesa
Mongeta de la floreta
Mongeta del sastre
Mongeta del pic groc  
Mongeta afartapobres
Mongeta avellaneta blanca
Mongeta llaminera d’aspre
Mongeta llaminera de mata
Mongeta de mata del dia
Mongeta blau hilde
Mongeta del metre
Mongeta perona

Una mica 
d’història
Les referències del cultiu de la 
mongeta al Vallès Oriental estan 
molt ben documentades i són abun-
dants al llarg dels segles. En general, 
però, el volum d’informació més 
important sobre aquest cultiu es 
localitza a partir de mitjan segle XIX, 
moment en què l’agricultura es co-
mença a modernitzar arran de 
la revolució industrial.

La clau que explica la proliferació de les llegumi-
noses, en especial de la mongeta, a les rotacions, 
és la gran eficiència en la producció de proteïna, 
amb un procés de cultiu fàcil i, per sobre de tot, 
amb una capacitat molt important de millora del 
sòl (nitrificació).  
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NO TOT HAN 
ESTAT MONGETES 1

Els enciams 
i les escaroles

La comarca és molt rica en varietats d’enciam i d’escarola 
però destaquem com a més representatives:

Enciam Escaroler
Varietat coneguda com enciam català per la seva forta 

implantació al nostre país. Les referències escrites de la 
varietat es remunten al darrer terç del segle XIX.  

Indicat per a produccions de primavera i de tardor.

Escarola cabell d’àngel
Característica de l’hivern, presenta unes fulles molt 

dentades i que, un cop ha estat tocada pel fred, 
és extraordinàriament fina. 

Altres varietats locals de la comarca
Del sucre, carxofet, llarg del Prat, llengua de bou, 

orella de ruc, meravella antic; 
d’estiu, perruqueta, del Remei.

Les cols 
i els bròquils

Col de pell de galàpet
Varietat de gran dolçor i característica per la rugositat de les 

seves fulles. És una de les cols més apreciades per fer el 
Baietó vallesà. A finals del s.XIX ja se’n localitzen les primeres 

referències escrites.

Bròquil de Santa Teresa
Varietat molt primerenca de gust suau i textura cruixent 
que també s’anomena bròquil blau. Citat des de mitjans 

del s.XIX és una de les joies de la comarca.

Altres varietats locals de la comarca
Col borratxona, brugenca, de paperina o de Pascua, de Tots 

Sants, d’hivern, geganta, setsetmanera; 
bròquil verd i bord,...

Durant anys, les hortes 
d’autoconsum foren comunes a bona 

part de la comarca i, en aquests 
espais, un gran nombre de varietats 

aportaren una alimentació sana i 
equilibrada als nostres avantpas-

sats. Però, també, bona part 
de les planes al·luvials de la comarca 

foren espais de producció agrícola 
de primera magnitud on s’hi culti-

varen bona part d’aquestes varietats 
a escala comercial.

Algunes d’aquestes 
varietats són:

Bròquil 
de Santa Teresa

Col pell de galàpet

Escarola cabell d’àngel
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Carbasses 
i carbassons

Carbassa del violí
Una de les carbasses de millor gust i major aptitud 

per  fer sopes i purés de les que s’han localitzat a tot 
el país. La seva mida, de mitjana a petita, la fa indicada 
per al consum familiar. Apareix documentada des de 
finals del segle XIX i se n’està recuperant el consum 

gràcies a les reconegudes propietats nutritives que té.

Altres varietats locals de la comarca
Carbassa del bon gust, de vi...

Carbassó verd, carbassó blanc...

Les patates
Bufet blanc

Com moltes altres varietats, la patata del bufet 
és d’origen forà. El seu gust intens, textura 

cremosa i poca farinositat són els trets bàsics 
d’aquesta patata que es desenvolupa 

correctament en climes temperats com el del 
seu lloc d’origen, la Bretanya francesa.

Altres varietats locals 
de la comarca

Bufet negre,...
Les cebes, 

els alls i els porros
Ceba Campeny morada

Una de les grans descobertes fetes a la comarca. 
Aquesta varietat, extremadament primerenca, 

té una bona conservació però es caracteritza per 
no picar gens, cosa que la fa ideal per consumir-la 

tendra. Les cites de la varietat són continuades 
i recurrents des de 1881 a tot el país

Altres varietats locals de la comarca
Ceba agra, bavosa d’hivern, sang de bou, 

vigatana, porro del país, all porrer,...

Pebrots 
i albergínies
Pebrot morro de vedell

Varietat molt comuna a la comarca que gràcies a l’afany 
conservacionista de l’Etern Verdaguer, ens ha arribat als 

nostres dies. De carn gruixuda i dolça és ideal per escalivar.

Albergínia lila 
Destaca per una pell molt fina i una textura 

cremosa i lleugerament dolça. Juntament amb d’altres 
albergínies liles de diverses mides, eren les més comunes 

abans dels anys cinquanta del segle XX.

Altres varietats locals de la comarca
Pebrots: 3 caires de Reus, de la república i llarg.

Albergínies: blanca, lila llarga i negra.

Patata del bufet blanc

Carbassa del violí

Albergínia lila 

Pebrot morro de vedell

Pebrot morro de vedell

Ceba Campeny morada
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UN BANC DE LLAVORS, 
LA MILLOR INVERSIÓ 
A LLARG TERMINI

Cal un banc de llavors?
A finals del segle XX, i com a resultat d’una mal entesa intensificació de 
l’agricultura, la nostra comarca va estar a punt de perdre bona part de la 
seva biodiversitat agrícola.

Aquest patrimoni, valuosíssim, s’havia anat acumulant durant segles, fruit del treball dels pagesos 
per adaptar les varietats a les necessitats productives, a les demandes dels mercats locals i a 
l’elevada diversitat de paisatges i microclimes, però va quedar arraconat per un model productiu que 
prioritzava criteris com la producció o la uniformitat per davant del gust, la singularitat o l’adaptació 
al territori.

D’uns anys ençà, un grup de persones de la comarca va iniciar un treball de 
recerca i recuperació d’aquest patrimoni, i ha aconseguit salvar-ne una 
part rellevant.
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Què és?
És un espai físic ubicat al Museu de 
Ciències Naturals de Granollers que 
servirà per conservar llavors a curt, 
mig i llarg termini i ha de permetre 
actuar com a còpia de seguretat de totes 
aquelles llavors que s’estan cultivant a 
la comarca i que per qualsevol problema 
o descuit podrien desaparèixer. 
D’altra banda, pot ser, també, un espai 
per estudiar, catalogar i promoure la 
reincorporació d’aquestes varietats 
al sector agrari i exercir de motor
 i agent de diversificació econòmica.

Quins objectius té?
Catalogar, recuperar i difondre l’agrobiodiversitat de la comarca 

Incrementar la presència de varietats tradicionals en el mercat 
agroalimentari

Àmbits de treball:

- Posada en marxa i manteniment del banc de llavors

- Recerca i caracterització de les varietats locals

- Registre al catàleg de varietats locals d’interès agrari de Catalunya

- Multiplicació i divulgació
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