
IX Trobada d'Estudiosos del Montseny 
  Teatre de la Garriga - El Patronat. La Garriga, 17 i 18 de novembre de 2016

ELS LLEGUMS AL MONTSENY 
-RECULL BIBLIOGRÀFIC I MAPA DE LOCALITZACIONS-

Centres de Documentació del Parc Natural del Montseny  
    – seccions ciències naturals i humanitats –  

Belén Fernández-Villacañas 
Gemma Font  

En el seixanta-vuitè període de sessions, l’Assemblea General de les Nacions Unides va procla-
mar l’any 2016, Any Internacional dels Llegums (A/CAP DE BESTIAR/68/231). L’Any Internacional 
dels Llegums 2016 es proposa sensibilitzar l’opinió pública sobre els avantatges nutricionals dels 
llegums com a part d’una producció d’aliments sostenible.

Els Centres de Documentació del Montseny -seccions ciències naturals i humanitats- hem volgut col·laborar en la seva 
celebració fent un petit recull bibliogràfic de les varietats locals antigues de llegums al Montseny i la realització d’un 
mapa interactiu penjat tant a Google Maps com a Instamaps de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

Agraïm a Jordi Puig i Ramon Espígol per les dades sobre les localitzacions.

Varietats trobades

Mongetes seques
mongeta de la floreta
mongeta de la neu
mongeta del carall, del carai o del rector
mongeta avellaneta rossa, 
 grogueta grossa o del veremar 
 ( tendra i seca)
mongeta del ganxet gros
mongeta del ganxet mig
mongeta del ganxet del gra petit
mongeta del ganxet terrer
mongeta del pic groc
mongeta genoll de crist
mongeta grogueta petita
mongeta paretana
mongeta rènega negra
mongeta ull de perdiu
mongeta vallfornesa
mongeta del sastre
mongeta rossa d’Arbúcies (fesol d’Arbúcies)
fesol de Santa Pau de mata
fesol menut d’ull negre, de sequer, 
 escurça tites o banyolí

OBJECTIU

RESULTATS

Mongetes tendres
mongeta afartapobres 
mongeta avellaneta blanca 
 (tendra i seca)
mongeta llaminera aspre
mongeta llaminera de mata
mongeta de mata del dia
mongeta Hilda blava
mongeta del metro
mongeta perona curta i llarga

Cigrons
cigró mollar o del suc
cigró petit

Pèsols
estirabecs
pèsol del ganxo

Faves
fava aiguadolça
fava reina mora

REFERÈNCIES

WEBS
http://www.llavorsvallesoriental.cat/especies/
http://valldarbucies.blogspot.com.es/search?q=fesol

Lluís Pagespetit

Podeu veure el mapa a: 
http://www.instamaps.cat/geocatweb/galeria.html
fent la cerca llegums. 

També estarà penjat als webs dels Centres de Documentació 
del Museu de Ciències Naturals de Granollers i del Museu Et-
nològic del Montseny, la Gabella. Esperem que sigui un mapa 
col·laboratiu i si teniu més localitzacions, ens les feu arribar.
Gràcies!


