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El diumenge 23 de gener Valls 
acollirà la GRAN FESTA DE LA 
CALÇOTADA, una diada festiva, 
popular i promocional entorn del 
calçot que impregna els carrers i 
places de Valls d'un marcat tipisme. 
La jornada comptarà amb un variat 
programa d'actes tradicionals, festius 
i concursos relacionats amb el calçot: 
cercaviles, demostracions de coure 
calçots a la graella, concursos de 
cultivadors de calçots, d'elaboració 
de salsa de la calçotada i de menjar 
calçots. La Gran Festa està patrocinada 
per Salses Fruits S&P i Castell d’Or.

A partir de les 10 h, els carrers i les 
places de Valls seran escenari d'una 
varietat d'actes. A la plaça de l'Oli, 
es faran les demostracions de coure 
calçots a la graella; a la plaça del 
Blat, el 34è Concurs de Cultivadors 
de Calçots i el 30è Concurs de 
Salsa de la Calçotada de Valls, amb 
demostracions de com es fa la típica 
salsa. També es farà la 5a Demostració 
de Salsa de la Calçotada per Celíacs i 
per a intolerants als fruits secs.
A les 13 h, a la plaça del Pati es farà 
el 36è Concurs de Menjar Calçots. 
Concurs per saber qui menja més 
calçots, en un temps predeterminat. 
A l'inici del concurs, les Colles Joves i 
Vella dels Xiquets de Valls, enlairaran 
els seus pilars. A les dues del migdia 
es farà el Lliurament dels Premis 
del 34è Concurs de Cultivadors de 
Calçots, 30è Concurs de Salsa de la 
Calçotada de Valls i 36è Concurs de 
Menjar Calçots.
De les 10 h a les 14 h, a la plaça 
del Pati hi haurà l'Espai del vi de la 
DO Tarragona, un espai de venda i 
degustació de vins, amb la presència 
de cellers i cooperatives adscrites a la 
DO Tarragona. Al Pati també es farà 
el Tast l’Alt Camp, amb la venda de 
productes típics de la comarca.
Pel que fa a rutes i visites s’ha 
programat la ruta "Viu la història 
del xat de Benaiges", dissabte 
i diumenge, la visita guiada 
“Descobreix Valls”, dissabte  a les 
11:30 h i la visita de la Capella del 
Roser, diumenge a les 12 del migdia, 
amb places limitades i venda de 
tiquets al moment.
Els actes es duran a terme sota les 
mesures sanitàries vigents per la Covid-19 
establertes pel PROCICAT. Serà obligatori 
l’ús de la mascareta a la via pública.
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GRAN FESTA DE LA CALÇOTADA
A partir de les 10 del matí, concursos de 

cultivadors, de salsa de la calçotada de Valls i de 
menjar calçots, demostració de coure calçots a la 
graella, degustació popular, gran cercavila de la 
Calçotada. Mercat de la Calçotada (dies 22 i 23).

FINS TOT L’ABRIL, US ESPEREM A L’ÀREA DE VALLS, PER GAUDIR DE L’AUTÈNTICA CALÇOTADA

Informació: Cambra de Comerç i Indústria de Valls
C. Jacint Verdaguer, 1  -  Valls

Tel. 977 600 909  -  Fax 977 606 456  
c.e.  valls@cambravalls.com       web: festacalcotada.cat

VALLS, DIUMENGE 23 DE GENER, al matí
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Ctra. de Valls a Nulles
BELLAVISTA (Tarragona)
T/ 977 613 895

VINE A FER LA

CALÇOTADA
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Valls, 
diumenge 23

de gener'2022
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La calçotada, un àpat basat en el calçot, la seva salsa i els seus complements,
mou cada temporada riuades de gent entre els mesos de novembre i abril, i
constata l’arrelament d’aquest fet gastronòmic tan típic i popular a casa nostra.
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L'origen d'aquest  àpat . . .
es creu que està a la població 
de Valls. A la fi del segle XIX un 
pagès d'aquesta ciutat, conegut 
amb el nom de Xat de Benaiges, 
va descobrir una forma especial 
de fer créixer la ceba blanca: es 
plantava de forma que només 
quedés mig colgada i a mesura 
que creixia es procedia a tapar-
la amb terra. Aquesta acció, que 
es coneix com a calçar, és la que 
dona nom al calçot.


