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Pèsols de primavera

Ja tenim aquí la Festa del Pèsol Garrofal de Llavaneres. Després de dos 

anys feixucs de pandèmia, ara sí, us convidem a celebrar la 22a edició 

d’una festa que ja és una tradició i un tret diferencial de la nostra vila. 

La Festa del Pèsol 2022 arriba anunciant la primavera, que és llum i 

que són ganes de sortir al carrer.

Amb aquest esperit de retrobada, us compartim el programa d’activitats 

que ha cuinat la Regidoria de Promoció Econòmica, Empresa, Comerç i 

Turisme de Llavaneres i que no seria possible sense el suport de les hortes 

de la vila, dels restauradors i dels comerços locals. Gràcies a tots! 

Gràcies també, i per avançat, a totes les persones que ens visitaran de 

l’1 al 4 d’abril per gaudir de les propostes de la Festa del Pèsol i també als 

comensals que !ins al primer de maig gaudiran de les creacions culinàries 

del nostres cuiners.

Entre altres novetats, aquesta edició de la festa incorpora un dia més al 

calendari per la proposta !inal d’unes jornades gastronòmiques 

professionals. No hi faltaran les cites més tradicionals: el sopar del pèsol, 

en què lliurarem el 14è pèsol d’or; el concurs de cuina; la visita a la !ira 

i les degustacions... En aquestes pàgines hi trobareu tots els detalls.

Gaudim del nostre pèsol garrofal, una marca amb garantia de qualitat, 

i gaudim d’aquesta llum que ens brinda la primavera.

Veïns i visitants, sigueu molt benvinguts!

Nani Mora i Buch

Alcalde

Teresa Vidal i Peig

Regidora de Promoció Econòmica, Empresa, Comerç i Turisme



Del 19 de març al 2 d’abril
Exposició: Lidera el teu consum, cedida per 
la Gerència de Salut Pública i Consum de la 
Diputació de Barcelona. A la Biblioteca 
municipal de Sant Andreu de Llavaneres.

Divendres, 1 d’abril
Estrena la gimcana digital: El tresor d’un rei. 
Activitat familiar que podeu fer a partir de 
l’1 d’abril, sense inscripció, només escanejant 
aquest QR:

RESTAURANT VIL·LA MINERVA
21 h 13è Sopar del pèsol, organitzat pel 
restaurant Vil·la Minerva. Preu: 55,00 !. 
Cal inscripció a través del formulari que 
trobareu al web municipal 
ajllavaneres.cat/pesol22 i pagament previ 
mitjançant transferència al número de compte 
ES3101821967920201563453.
Durant el sopar, lliurament de la distinció 
14è Pèsol d’Or.

Dissabte, 2 d’abril
de 10.30 a 13.30 h
Sortida de Botigues al carrer. 

AL PARC DE CA L'ALFARO 
de 10 a 14 h i de 17 a 20.30 h 
Fira del Pèsol. Parades de venda de pèsols 
i altres productes d’alimentació, roba, 
complements i decoració.

de 10 a 14 h i de 17 a 20.30 h  
Mostra de dibuixos del Pèsol Garrofal. 
Dibuixos realitzats pels alumnes de les escoles 
Serena Vall i Jaume Llull.

CANAL DE YOUTUBE DE L’AJUNTAMENT I 
DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
12 h L’hora del conte virtual. Descoberta de la 
nova història del Pèsol de Llavaneres 
Les aventures del petit Andreu, amb dibuixos 
de Marga Cruz, a càrrec de Clara Bellavista i 
Berta Garriga de la companyia Teatre a la Vista. 
El podreu veure durant tot el cap de setmana 
al canal de Youtube de l’Ajuntament de 
Llavaneres i de la Biblioteca municipal.

RÀDIO LLAVANERES EN EL 107.8 FM.
13 h Cuina el pèsol amb nosaltres!
Emissió de la recepta de Pèsols de Llavaneres 
ofegats per Ràdio Llavaneres en el 107.8 FM i 
radiollavaneres.cat.

AL PARC DE CA L'ALFARO
17 h Llavamasterxef. Concurs de cuina per 
equips de totes les edats amb 3 proves: 
La caixa sorpresa, Plat de Pèsol Garrofal i 
Les bones postres. Categories de participació: 
general i júnior. Un premi per a cadascuna de les 
proves, en categoria general; i un únic premi per 
a categoria júnior. Tots els premis són de 100 ".

18.30 h Anem a jugar! Activitat infantil amb 
recuperació dels jocs tradicionals de cucanya.

18.30 h Presentació del receptari del 
Llavamasterxef.

Diumenge, 3 d’abril
de 10.30 a 13.30 h
Sortida de Botigues al carrer

AL PARC DE CA L'ALFARO 
de 10 a 14 h Fira del Pèsol. Parades de venda de 
pèsols i altres productes d’alimentació, roba, 
complements i decoració.

de 10 a 14 h i de 17 a 20.30 h  
Mostra de dibuixos del Pèsol Garrofal. 
Dibuixos realitzats pels alumnes de les 
escoles Serena Vall i Jaume Llull.

de 12 a 13.30 h Degustació dels pèsols ofegats 
i Coca de Llavaneres. A la !ira, a les parades de 
pèsol i coca, i també directament als 
establiments de restauració locals i !ins a 
esgotar existències. Preu del tiquet: 5,00 !.

12 h Lliurament dels premis del concurs 
de cuina Llavamasterxef.

Dilluns, 4 d’abril
AL LOCAL SOCIAL DE PORT BALÍS
de 10 a 13.00 h 
Jornades professionals del Pèsol Garrofal. 
Acte amb entrada reservada a estudiants i 
professionals de la restauració i a mitjans de 
comunicació.

Cal inscripció prèvia a través del web municipal 
ajllavaneres.cat/pesol22.



ESTABLIMENTS 
PARTICIPANTS A 
LA DEGUSTACIÓDegustació a l’establiment:

CAN PERICH 
www.canperich.com

ROTISSERIA CA L’ARNAU 
facebook.com/Rostisseria-Ca-lArnau

TECA BALIS 
www.tecabalis.com

VIL·LA MINERVA 
www.vil-laminerva.com

YUCCA RESTAURANT 
www.yuccarestaurant.wordpress.com

Degustació a la "ira:
HORTA GRAUPERA 
montsegrauperacalvo@gmail.com

HORTA MARCÓ 
canmarcohorta@gmail.com 

HORTA XAVI AMAT 
vado1954@gmail.com

Pèsol 
de Llavaneres

Degustació a la "ira:
PASTISSERIA SALA 
pastisseriasala@gmail.com

PASTISSERIA LLAVANERES 
www.pastisseriallavaneres.com

Coca de Llavaneres



CAN JAUME 
Port Balís • Tel.  93 792 69 60
restaurant@canjaume.cat • www.canjaume.cat • Dimecres tancat
Menú:
Aperitiu de Can Jaume i coca torrada amb tomàquet
Raviolis de gambes i ceps
Pèsols de Llavaneres ofegats amb botifarra negra i blanca
Coca de Llavaneres
Celler: Pansa Blanca, DO Alella
Preu: 39,50! (IVA inclòs)

CAN PERICH
Munt, 59 • Tel. 93 792 97 93 • www.canperich.com 
Obert: tots els dies, excepte els dimarts. Plat de pèsols només el cap de setmana 
i entre setmana per encàrrec amb un mínim de dos dies d'antelació.
Plat:
Pèsols de Llavaneres ofegats Preu: 20,50 ! (IVA inclòs)
Celler: Pansa Blanca, DO Alella  Preu: 17,25! ! (IVA inclòs)

LA TAVERNA DEL PORT 
Port Balís, local 11 • Tel. 93 792 73 03 • tavernadelport@gmail.com
Obert: de dimecres a diumenge i festius de 13 a 17 h
Menú:
Peix fregit
Pèsols ofegats amb botifarra i cansalada 
Coca de Llavaneres
Celler: Pansa Blanca, DO Alella 
Preu: 38,00! (IVA inclòs)

MAS NADAL 
Riera de l’Avall, 8 • Tel. 93 792 72 44  / 656 858 160
info@masnadal.com • www.masnadal.com
Obert: les nits de divendres i dissabte i tots els migdies excepte els dimarts
Plat:
Pèsols ofegats a l’estil Mas Nadal Preu: 16,50! (IVA inclòs)

Els restaurants participants a la Mostra ofereixen 
diferents menús que inclouen pèsols de Llavaneres.

22a MOSTRA GASTRONÒMICA 
DEL PÈSOL I LA COCA 
DE LLAVANERES
De l’11 de març a l’1 de maig



CAN JAUME 
Port Balís • Tel.  93 792 69 60
restaurant@canjaume.cat • www.canjaume.cat • Dimecres tancat
Menú:
Aperitiu de Can Jaume i coca torrada amb tomàquet
Raviolis de gambes i ceps
Pèsols de Llavaneres ofegats amb botifarra negra i blanca
Coca de Llavaneres
Celler: Pansa Blanca, DO Alella
Preu: 39,50! (IVA inclòs)

CAN PERICH
Munt, 59 • Tel. 93 792 97 93 • www.canperich.com 
Obert: tots els dies, excepte els dimarts. Plat de pèsols només el cap de setmana 
i entre setmana per encàrrec amb un mínim de dos dies d'antelació.
Plat:
Pèsols de Llavaneres ofegats Preu: 20,50 ! (IVA inclòs)
Celler: Pansa Blanca, DO Alella  Preu: 17,25! ! (IVA inclòs)

LA TAVERNA DEL PORT 
Port Balís, local 11 • Tel. 93 792 73 03 • tavernadelport@gmail.com
Obert: de dimecres a diumenge i festius de 13 a 17 h
Menú:
Peix fregit
Pèsols ofegats amb botifarra i cansalada 
Coca de Llavaneres
Celler: Pansa Blanca, DO Alella 
Preu: 38,00! (IVA inclòs)

MAS NADAL 
Riera de l’Avall, 8 • Tel. 93 792 72 44  / 656 858 160
info@masnadal.com • www.masnadal.com
Obert: les nits de divendres i dissabte i tots els migdies excepte els dimarts
Plat:
Pèsols ofegats a l’estil Mas Nadal Preu: 16,50! (IVA inclòs)

MASIA BARTRÈS
Passeig Bellaire, 48 • Tel. 93 792 70 01 • masiabartres@gmail.com
Obert: tots els dies de la setmana, però la Mostra Gastronòmica només 
serà els caps de setmana
Plats:
Pèsols de Llavaneres ofegats Preu: 14,50! (IVA inclòs)
Coca de Llavaneres Preu: 5,00! (IVA inclòs)
Celler: Alella Mar"il, DO Alella Preu: 14,00! (IVA inclòs)

PINS MAR 
Passeig Marítim, 86 • Tel. 93 792 69 02
info@restaurantpinsmar.com • www.restaurantpinsmar.com
Obert: de dimarts a diumenge
Plats:
Pèsols de Llavaneres Preu: 19,50!  (IVA inclòs)
Coca de Llavaneres Preu: 5,30! (IVA inclòs)

TECA BALIS 
Port Balís local 1 • Tel. 93 410 90 11 • hola@tecabalis.com
Obert: dilluns, dimecres i diumenge de 8 a 17 h; dijous, divendres i dissabte de 8 a 24 h
Menú:
Pèsol garrofal de Llavaneres ofegats amb botifarra negra i blanca 
amb tripa de bacallà.
Costelles de porc d’Uroc cuites a baixa temperatura, lacades amb mel i soja 
acompanyades de carxofa de Can Amat.
Coca de Llavaneres
Celler: Vi rosat ecològic Parvus, DO Alella
Preu: 35,00! (IVA inclòs)

YUCCA RESTAURANT 
Port Balís local 2!3 • Tel. 93 431 81 70 • yucca"lexitaria@gmail.com
www.yuccarestaurant.wordpress.com
Obert: de dijous a diumenge al migdia; divendres i dissabte nit
Plat:
Maki hot roll en tempura de pèsols, topping de tàrtar de salmó i festucs amb pluja 
de cruixent de Pèsol Garrofal, acabat amb "ines línies de salsa teriyaki aromatitzada 
a la taronja Preu: 13,90 ! (IVA inclòs)

LA ROSETA - MENJARS PER EMPORTAR
Avinguda de Pau Casals, 29!31 • Tel. 93 792 61 64 / 660 613 056
andreurodenas@hotmail.com • www.menjarsroseta.cat
Obert: de dimarts a diumenge, de 9 a 15 h
Ració per emportar:
Pèsols garrofals de Llavaneres ofegats Preu: 18,00! (IVA inclòs)

ROTISSERIA CA L’ARNAU
Passeig de Joaquim Matas, 25. Tel. 666 703 693 arnauhp@telefonica.net
Obert: divendres, dissabte i diumenge
Racions per emportar:
Pèsols amb pop i llagostins Preu: 30,00 !/kg (IVA inclòs)
Pèsols  ofegats a l’estil de Llavaneres Preu: 28,00 !/kg (IVA inclòs)

Més informació: www.ajllavaneres.cat/pesol22



PASTISSERIA SALA 
Tel. 93 792 60 48
pastisseriasala@gmail.com 

PASTISSERIA LLAVANERES
Tel. 93 625 35 26
info@pastisseriallavaneres.com 
www.pastisseriallavaneres.com

CAN JAUME
Tel. 93 792 69 60
restaurant@canjaume.cat
www.canjaume.cat

PINS MAR
Tel. 93 792 69 02
info@restaurantpinsmar.com

HORTA GRAUPERA
Tel. 93 792 85 97
moragraupera@hotmail.com
www.hortagraupera.com

HORTA MARCÓ 
Tel. 93 792 74 23
canmarcohorta@gmail.com
www.hortamarco.com

HORTA PERA#VIVÁN
Tel. 93 792 64 49
peralopezlaura@gmail.com

HORTA RABASSA
Tel. 93 792 67 71
frabassa@gmail.com

HORTA XAVIER AMAT
Tel. 607 286 507 / 608 686 058
vado1954@gmail.com

ingredients:
70 g de botifarra blanca
���J�GH�ERWLIDUUD�QHJUD�
5 g de ceba caramel.litzada
160 g de pesols pelats
50 c l  de brou de verdures
1 culleradeta de licor d’anís
3 fulles de menta
Sal
Pebre 

Preparació
Col.loquem en una cassola petita la ceba i les botifarres tallades a rodanxes.
Després afegim els pesols, salpebrem al gust i remenem bé. 
Afegim el licor d’anís, deixem evaporar i afegir el brou i la menta.
Ho tapem i ho deixem coure tres minuts.
I a gaudir!
Elaborada pel restaurant Teca Balís www.tecabalis.com 

Pesols amb botifarra 

blanca i negra

ESTABLIMENTS CERTIFICATS



Organitza

Hi col·labora

horta rabassa

La regidoria de Promoció Econòmica, Empresa, Comerç, Turisme i Consum es reserva el dret 
de modificar aquest programa si hi ha circumstàncies especials que ho exigeixen.


