
Al Vallés Oriental
recuperem la

BIODIVERSITAT
CULTIVADA

MONGETA DEL CARALL

QUÈ ÉS L’AGROBIODIVERSITAT?
L’agrobiodiversitat o la biodiversitat agrícola fa referència a tots 
aquells components de la diversitat biològica de flora i fauna 
relacionats amb la producció i consum d’aliments. Inclou totes 
les varietats de plantes i animals però també els microorganismes 
que són necessaris per a mantenir las funcions principals dels 
ecosistemes agraris, la seva estructura i els seus processos. 

L’expansió de l’agricultura industrialitzada, durant els anys seixanta 
(s.XX), va fer que molts sistemes de cultiu tradicionals es 
transformessin i que moltes varietats locals, al llarg d’aquests 
anys, s’hagin perdut en favor d’altres d’adaptades a les necessitats 
de l’agroindustria. Segons dades de la FAO, actualment es coneixen 
prop de 30.000 plantes terrestres comestibles però, només, 30 
alimenten el món i 5 cereals proporcionen el 60% de l’energia 
alimentària a la població mundial. Els cultius millorats representen 
el 50% dels aliments mundials quan, a la vegada, existeixen 7,4 
milions de mostres de cultius a 1.750 bancs de germoplasma arreu 
del món. 

Las varietats locals suposen una tresor inestimable i unides als 
coneixements tradicionals de la pagesia sobre el seu cicle i cultiu 
poden garantir la seguretat alimentària, l’equilibri ecològic i la 
riquesa culinària de la nostra societat. A la nostra comarca, també, 
hem patit la pèrdua de l’agrobiodiversitat i és, per aquesta raó, que 
s’estan fent esforços per conservar i reproduir aquelles varietats 
locals que puguin tenir interès culinari.  
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Tot i així, hi ha varietats molt interessants i amb un 
gran potencial per a ser recuperades i transferides 
als pagesos professionals de la comarca. En 
destaquen: l’avellaneta blanca, la de la neu, la 
rènega negra, l’ull de perdiu i la paretana. Com a 
mongetes tendres: la llaminera, la perona de la 
Garriga i la mongeta lila (o blau hilde).

“Tornar a cuinar aquestes varietats garanteix la 
seva conservació... i la de l’agrobiodiversitat de la 
nostra comarca.”

ON COMPRAR

Associació Agroecològica de Gallecs
www.aegallecs.cat 

Cooperativa Agrària del Vallès 
www.agrariavalles.coop

Isidro Catafal
Tlf: 938 718 061

Per a més informació: Productes de la terra. 
Àrea Desenvolupament Local – Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. Tlf: 938 600 702 – garridolc@vallesoriental.cat

http://productesdelvalles.wordpress.com

LA MONGETA DEL CARALL (O CARAI) 

HISTÒRIA DE LA VARIETAT
La mongeta del Carall, coneguda al Vallès com a 
carai -procés d'iodització-, arriba a la nostra 
comarca a l'inici del segle XX procedent del sud de 
Catalunya. Les primeres referències orals del seu 
cultiu són als anys 1910 al pla de Palou. El seu 
cultiu s'estén ràpidament per tota la comarca. 
Arriba a ser una mongeta més produïda que la 
del Ganxet, però, ràpidament, a partir dels anys 
seixanta (s.XX), inicia un procés involutiu que 
pràcticament la porta a la desaparició. El seu 
conreu era corrent al Maresme, al pla de 
Barcelona, al Vallès Oriental i a l’Occidental i 
sobretot a les comarques tarragonines on també li 
deien mongeta de l'abundància, donada la seva 
producció. A partir d’unes poques llavors, 
principalment, d’en Joan Guarch -can Ros del 
Canyet de Badalona, d’en Salvador Armengol -Sant 
Fost de Campsentelles- i d’en Josep Cruells 
-Tagamanent- s'ha pogut iniciar la recuperació 
d'aquesta varietat molt reconeguda per les 
persones d'edat de la nostra comarca.  

CARACTERÍSTIQUES ORGANOLÈPTQUES

És una mongeta blanca, sense ganxo, oblonga, de 
secció pràcticament circular que es caracteritza per 
un gust molt més marcat que la del Ganxet i molt 
persistent. Destaca per la seva gran finor al 
paladar i el seu sabor intens, és molt carnosa i 
dóna sensació de plenitud.

És bona acabada de sortint de l'olla com, també, 
escorreguda i passada per la paella i molt 
apropiada per tota mena de plats guisats tant amb 
carn com amb peix. Aporta un gran valor nutritiu 
ja que té un percentatge molt alt de proteïna (un 
25%) i per la cuina pot ser molt interessant ja que 
una vegada cuita gairebé triplica el seu pes.

ALTRES MONGETES DE VARIETATS LOCALS 
RECUPERADES DEL VALLÈS

La comarca del Vallès Oriental era tradicionalment 
una terra de llegums: als anys seixanta (s.XX) s’hi 
cultivaven prop de 54 de varietats de mongetes. 
D’aquestes, actualment, se’n cultiven 25 varietats; 
moltes d’elles en poca quantitat i en petites 
explotacions, gràcies al compromís i a la implicació 
dels pagesos que les han mantingut.


